EXP. 2014/2019

SOL.LICITUD DE SUBVENCIONS PER A L’ADQUISICIÓ DE MATERIAL ESCOLAR I LLIBRES
CURS 2018-2019
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

(Pare, mare o tutor/a legal)
PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM

NOM

ADREÇA FAMILIAR

POBLACIÓ

DNI/NIF

TELÈFONS

CORREU ELECTRÒNIC

BENEFICIARI/ÀRIA
NOMS I COGNOMS
DATA NAIXEMENT
CENTRE EDUCATIU I CURS

EXPOSO
•

Que estic empadronat a Salou.

Situacions específiques acreditades:

□
□
□
□
□
□

Família monoparental o nombrosa
Família monoparental que no percep pensió de manutenció
Família víctima de violència familiar
Ingressos nets inferiors a l’IRSC ponderat
Lloguer o hipoteca per import superior a l’IRSC ponderat
Família amb un o més membres amb grau de discapacitat de més d’un 33% dins de la unitat familiar:
alumne, pare, mare, tutor/a o germana.

Dades relatives al domicili familiar:

□
□
□

Lloguer
Hipoteca
Altres:
Import: .......................... €/mes
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Declaro sota la meva responsabilitat
•
•
•
•
•
•
•
•

Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud són certes i que la documentació presentada indica
tots els ingressos percebuts per la unitat familiar.
Que estic al corrent de les obligacions tributàries, davant la Seguretat Social i davant la Hisenda
Municipal.
Que no em trobo en cap de les circumstàncies establertes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
Que no he rebut ni sol·licitat cap altre subvenció o ajuda pública pel mateix concepte (O, en cas
afirmatiu, indicar que quin organisme ...................................). I que em comprometo a comunicar a
l’Ajuntament la sol·licitud o percepció de qualsevol altre ajut o subvenció pel mateix concepte.
Que el nombre de persones de la unitat de convivència és de ..........., de les quals............ som majors
de 16 anys.
Que em comprometo a notificar a l’Ajuntament de Salou qualsevol canvi que es produeixi tant en la
prestació dels serveis com en la situació personal, familiar, social o econòmica de la unitat de
convivència.
Que estic assabentat/ada que l’aportació de dades o documents falsejats o inexactes podria ser motiu
per cancel·lar la meva sol·licitud, sense perjudici que es puguin emprendre les accions legals o
procedents.
Que si son beneficiaris de la subvenció, ens sotmetrem a les actuacions de comprovació i control
financer que faci l’Ajuntament.

Accepto i em comprometo
•

•
•
•
•

El contingut de les bases aprovades per la Junta de Govern Local de data 28/03/2019 relatius a les
subvencions per a llibres i material escolar per al curs 2018-2019, escolaritzats en centres educatius de
Salou. I que la mera presentació de la sol·licitud de subvenció implica el coneixement i l’acceptació de
les bases que la regulen.
A facilitar les bases reals que són requerides per a la concessió de la subvenció i declaro sota jurament
que les dades facilitades són certes.
A fer-me càrrec de la despesa no subvencionada del preu de les quotes establertes i de complir la resta
de condicions i càrregues derivades de la concessió de la subvenció.
A presentar la sol·licitud de renúncia en el cas que no estem interessats en percebre la subvenció
concedida.
Que l’ incompliment de qualsevol dels punts anteriors pot comportar que s’invalidi la subvenció que
hem demanat en el moment en què es produeixi.

Demano

Que s’atorgui una subvenció a l’alumne que es relaciona a la sol·licitud.

Documentació que cal adjuntar

□
□

Original i fotocòpia del DNI/NIE/passaport de tots els membres de la unitat familiar confrontades.
Original i fotocòpia del llibre de família confrontat:

□
□

Per acreditar la condició de família nombrosa fotocòpia confrontada del títol de família nombrosa.

Per acreditar la condició de família monoparental: original i fotocòpia de la targeta de família
monoparental o del llibre de família (quan es tracti d’un únic progenitor o en el cas de defunció d’algun
dels progenitors). La resta de supòsits s’ha d’acreditar amb la presentació de la targeta de família
monoparental.
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□

Per acreditar la situació de discapacitat de més d’un 33% d’algun membre de la unitat de convivència: es
farà segons el que s’estableix el RD 1414/2006 (amb caràcter preferent es presentarà l’original i fotocòpia
de la resolució de l’ICASS o de l’INSS).

□ En el cas de persones separades:
□ Original i fotocòpia de la sentència judicial o del conveni regulador, on hi constin les prestacions
econòmiques.

□ A més, si manifesteu no percebre aquesta prestació: original i còpia de la corresponent denúncia i/o
reclamació.

□ Original i còpia del justificant de matricula en un centres escolar públic o concertat del municipi.
□ Preinscripció del centre escolar on hi consti la relació de material escolar que necessita l’alumne beneficiari.
□ Original de la factura, a nom de l’alumne/a beneficiari/ària de l’ajut o del sol·licitant, acreditativa de
l’adquisició dels llibres i material escolar prescrit.

Si s’ha efectuat Declaració de l’ IRPF: Acreditació dels ingressis de les persones de la Unitat
familiar majors de 16 anys.

□
□

Original i còpia de la declaració de renda de l’últim exercici liquidat.
Autorització a l’Ajuntament de Salou per a l’obtenció de les dades tributàries de cadascun dels membres
computables de conformitat amb la normativa reguladora de l’Impost sobre la Renda de les persones
físiques.

Si no s’ha efectuat Declaració de l’ IRPF: Acreditació dels ingressis de les persones de la Unitat
familiar majors de 16 anys.

□
□
□
□
□
□
□

Autorització a l’Ajuntament de Salou per a l’obtenció de les dades tributàries de cadascun dels membres
computables de conformitat amb la normativa reguladora de l’Impost sobre la Renda de les persones
físiques.
Certificat de Vida laboral actualitzat (el podeu demanar al Telèfon 901.502.050, o bé, per internet.
L’expedició del certificat ha de ser inferior a 3 mesos fins a la data de presentació.
Certificat de l’ Oficina de Treball de l’ OTG de la situació corresponent a l’anualitat 2018. L’expedició del
certificat ha de ser inferior a 3 mesos fins a la data de presentació.
Certificat de la Seguretat Social conforme no es va percebre cap tipus de pensió o subsidi durant l’any
2018.
Certificat d’empresa i còpia de les nòmines de l’any 2018.
Certificat de la Seguretat Social d’acreditació de la condició de pensionista i si percep o no una prestació, ja
sigui per incapacitat temporal o permanent. Ha de constar l’import mensual i el nombre de pagaments
anuals que rep.
En el cas dels pensionistes estrangers. Certificat de la Seguretat Social d’acreditació de la condició de
pensionista i si percep o no una prestació de l’Ambaixada i/o Consolat del seu país d’origen a Espanya. Ha
de constar l’import mensual i el nombre de pagaments anuals que rep.
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□

En el cas de percebre prestacions assistencials, certificat emès per l’entitat corresponent (RAI, PIRMI, etc.).
Cal aportar la documentació específica en cadascun dels apartats de cada membre de la unitat familiar.
Documentació relativa a l’habitatge

Si l’habitatge es de lloguer:

□
□

Original i còpia del contracte de lloguer a nom del sol·licitant.

En el cas que el titular del contracte no sigui el/la sol·licitant , aquest/a haurà d’acreditar el dret d’ús de
l’habitatge aportant una còpia compulsada o original i còpia de la subrogació, la sentència judicial o el conveni
de separació i/o divorci, o altre documentació acreditativa.

□

Original i còpia del rebut de lloguer pagat.

Si l’ habitatge es en propietat i subjecte a hipoteca:

□
□

Original i còpia del rebut d’hipoteca de 2018.

En el cas que el rebut d’hipoteca no sigui el/la sol·licitant, aquest/a haurà d’acreditar el dret d’ús
sobre l’habitatge aportant la còpia compulsada o original i fotocòpia de la subrogació, la sentència
judicial o el conveni de separació o divorci, o altra documentació acreditativa.

Documentació acadèmica:

□

Justificant de la matrícula del beneficiari/a de la subvenció en un centre escolar públic o concertat del
municipi de Salou.

□
□

Preinscripció on consti la relació de material escolar de l’infant i/o adolescent beneficiari de l’ajut.
Original de la factura, a nom de l’infant o sol·licitant beneficiari de l’ajut, acreditativa del material escolar.

Declaro

□
□
□

Que em trobo al corrent de les meves obligacions tributàries amb la Seguretat Social i la Hisenda Municipal.
Que no he obtingut altres ajuts o subvencions per al mateix concepte en el curs 2018-2019.
Que he sol·licitat i/o obtingut altres ajuts o subvencions per al mateix concepte en el curs 2018-2019.

Organisme a qui s’ha sol·licitat:
Import:
Estat de la tramitació de l’ajut:

□ Que no rebem assistència dels serveis socials de l’Ajuntament.
□ Que rebem assistència dels serveis socials de l’Ajuntament.
□ Que no incorro en cap dels supòsits que impedeixen obtenir la condició de beneficiari segons l’article 13
de la Llei de Subvencions.

□
□

Que tinc la meva residència al municipi de Salou.
Que els ingressos totals de la meva unitat familiar ascendeixen a :

euros.
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□

Que compleixo la resta de requisits que diuen les bases específiques de la convocatòria i que no he
incorregut en falses declaracions en la documentació presentada per a participar en la convocatòria.

Dades Bancàries
DADES TRANSFERÈNCIA
Titular del compte corrent o llibreta

DNI/NIF/NIE

Denominació de l’Entitat bancària
Número de compte BIC- IBAN

Autorització per consultar dades a l’Agència Tributària
Les persones sotasignants autoritzen, de conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i disposicions aplicables del Reial Decret Legislatiu
3/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’IRPF i de la Llei 58/2003 general tributària, l’Ajuntament
de Salou a sol·licitar a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, informació sobre les dades relatives als
nivells de renda i al compliment de les obligacions tributàries per comprovar el compliment dels requisits exigits
per a l’obtenció de la subvenció en aquest exercici i en els posteriors (1)
(1) L’autorització manté l’eficàcia si se sol·licita la subvenció en l’exercici corresponent.

□

Autorització de la persona sol·licitant. Marcant aquesta casella, com a persona sol·licitant autoritzo a
l’Ajuntament de Salou a consultar les meves dades tributàries a l’Agència Estatal de l’Administració
Tributària.

□

Autorització d’altres membres de la unitat familiar:
(Incloure tots els membres de la Unitat familiar els ingressos dels quals siguin computables per l’atorgament de
la subvenció; o sigui els empadronats majors de 16 anys).

Nom

1er Cognoms

2n Cognom

DNI/NIE

Signatura

Parentiu

Salou, a ............................... de ................................. de 2019
D’acord amb allò que estableix l’article 5 de la LOPD, els sotasignats autoritzen expressament a l’Ajuntament de
Salou al tractament de les dades personals determinades a través d’aquests i la seva documentació annexa,
com també de les que es generin, incloent-hi especialment les dades que el sol·licitant ha autoritzat a aquesta
administració a obtenir d’altres administracions públiques, les quals s’incorporaran en un fitxer propietat de
l’Ajuntament de Salou, la finalitat del qual es la gestió de subvencions; el responsable del qual és l’Ajuntament
de Salou, davant el qual es podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant
instància presentada a la Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Salou.
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