
 

        AJUNTAMENT DE RIOLA 

 

 
Consentiment i Deure d'Informar als Interessats sobre Protecció de Dades. 

at de què aquesta Entitat tractarà i guardar les dades aportades en la instància i en la 
documentació que l'acompanya per a la realització d'actuacions administratives. 

maria Básica de 
l'Aju

Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als Encarregats del Tractament de les Dades. No 

front l?ajuntament de Riola,  enviant una comunicació a la direcció Carrer Ampla num. 5  amb la referència 
“protecció de dades”. 
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DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 

DADES DE LA PERSONA INTERESSADA/ REPRESENTANT 
 
NOM/ COGNOMS 
 
DNI   Telèfon: FAX Correu electrònic 

 

 

 Códic Postal Municipi Provincia   

Quan actue per representació, consigne a continuació les dades identificatives de la persona física o jurídica a la qual representa: 
NOM/COGNOMS 
 
DNI/NIF/CIF Telèfon: FAX Correu electrònic 

 
 

Domicili Códic Postal Municipi Provincia 
 

 
A causa de l'actual crisi sanitària provocada pel covid-19,  tenint en compte la limitació de 
circulació de les persones, dificultant  qualsevol obtenció de documentació acreditativa de la 
situació personal actual, i segons la regulació continguda en la  RESOLUCIÓ de 3 d'abril de 
2020, de la Vicepresidenta i Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es 
confirmen mesures extraordinàries de gestió dels serveis socials i soci-sanitaris en 
salvaguarda de les persones més vulnerables en el marc de la pandèmia per Covid-19. 
 
Davant els Serveis Socials d'Atenció Primària Bàsica comparec i, com a millor procedisca en 
Dret, DECLARE: 
 
1r- Que manifeste, sota la meua responsabilitat, que complisc amb els requisits establits en 
la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana, per a 
obtenir el reconeixement del dret a prestacions econòmiques, i en les Bases aprovades per 
l'Ajuntament de Riola. 
Que les dades que aporte a través d'aquesta declaració responsable reflecteixen la meua 
situació econòmica i social actual. 
 
2n- Que dispose de la documentació que així ho acredita, que posaré  a la disposició 
d'aquests serveis socials en el termini d'un mes, a comptar a partir del dia següent a 
l'aixecament de l'estat d'alarma. 
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I en cas d'incompliment, declare conèixer que ll?Ajuntament podrà adoptar les mesures 
oportunes per a la restitució de les quantitats abonades i fins i tot la d'exclusió de formar part 
en un futur del programa de concessió d'ajudes. 
 
3r- Que em compromet a mantenir el compliment de les obligacions legals durant el període 
de temps inherent a aquest reconeixement o exercici, així com a comunicar qualsevol 
variació en les dades ací declarades. 
 
4r.- Que no dispose de recursos o ingressos suficients per a afrontar les despeses derivades 
de la situació d'emergència. 
5t-Que,a l'empara del que es disposa en l'apartat 1r del article 69 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre , del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,  
SOL·LICITE: 
Que s'admeta el present escrit com a declaració responsable. 
 

ANNEX: DADES VALORACIÓ 

 
A) RENTA ANUAL MEMBRES UNITAT FAMILIAR 2020: Es podrà aportar nòmina, 
declaració renda corresponent a l'exercici 2019, o qualsevol altra documentació que 
permeta determinar els ingressos de la unitat familiar (1)  
 

TITULAR IDENTIFICACIÓ PREVISIÓ IMPORT ANUAL 
EXERCICI 2020 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
(1) Aporte:  
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C) SITUACIÓ LABORAL/SOCIAL- ALTRES CIRCUMSTÀNCIES: S'indicarà aquelles 
circumstàncies que motiven la concessió de situació extraordinària de necessitat 
(ERTE/ERE) 
 

1 Menors/depenents a càrrec: 

2 Falta ingresos: 

3 Situació aturament: 

4 Violència de gènere: 

5 Altres circumstàncies 

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

 


