ANNEX 1: SOL·LICITUD D’AJUT
DE LES BASES DE LA INICIATIVA CIUTADANA RIUADA SOLIDÀRIA AL FRANCOLÍ PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS
ALS PROJECTES QUE TENEN PER OBJECTE PAL·LIAR ELS DANYS CAUSATS PELS AIGUATS OCORREGUTS EL
VESPRE DEL DIA 22 D’OCTUBRE DE 2019 A L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

1) DADES PERSONALS DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms
DNI
Adreça completa

(carrer, número, pis o porta, codi
postal i municipi)

Correu electrònic de contacte*
Telèfon de contacte
* El correu electrònic de contacte que es detalli en aquest annex 1 és el que s’utilitzarà per a les comunicacions entre la
persona sol·licitant i la Iniciativa Ciutadana Riuada Solidària al Francolí.

2) PROPIETAT AFECTADA PER A LA QUAL ES SOL·LICITA L’AJUT
Marqueu amb una “X” el tipus de propietat afectada per a la qual es sol·licita l’ajut (cal tramitar una
sol·licitud d’ajut per a cada propietat afectada. Per exemple, si la riuada em va afectar un magatzem i un
vehicle, cal que presenti dues sol·licituds d’ajut):
Activitat empresarial o comercial

Magatzem

Habitatge habitual

Vehicle de tot tipus

Habitatge de segona residència

Explotació agrícola o ramadera **

Habitatge buit
** En cas de presentar una sol·licitud d'ajut per a una explotació agrícola, caldrà adjuntar un llistat de totes
les persones sol·licitants amb les corresponents dades d'identificació (noms i cognoms, DNI, adreça, telèfon i
correu electrònic) així com la identificació de la propietat (polígon i parcel·la) de la qual són titulars.

3) QUANTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DETALLADA DELS DANYS A LA PROPIETAT AFECTADA
Quantificació:
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Descripció: (en aquesta sol·licitud s’hi pot adjuntar, addicionalment, documentació acreditativa dels danys soferts
a la propietat: fotografies, informes, valoracions, factures, pressupostos...)

4) UBICACIÓ DETALLADA DE LA PROPIETAT QUE HA SOFERT DANYS
Ubicació:

5) QUANTITAT I DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE AL QUAL ES DESTINARÀ L’AJUT SOL·LICITAT (a
aquesta sol·licitud s’hi pot adjuntar, addicionalment, documentació acreditativa del projecte per al qual es sol·licita
l’ajut: pressupostos, projectes...)

Fases del projecte o partides

Quantitat (expressada en €)

2

6) DADES BANCÀRIES ON ES FARÀ L’INGRÉS DE L’AJUT
Nom i cognoms de la persona
titular
IBAN
En aquest annex 1, cal adjuntar-hi un certificat de titularitat bancària del número de compte corrent on es vulgui
rebre l’ajut sol·licitat a la Iniciativa Ciutadana Riuada Solidària al Francolí.

7) ALTRES INFORMACIONS
A) Té assegurada la propietat afectada?

B) Ha sol·licitat una indemnització al Consorcio de Compensación de Seguros pels danys soferts a la seva
propietat a causa de la riuada del 22/10/2019?
En cas afirmatiu, caldrà adjuntar en aquest annex 1 un comprovant de la sol·licitud d’indemnització al
Consorcio de Compensación de Seguros.

8) DECLARACIONS DE LA PERSONA QUE SOL·LICITA UN AJUT A LA INICIATIVA CIUTADANA RIUADA
SOLIDÀRIA AL FRANCOLÍ
En/Na ………………………............................………………… amb DNI…………………......…..., DECLARO
- Que accepto les bases de la Iniciativa Ciutadana Riuada Solidària al Francolí per a la concessió d’ajuts als
projectes que tenen per objecte pal·liar els danys causats pels aiguats ocorreguts al vespre del dia 22
d’octubre de 2019 a l’Espluga de Francolí.
- Que accepto que la Iniciativa Ciutadana Riuada Solidària al Francolí doni a conèixer i faci públics per
diferents canals de comunicació el meu nom, cognoms i DNI dins la relació nominativa dels beneficiaris i
les resolucions dels projectes presentats, així com la dotació econòmica atorgada a cadascun.
- Que accepto que les comunicacions entre jo (persona sol·licitant) i la Iniciativa Ciutadana Riuada Solidària
al Francolí s’efectuïn a través del correu electrònic facilitat a l’apartat 1 d’aquest annex.
- Que les ajudes o indemnitzacions rebudes provinents d’estaments públics o privats no superen el total del
dany sofert ni l’import total de l’ajuda sol·licitada a la Iniciativa Ciutadana Riuada Solidària al Francolí. En
el cas suposat que les ajudes rebudes superin el total dels danys soferts a causa de la riuada del 22 d’octubre
de 2019 o l’import total de la present ajuda sol·licitada, em comprometo a comunicar-ho a la Iniciativa
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Ciutadana Riuada Solidària al Francolí (riuadaespluga.legal@riuadasolidaria.com) i a retornar l’excés d’ajut
rebut per tal que, a través de Iniciativa Ciutadana Riuada Solidària al Francolí, sigui atorgat a l’Associació de
Defensa Forestal de l’Espluga de Francolí.
- Que em dono per informat que les dades de caràcter personal incloses en la present sol·licitud
s’incorporaran als tractaments dels quals siguin responsables la Iniciativa Ciutadana Riuada Solidària al
Francolí i les fundacions Fundit i Indicis, per tal com han de formar part del procediment per a la
convocatòria i tramitació dels ajuts i són necessàries per a l’execució, estudi i resolució de la sol·licitud. Les
dades facilitades seran conservades durant el termini de vigència del projecte i, en el seu cas, fins a la
prescripció de les accions legals que puguin derivar-se’n. No seran objecte de decisions automatitzades,
inclosa l’elaboració de perfils, i no es cediran a tercers, excepte per obligació legal. Es podran exercir els drets
d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament, portabilitat de dades i oposició en ser
objecte de decisions individuals automatitzades dirigint un escrit a projectesespluga@riuadasolidaria.com i
es té dret a presentar una reclamació a l’autoritat de control competent en el supòsit que s’entengui que el
dret a la propietat de dades ha estat vulnerat.

- Que adjunto en aquest annex 1 la documentació següent (marcar amb una “X”):
Acreditació documental de la titularitat de la propietat afectada i per la qual es sol·licita l’ajut
Certificat de titularitat bancària del número de compte on es vol rebre l’ajut
Declaració jurada*** que no he rebut, amb la mateixa finalitat, altres ajuts que superin
l’import del projecte presentat a través d’aquesta sol·licitud. ***Segons model de l’annex 2
Còpia del comprovant de la sol·licitud d’indemnització al Consorcio de Compensación de
Seguros (en el cas que s’hagi sol·licitat)
Llistat de les persones sol·licitants de l’ajuda, amb les seves dades d’identificació (DNI, adreça,
telèfon i correu electrònic de contacte) i la relació de propietats i propietaris que s’inclouen
en la sol·licitud (només en el cas de presentar una sol·licitud d’ajuda per a una explotació
agrícola o ramadera amb més d’un propietari)
Documentació acreditativa dels danys soferts a la propietat per a la qual es sol·licita l’ajut
(fotografies, informes, valoracions, factures, pressupostos...) i documentació acreditativa del
projecte per al qual es sol·licita l’ajut (pressupostos, projectes...).
Signatura de la persona sol·licitant

.............................................. (població), a ....... de ................. de 2020
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ANNEX 2: MODEL DE DECLARACIÓ JURADA
DE LES BASES DE LA INICIATIVA CIUTADANA RIUADA SOLIDÀRIA AL FRANCOLÍ PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS
ALS PROJECTES QUE TENEN PER OBJECTE PAL·LIAR ELS DANYS CAUSATS PELS AIGUATS OCORREGUTS EL
VESPRE DEL DIA 22 D’OCTUBRE DE 2019 A L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

En / Na ................................................................................................., amb DNI ..........................................,
i domicili a (carrer, pis i/o porta, codi postal i municipi) ...............................................................................
..........................................................................................................................................................................
DECLARO O PROMETO sota la meva responsabilitat
Que no he rebut altres ajuts que superin l’import del projecte presentat a través d’aquesta sol·licitud
d’ajut a la Iniciativa Ciutadana Riuada Solidària al Francolí.

Signatura

..................................................... (població), ................ de ........................... de 2020
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