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SOL.LICITUD D’AJUDA ECONÒMIQUES INDIVIDUALITZADES  
PERSONES EN SITUACIÓ DE RISC SOCIAL 2021 

 
 
DADES PERSONALS (*) 
Nom i cognoms DNI/CIF 

En representació de DNI/CIF 

Adreça C. postal 

 

Localitat 

Correu electrònic 

 

Telèfon  Telèfon mòbil Fax 

 

DECLARA 

 
Que he tingut coneixement de la concessió de prestacions bàsiques detallades en les BASES REGULADORES DE LES 
PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALITZADES D'EMERGÈNCIA SOCIAL DEL DEPARTAMENT DE SERVEIS 
SOCIALS PROPIES DE L’AJUNTAMENT DE RIOLA, publicades en el BOP de València número 71, de data 16 d’abril de 
2021  
 
Manifeste, davall la meua exclusiva responsabiitat, que complisc tots els requisits técnics i administratius establits en les 
Bases que regeixen la concessió de la subvenció,  
 

SOL·LICITE 
 

 L’AJUDA INICIAL (per primera vegada enguany) 

 LA RENOVACIÓ (una altra ajuda durant el mateix any) 
 
PEL SEGÜENT CONCEPTE: 
 

 NECESSITATS BÀSIQUES (alimentació....) 

 ACCIONS EXTRAORDINÀRIES 

 SUBMINISTRAMENTS BÀSICS ENERGÈTICS 

 ÚS DE VIVENDA HABITUAL 

 ALTRES 

 

Que es tinga per presentada aquesta declaració. 

 
DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN A LA SOL·LICITUD FIRMA PERSONA SOL·LICITANT   

  
 
 
 
 
 

 
Riola,  a      

 
(*) Segons la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l'informem que l'Ajuntament de Riola  incorporarà les 

seues dades a fitxers, que s'utilitzaran per als fins d'esta sol·licitud i no se cediran a cap tercer, excepte per obligacions legals i a altres administracions públiques que 

siguen les destinatàries del tractament. Addicionalment autoritza l'Ajuntament de Riola a comprovar i completar les dades necessàries per a esta sol·licitud, consultant 

tant els seus propis arxius com els d'altres administracions públiques que siguen necessaris. Per a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició s’ha de 

dirigir per escrit a l'Ajuntament a l'adreça que veurà en la capçalera, i adjuntar-hi una fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o equivalent 

 

http://www.riola.es/
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DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR 
 

Amb caràcter general, per a totes les sol·licituds 

 
*La documentació requerida D’HISENDA, INSS I SEPE i LABORA es pot obtindre via internet a través del seu 
certificat electrònic. Este certificat electrònic es pot demanat a l’Ajuntament de Riola. 

També es pot obtindre a través de la clau PIN que pots demanar online o de forma presencial en Hisenda o en la 
Seguretat Social 

 

 Fotocòpia del DNI o NIE  

 Fotocòpia del primer full de la llibreta bancaria 

 Fotocòpia del LLIBRE DE FAMÍLIA ( en cas d’haver menors al domicili) 

 Fotocòpia de la DEMANDA/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE SEPARACIÓ/ DIVORCI, MESURES 
JUDICIALS O CONVENI REGULADOR en relació als fills, si és el cas. 

 Fotocòpia de la RESOLUCIÓ DEL GRAU DE DISCAPACITAT i /o DEPENDÈNCIA, si es el 
cas 

 Fotocòpia de la última DECLARACIÓ DE LA RENDA, o certificació negativa d'Hisenda   /// 

 CERTIFICAT PENSIONS o certificat negatiu de pensions en cas de que o s’estiga cobrant 
cap prestació. (INSS) 

 Fotocòpia de VIDA LABORAL (INSS) 

 CERTIFICAT PRESTACIONS (RAI, desempleo, subsidi…) o certificat negatiu de prestacions 
en cas de que no s’estiga cobrant cap prestació.  (SEPE) 

 Fotocòpia del DARDE  /// LABORA GVA 

 Fotocòpia  de les NÒMINES DE L’ANY EN CURS 

 Fotocòpia  d’ACOMIADAMENT/ ERTO..... 

 Autobaremació de les dades de valoració (indicatiu d’ingressos) 

 Qualssevol altra documentació que es considere necessària 

 
Normativa 
 

 LLEI 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana  

 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 

 Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Forma de presentació 

 

 Presencial 
El sol·licitant ha d’acudir físicament a les dependències de l’ajuntament a efectuar la sol·licitut. 
 

 Registre electrònic: Seu Electrònica de l’Ajuntament de Riola 
 

 

http://www.riola.es/

