
D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals (LOPDGDD), i el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril 
de 2016, 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 o

 
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/NIE 

Adreça Codi Postal Municipi 

Província Telèfon mòbil Telèfon Adreça electrònica 

 
 
 

 

2.- DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT, si escau 

 
Nom i cognoms DNI / NIF /NIE/ 

Passaport 

Adreça Codi Postal Municipi 

Província Telèfon mòbil Telèfon Adreça electrònica 

 

 

SOL·LICITUD D’AJUTS SOCIALS EXTRAORDINARIS I URGENTS  

EURODELTA, PER A L’EXERCICI 2022 



D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals (LOPDGDD), i el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril 
de 2016, 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 o

 
Àrea #DeltebreProjecció 
Servei a les Persones  

 

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

■ Imprescindible en tot cas   ■ Depèn de la situació  
 

 

Marqueu amb una creu la que aporten 

DNI/NIE del sol·licitant en vigor.  

Autorització a l’Ajuntament per obtenir dades del Padró municipal i consultar dades als 
organismes oficials. 

 

Vida laboral actualitzada de tota la unitat familiar majors de 16 anys, excepte jubilats i 
estudiants menors de 18 anys. 

 

Extracte bancari de TOTS els comptes a nom de qualsevol de tots els membres de la 
unitat familiar (inclosos menors) dels moviments dels 3 mesos immediatament anteriors a 
la data de presentació de la sol·licitud. 

 

Declaració jurada de comptes bancaris de tota la unitat familiar, inclosos els membres 
majors de 18 anys que no disposen de compte bancari. 

 

En cas de persones desocupades, targeta de demanda d’ocupació en vigor.  

En cas de ser autònoms, última liquidació trimestral de l’IRPF o bé el butlletí de cotització a 
la Seguretat Social. 

 

En cas de ser treballadors per compte d’altri, nòmines dels últims tres mesos. 
Es pot ometre si a l’extracte bancari consta de forma clara l’ingrés.  



D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals (LOPDGDD), i el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril 
de 2016, us informem què les seves vostres seran incorporades en el fitxer del Registre General de 
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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  

 

4.- Declaro responsablement que compleixo els requisits d'accés a la prestació i que les dades i 
la documentació aportada són certes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Signatura 

 

5.- Declaro responsablement que em comprometo a comunicar la sol·licitud o la percepció de 
qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, per qualsevol dels 
conceptes que inclou la prestació econòmica EuroDelta. 
 
 
 
 
 
 

Signatura 
 

6.- Declaro responsablement que em comprometo a fer un bon ús de l’ajut concedit, és a dir, 
destinar l’import a satisfer les necessitats esmentades a l’apartat 3 de les Bases Reguladores de 
l’Ajuntament de Deltebre per a la concessió d’ajuts socials extraordinaris i urgents – Eurodelta 
per a l’exercici 2022: 
 

3. Els ajuts concedits aniran destinats a cobrir alguna de les següents necessitats d’una forma 
sensata, responsable i coherent, amb una diligència raonable dintre la mitjana de la societat: 
3.1.- Alimentació, higiene personal, roba i calçat.  
3.2.- Despeses de productes sanitaris no coberts o parcialment coberts per la Seguretat Social 
(medicaments, llet maternitzada, mascaretes...). 
3.3.- Cura i aprenentatge dels fills i filles, facilitant la conciliació familiar i laboral. 
3.4.- Despeses de la llar en relació a reparacions i avaries, i altres conceptes de necessitat 
ordinària.  
3.5.- Connectivitat a internet. 

 
 
 
 
 
 

Signatura 
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Àrea #DeltebreProjecció 
Servei a les Persones  

 

7.- Sol·licito rebre l’ajut mitjançant: 
  

  Tiquets EuroDelta 

  Targeta moneder EuroDelta* 
 
*El cost de 4,50 € per l’expedició de la targeta va a càrrec de la persona que sol·licita l’ajut. Aquest 
import es descomptarà de l’import total de l’ajut concedit. 
 
 

 

 

 

 

 

SOL·LICITO ELS AJUTS SOCIALS EXTRAORDINARIS I URGENTS - EURODELTA PER A 

L’EXERCICI 2022. 

 

 

 

 
 

Deltebre (Delta de l’Ebre),  a           de/d’                               de 2022   

 

Signatura 



 
 
 
  
 

Àrea #DeltebreProjecció 
Servei a les Persones 

 
 

l www.deltebre.cat l Tel. 977 489 309 l Plaça Vint de Maig, s/n, 43580 Deltebre l 

DECLARACIÓ JURADA 
 
Dades de la persona sol·licitant dels ajuts EuroDelta 
 

Nom i Cognoms                                                                                         Número de NIF/NIE 

 
 

Dades dels altres membres de la unitat familiar 
 

Parentiu Nom i Cognoms NIF/NIE Signatura 

    

    

    

    

 
La/les persona/es signant/s declaren que NO TENEN ALTRES COMPTES I 
DIPÒSITS al seu nom en altres entitats bancàries que els que han presentat en el 

moment de la sol·licitud dels Ajuts socials extraordinaris i urgents – EuroDelta per a 

l’exercici 2022. 

 

Localitat i data                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signatura de la persona que sol·licitant dels Ajuts 
 

AJUNTAMENT DE DELTEBRE 
 

 
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, que adapta 
el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa 
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, -Reglament general de 
protecció de dades, i completa les seves disposicions, us informem que les vostres dades de caràcter personal seran incorporades en el fitxer 
de Registre General del qual és responsable l’Ajuntament de Deltebre, a fi de gestionar la vostra sol·licitud. 
Us informem de la possibilitat d’exercir el dret d’accés, rectificació i, en cas de finalitzar la vostra relació amb l’Ajuntament, cancel·lació de les 
vostres dades personals mitjançant una comunicació escrita, a la qual haureu d’adjuntar una còpia del DNI, adreçada a l’Ajuntament de Deltebre, 
Plaça 20 de maig, 1, 43580 Deltebre. 

 



 
 
 
  
 

Àrea #DeltebreProjecció 
Servei a les Persones 

 
 

l www.deltebre.cat l Tel. 977 489 309 l Plaça Vint de Maig, s/n, 43580 Deltebre l 

Autorització per a sol·licitar dades a organismes oficials 
 
Dades de la persona que atorga l’autorització 
 

Nom i Cognoms                                                                                         Número de NIF/NIE 

 
 

Dades dels altres membres de la unitat familiar 
 

Parentiu Nom i Cognoms NIF/NIE Signatura 

    

    

    

    

 
La/les persona/es signant/s autoritza/em a l’Ajuntament de Deltebre perquè puguin sol·licitar les dades 
necessàries i pertinents per a la gestió de la sol·licitud referent als Ajuts socials extraordinaris i urgents   – 
EuroDelta per a l’exercici 2022 als següents organismes: 
 

 Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT)                   Servei Públic d’Ocupació Estatal 
 Agència Tributària de Catalunya                          Dept. de Treballs, Afers Socials i Família 
 Servei d’Ocupació de Catalunya             El Cadastre       
 Tresoreria General de la Seguretat Social                                    Institut Nacional de la Seguretat Social 

Càritas Jesús i Maria i Càritas Sant Miquel                                    Creu Roja Deltebre 
 
 

Aquesta autorització concedida per cada signant pot ser revocada en qualsevol moment mitjançant escrit dirigit 
a l’Ajuntament de Deltebre. 
 
 

Localitat i data                                                                                          
 
 
 
Signatura de la persona que atorga l’autorització 


