
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us 

informem què les seves vostres seran incorporades en el fitxer del Registre General de l’Ajuntament de 

Deltebre per a la gestió específica de la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de 

Deltebre i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional, per exercir el seus drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals. 

 
Àrea #DeltebreProjecció 
Servei a les Persones  

 

Ajuntament de Deltebre – Registre - EAC 

Entrada núm.  

Entrada data  

 
 

 

1.- DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 

 

Nom i cognoms  DNI 

Adreça Codi Postal Municipi 

Província Telèfon mòbil Telèfon Adreça electrònica 

 

2.- DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT 

 

Nom i cognoms DNI / NIF /NIE/ 
Passaport 

Adreça Codi Postal Municipi 

Província Telèfon mòbil Telèfon Adreça electrònica 

 

3.- DOCUMENTACIÓ MÍNIMA QUE S’HA D’APORTAR: 
 

Marqueu amb una creu 

DNI del sol·licitant  

Documentació acreditativa de la situació econòmica de tota la unitat familiar  

Autorització a l’Ajuntament de consulta de dades als organismes oficials  

Declaració jurada de comptes i dipòsits de tota la unitat familiar  

Última declaració de renda de tota la unitat familiar 
 

 

Vida laboral actualitzada de tota la unitat familiar  

SOL·LICITUD D’AJUTS SOCIALS EXTRAORDINARIS I URGENTS PER LA SITUACIÓ 

CAUSADA PEL CORONAVIRUS COVID-19- EURODELTA PER A L’EXERCICI 2020 



D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us 

informem què les seves vostres seran incorporades en el fitxer del Registre General de l’Ajuntament de 
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Àrea #DeltebreProjecció 
Servei a les Persones  

 

4.- DADES COMPLEMENTÀRIES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
 

Situació en què es troba la persona sol·licitant - Marqueu amb una creu 

Treballadora per compte aliè, fixe discontinu, afectada per un ERTO d'acord amb el punt 
6 de l'article 25 del Reial Decret llei 8/2020 com a conseqüència del COVID-19  

 

Treballadora per compte aliè afectada per l’extinció del contracte de treball a causa del 
COVID-19 

 

Treballadora per compte propi amb suspensió o reducció de l’activitat econòmica com a 
conseqüència del COVID-19 

 

Afectada per un ERTO per força major a causa del COVID-19  

Afectada per un ERTO per causes econòmiques, tècniques i de producció com a 
conseqüència del COVID-19 

 

Afectada per causes econòmiques, tècniques i de producció a causa del Temporal Glòria  

 

 

Treballador/a per compte aliè (informar empresa) – Treballador/a per compte propi 

Raó social empresa – Nom i cognoms                  CIF (Empresa)  

(Treballador/a autònom/a)           NIF/DNI (Treballador/a autònom/a) 

   

 

 

5.- LÍNEA D’AJUT QUE ES SOL·LICITA  

 
Marqueu amb una creu 

1- Ajuts relacionats amb l’alimentació bàsica, higiene personal, roba i calçat  

2- Ajuts per despeses de productes sanitaris  

3- Ajuts per la cura i aprenentatge del fills i filles  

4- Ajuts per depeses de la llar  

5- Ajuts per a la connectivitat a internet   
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6.- Declaro responsablement que compleixo els requisits d'accés a la prestació i que les dades 
i la documentació aportada són certes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Signatura 

 
 
7.- Declaro responsablement que em comprometo a comunicar la sol·licitud o la percepció de 
qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, pel mateix concepte 
que la de la prestació econòmica EuroDelta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Signatura 

 
 
 

SOL·LICITO ELS AJUTS SOCIALS EXTRAORDINARIS I URGENTS PER LA SITUACIÓ 

CAUSADA PEL CORONAVIRUS COVID-19- EURODELTA PER A L’EXERCICI 2020 

 

 

 

  , de/d’ de 20 

Signatura, 


