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 2020 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 2019.
• Que els membres de la unitat convivencial que es fan constar en la present sol·licitud són els que estaven empadronats
durant l’any 2019 en el domicili pel qual se sol·licita l’ajut.
• Que no ha estat beneficiària de bonificació en el pagament de l’Impost sobre Béns Immobles de l’any 2019 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 20.........

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

