SOL·LICITUD PER PARTICIPAR EN LA CONVOCATÒRIA 2018 D’AJUTS ECONÒMICS
ADREÇATS A UNITATS CONVIVENCIALS AMB ESCASSA CAPACITAT ECONÒMICA
DADES D’IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom

Primer cognom

Segon cognom

		
Tipus d’identificació

Número del document - lletra

q NIF q NIE

Nacionalitat

		

Sexe

Data de naixement

Telèfon mòbil

Telèfon fixe

q Home q Dona 		

DADES DEL DOMICILI PEL QUAL ES DEMANA L’AJUT
Nom avinguda/carrer/plaça

Núm. Bloc

Escala

Pis

Porta

					
Codi Postal

Localitat

Adreça a efectes de notificació

(només en el cas de ser diferent de l’adreça anterior)

TARRAGONA		

Plaça de la Font, 1

•

43003 TARRAGONA

•

Tel. 977 29 61 00

•

NIF P-4315000-B

•

www.tarragona.cat

Adreça de correu electrònic

DADES DELS MEMBRES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA DEL DOMICILI DURANT L’ANY 2017
Nom i cognoms 		
		

Situació		
			

Ingressos
bruts anuals

Persona sol·licitant:

1			
			
Data naixement
q NIF q NIE

q Estudiant q Actiu
q En atur
q Pensionista
q Altres ..........................

€

2			
			
Data naixement
q NIF q NIE

q Estudiant q Actiu
q En atur
q Pensionista
q Altres ..........................

€

3			
			
Data naixement
q NIF q NIE

q Estudiant q Actiu
q En atur
q Pensionista
q Altres ..........................

€

4			
			
Data naixement
q NIF q NIE

q Estudiant q Actiu
q En atur
q Pensionista
q Altres ..........................

€

5			
			
Data naixement
q NIF q NIE

q Estudiant q Actiu
q En atur
q Pensionista
q Altres ..........................

€

6			
			
Data naixement
q NIF q NIE

q Estudiant q Actiu
q En atur
q Pensionista
q Altres ..........................

€

7			
			
Data naixement
q NIF q NIE

q Estudiant q Actiu
q En atur
q Pensionista
q Altres ..........................

€

TOTAL Ingressos bruts

€

INFORMACIÓ FISCAL
Es comunica que aquests ajuts públics tenen la consideració de guany patrimonial segons s’estableix en la Llei 35/2006,
de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i que la seva percepció obliga als seus perceptors
a presentar la declaració de l’Impost, l’incompliment del qual pot comportar l’aplicació de sancions per part de
l’Administració tributària.
DECLARACIÓ RESPONSABLE
LA PERSONA SOL·LICITANT DECLARA, SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
• Saber que la mera presentació de la sol·licitud d’ajut implica el coneixement i l’acceptació del contingut i dels criteris
econòmics i socials que consten a les Bases reguladores i la convocatòria 2018 dels ajuts econòmics adreçats a unitats
convivencials amb escassa capacitat econòmica.
• Que la documentació econòmica presentada indica tots els ingressos percebuts per tots els membres de la unitat convivencial durant l’any 2017.
• Que els membres de la unitat convivencial que es fan constar en la present sol·licitud són els que estaven empadronats
durant l’any 2017 en el domicili pel qual se sol·licita l’ajut.
• Que no ha estat beneficiària de les subvencions de la convocatòria 2017 adreçades a persones perceptores de prestacions baixes per a fer efectives despeses bàsiques de la llar.
• Que no ha estat beneficiària de bonificació en el pagament de l’Impost sobre Béns Immobles de l’any 2017 del domicili pel qual se sol·licita l’ajut.
• Que es troba al corrent de les obligacions tributàries davant de l’Agència Tributària, de la Tresoreria General de la
Seguretat Social i de la hisenda municipal.
• Que no es troba incursa en cap prohibició per a obtenir la condició de persona beneficiària de subvencions públiques
d’acord amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
• Que són certes totes les dades consignades en aquesta sol·licitud.

LA PERSONA SOL·LICITANT ACCEPTA I ES COMPROMET:
• A comunicar a l’Ajuntament de Tarragona qualsevol variació de la situació declarada.
• A comunicar l’obtenció d’altres ajuts o subvencions pel mateix concepte i període.
• A sotmetre’s a les actuacions de comprovació i, si s’escau, de control financer, que es puguin dur a terme per part de
l’Ajuntament de Tarragona en cas de concessió de l’ajut.
Signatura,

Tarragona, a ................ de.........................................de 2018

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades (LOPD) i la normativa que la desplega, us informem que les vostres dades
de caràcter personal estan incorporades al fitxer Serveis Socials, el titular i responsable del qual és l’Ajuntament de Tarragona, amb la finalitat de gestionar i controlar els
ajuts socials. Conforme el que estableixen els articles 15 i 16 de la LOPD, us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al Registre
General de l’Ajuntament de Tarragona (Rambla Nova 59, 43003, de Tarragona).

IL . LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA

DADES A EFECTES DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA DE L’AJUT CONCEDIT
Titular de la llibreta o del compte corrent
Banc o Caixa d’estalvis

NIF del titular
Adreça

Núm. de compte – IBAN:

Codi BIC:

Diligència de conformitat de l’entitat bancària. Les dades antecedents coincideixen amb les existents en aquesta oficina.
El/la directora/a

Signat i segellat per l’oficina

Data

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD

q Fotocòpia compulsada del NIF/NIE de la persona sol·licitant
q Fotocòpies del NIF/NIE dels membres convivents
q Justificant/rebut d’haver efectuat el pagament de l’Impost de Béns Immobles de l’any 2017
q Certificats i altra documentació acreditativa dels ingressos econòmics percebuts durant l’any 2017 per la persona

sol·licitant, i per la resta de membres convivents
q Annex 1 - Autorització (Al revers d’aquesta pàgina)

ANNEX 1 - AUTORITZACIÓ

Perquè l’Ajuntament de Tarragona pugui verificar o consultar dades tributàries a l’Agència Tributària relatives a nivell
de Renda (IRPF) i altres dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de l’Institut Nacional de la Seguretat
Social per al reconeixement, seguiment i control de l’ajut econòmic adreçat a unitas convivencials amb escassa capacitat
econòmica.

A.- DADES DEL SOL·LICITANT DE L’AJUDA DETALLADA QUE ATORGA L’AUTORITZACIÓ.

NOM I COGNOMS:

NIF:

SIGNATURA

B.- DADES D’ALTRES MEMBRES DE LA UNITAT CONVIVENCIAL DE LA PERSONA SOL·LICITANT ELS INGRESSOS DE LA
QUAL SÓN COMPUTABLES PER AL RECONEIXEMENT, SEGUIMENT O CONTROL DE L’AJUDA. (Únicament majors de 18 anys).
NOM I COGNOMS

NIF

SIGNATURA

		
Tarragona, a ........ de .............................. de 20..........

