
 
 

SOL·LCITUD AJUT EXTRAODINARI PER A FAMÍLIES AFECTADES PER LA CRISI 

SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID 19 CONVOCADES PER L’AJUNTAMENT 

DE PUIG-REIG 

Dades sol·licitant  NIF/NIE/CIF  

Representant  NIF/NIE/CIF  

Localitat  C.P.  

Adreça notificació    

Correu electrònic  Mòbil  

 X Vull rebre notificacions electròniques per e-NOTUM  

ANTECEDENTS 

Atès la convocatòria d’Ajuts extraordinaris per a famílies afectades per la crisi sanitària 

ocasionada pel Covid 19, convocades per l’Ajuntament de Puig-reig i regulada per les 

bases reguladores publicades en el Butlletí oficial de la província de Barcelona del dia 

2 de juny de 2020 

 

DECLARO 

1. Que tinc més de 18 anys 

2. Que estic empadronat i resideixo legalment a Puig-reig 

3. Que amb trobo en la situació següent (elegir la situació concreta en que es 

troba): 

a. Sóc treballador per compte d’altri i haver estat afectat per un expedient 

de regulació temporal d’ocupació, d’acord amb els supòsits que es 

preveuen als article 22 i 23 del RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures 

urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic de la Covi 19 

b. Sóc treballador fix discontinu inclòs en l’article 25.6 del RDL 8/2020, de 

17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte 

econòmic de la Covid 19 

c. Sóc treballador al qual se li ha extingit el eu contracte laboral de 

caràcter fix o temporal com a conseqüència de la crisi sanitària del 

Covid 19. 

4. Que la unitat familiar està formada pels següents membres i els ingressos 

mensuals nets de la unitat familiar són els següents: 

Membres unitat familiar 

 

 

Ingressos mensuals nets unitat familiar 

 2019 2020 

Març    

Abril   

Maig   

 

5. Que la unitat familiar s’ha vist afectada per una reducció involuntària de les 

seves rendes de treball al 20% en comparació amb el mateix període de l’any 

anterior com a conseqüència dels efectes de la COVID-19. 



 
(En cas que es tingui una antiguitat inferior a un any en el seu darrer contracte 

de treball aquesta reducció del 20% s’haurà d’haver produït en relació a la 

mitjana de resultats mensuals des de la data d’inici efectiu del lloc de treball). 

 

6. Que no he rebut cap altre ajut per part de l’Ajuntament de Puig-reig, exclòs les 

que s’hagin pogut percebre en concepte de beques de menjador, beques per 

llibres i material, beques per escolarització de 0 a 3 anys i beques per activitats 

extraescolars. 

 

7. Que a la present sol·licitud adjunto la següent documentació: 

 Còpia del DNI de la persona sol·licitant 

 Document acreditatiu de la suspensió del contracte o la reducció 
de la jornada per les causes que estableixen els articles 22, 23 i 
25.6 RDL 8/2020, de 17 de març 

 Justificants de les retribucions de tota la unitat corresponents als 
períodes de març, abril i maig de 2019 i de 2020 

 Resolució del Servei públic d’ocupació de concessió de la 
prestació per desocupació total o parcial  

 Justificació de tenir préstecs contractat, lloguer d’habitatge o 
hipoteca formalitzat amb anterioritat a la declaració de l’estat 
d’alarma 

 Alta o modificació de dades bancàries per a pagaments a creditors 

 

Per tot això, 

 

SOL·LICITO 

L’atorgament d’un Ajut extraordinari per a famílies afectades per la crisi sanitària 

ocasionada pel Covid 19, convocades per l’Ajuntament de Puig-reig 

Puig-reig, data 

 

 

Signatura 

Segons el que estableix la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions, i el reglament que la 
desenvolupa, la inexactitud o falsedat d'aquesta declaració responsable, a més de ser causa d'exclusió de la persona 
que fa la sol·licitud de la convocatòria, és també causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats de 
qualsevol tipus en que s'hagi pogut incórrer com a conseqüència de la inexactitud o falsedat de la declaració.  
Responsable del tractament: Ajuntament de Puig-reig. Pau Casals, 1. Finalitat del tractament: gestionar i donar 
resposta a la seva sol·licitud. Base jurídica: compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del 
tractament. Les dades són obligatòries per tramitar la sol·licitud. Destinataris: les vostres dades no es comunicaran 
a tercers excepte que sigui necessari per a donar resposta a la seva sol·licitud i d’acord amb la legislació vigent. 
Drets de les persones: podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i 
sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà – Exercici de drets, l’Ajuntament 
de Puig-reig o mitjançant la seva seu electrònica (www.puig-reig.cat) 
 
 

Il·ltre. Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Puig-reig 

http://www.puig-reig.cat/
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