SOL·LICITUD D’AJUT PER A FER EFECTIVES DESPESES BÀSIQUES DE LA LLAR 2010
DADES DEL SOL·LICITANT
Titular únic:
Nom i cognoms

DNI

Import mensual de la seva percepció econòmica

e

,

Telèfon

Cotitular (cònjuge, parella de fet o conviu):
Nom i cognoms

DNI

Import mensual de la seva percepció econòmica

e

,

Domicili

Població

En representació de (si cal)
NIF/CIF

Domicili (carrer o plaça)

Població

DECLARA O DECLAREN
Que estan empadronats a Tarragona, i que és titular o són titulars d’algun dels següents drets;
referent al seu domicili habitual:
D’un dret real d’usdefruït o d’habitació
D’un dret de propietat
D’un dret d’arrendament (llogater)
Titular únic: que percep una pensió inferior o igual a 784,01 e mensuals
2 titulars (parella de fet o matrimoni): perceben conjuntament pensions inferiors o iguals a 1.568,04

e

mensuals

Titular que percep PIRMI o Pensió No Contributiva (PNC)
a)- Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud i en els documents que adjunto, són certes.
b)- Que compleixo i accepto tots els requisits que exigeix la convocatòria per sol·licitar i atorgar subvencions.
c)- Que, en cas que rebi la subvenció que sol·licito, l’accepto.
d)- Que accepto i compleixo la normativa general vigent que regula les subvencions que atorga aquest Ajuntament.
e)- Que estic assabentat/ada que cal que justifiqui, amb documents, les subvencions que m’atorgui aquest
Ajuntament.
f)- Que estic al corrent de les meves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
g)- Que compleixo totes les altres obligacions establertes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
h)- Que autoritzo l’Ajuntament de Tarragona a sol·licitar qualsevol informació a fitxers públics, entre aquests els
de l’Administració Tributària, com també altres dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social i l’Institut
Nacional de la Seguretat Social, o en qüalsevol altre organisme que tingués atribuïda la competència per verificar les dades contingudes en aquesta sol·licitud, i que em trobo al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i davant de la Seguretat Social.
i)- Que estic informat/ada del contingut de l’apartat de comunicació que consta en aquesta sol·licitud.

SOL·LICITA O SOL·LICITEN:
L’Ajut d’acord amb les Bases de la convocatòria de concessió de Subvencions per a persones perceptores de
prestacions baixes per a fer efectives despeses bàsiques de la Llar per a l’any 2010.
Tarragona, .. . . . . d e . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 2 0 . . . . . . .

A l D e p a r t a m e n t d e S e r v e i s S o ci a l s

[Signatura]

El/la cap del Registre

IL·LM. SR. ALCALDE DE TARRAGONA

DOCUMENT ACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD:
Fotocòpia del DNI del o dels sol.licitants
Justificants de les pensions mensuals del 2010 acreditats per la Direcció Provincial de l’Institut Nacional de la
Seguretat Social (Av. Roma núm. 7), o de l’ICASS (Av. Andorra núm. 7-9), en el seu cas, indicant l’import.
Cas de dos titulars de l’habitatge: justificació que tots dos són pensionistes o justificant conforme la parella no
rep cap pensió de la Direcció Provincial de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
Cas que siguin pensionistes menors de 65 anys, a més, l’informe de la Direcció Provincial de la Tresoreria de
la Seguretat Social (Av. Roma, 7 - tresoreria) conforme les persones sol.licitants de l’ajut no estan donades
d’alta per cap activitat econòmica.
Cas que siguin arrendataris, fotocòpia compulsada del contracte de lloguer i de l’últim rebut de lloguer.
Full de dades bancàries del compte on s’ha de fer efectiu l’ajut.
Justificant del pagament de la taxa de recollida i eliminació d’escombraries del domicili del o dels sol.lcitants,
corresponent a l’any 2010, o bé el primer rebut del pagament fraccionat de la referida taxa.
Acreditació de la representació, en el seu cas.

COMUNICACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA a la persona o persones que inicien
el procediment
D’acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, us informo que, tractem de forma confidencial i incorporem als fitxers de titularitat de l’Ajuntament de
Tarragona les dades personals que ens proporcioneu, amb la finalitat esmentada en aquest escrit. Així mateix, us
informo que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició d’aquestes dades mitjançant sol.
licitud i còpia del DNI.
De conformitat amb l’article 42.2. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, el termini màxim de resolució i
ingrés de la subvenció és de 6 mesos a comptar de l’endemà de la data de presentació de la sol.licitud, i el sentit
del silenci administratiu és desestimatori.

Dades banc àries del sol·licitant o sol·licitants (cal omplir totes les dades):
Banc o Caixa d’estalvis

Agència núm.

Adreça

Núm.

Codi Postal

Municipi

Banc o Caixa

Agència

Dígit control

Titular de la Llibreta o del compte corrent

NIF del titular del compte corrent

Diligència de conformitat de l’entitat financera
Les dades antecedents coincideixen amb les existents en aquesta oficina
El/La Director/a

Signat i segellat

Núm. compte corrent o llibreta

Data

