Sol·licitud d’ajuts a les persones perceptores de rendes baixes i a famílies amb
fills a càrrec que percebin prestacions no contributives

Dades de l'interessat/ada
Cognoms, Nom / Raó Social (*)

DNI / NIE / Passaport / CIF (*)

Adreça (*)

Data naixement

/
Població (*)

Província / País (*) (1)

CP (*)

Sexe
Home

Telèfon (*)

/

Dona

Correu electrònic

Dades de la persona representant
Cognoms, Nom

DNI / NIE / Passaport

Exposo que
1. Havent-me assabentat de la convocatòria de atorgament de subvenció dels ajuts per als perceptors de rendes baixes i de
famílies amb fills a càrrec amb una prestació no contributiva referent al present exercici, publicades al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, les quals declaro conèixer i acceptar en la seva integritat.
2. Compleixo totes i cadascuna de les condicions necessàries per tal de poder optar a la concessió dels ajuts previstos a les bases
esmentades.
3. Adjunto la documentació prevista a la base tercera, i autoritzo així mateix a què l'Ajuntament d'Amposta pugui verificar per ell
mateix els apartats que determinen els requisits a complir especificats a les bases, fonamentalment aquelles dades que
provenen de la Tresoreria General de l’Institut Nacional de la Seguretat Social i de l'Agència Estatal d'atenció Tributària, així com
d'aquelles dades que per tenir una vinculació amb el padró d'habitats com amb l'Oficina de gestió tributària disposarà d'elles el
propi Ajuntament.

Demano que
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Que previ els tràmits oportuns, em sigui atorgada la subvenció que aquest Ajuntament d’Amposta té previst adjudicar.
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Documents que s'adjunten (en cas de no adjuntar tota la documentació requerida no es podrà iniciar el tràmit)
Els documents a aportar en tots els casos són:
Document identificatiu de l'interessat/ada (DNI / NIE / passaport / permís de residència)
Justificants de la Tresoreria General de l'Institut Nacional de la Seguretat Social en la que s'acreditin les percepcions rebudes
durant l’últim exercici, indicant el seu caràcter, i certifiquin que no s’ha estat donat d’alta en cap activitat econòmica
Títol de propietat de l’habitatge on està empadronada la unitat familiar
Dades bancàries del compte on s'ha de fer efectiu l'ajut
En el cas de de rebre prestació no contributiva :
Justificant del seu import durant l’últim exercici, acreditat per l'ICASS
En el cas de ser titular d'un dret d'arrendament com a arrendatari:
Acreditament fefaent del mateix
En el cas de sol·licitud mitjançant un representant:
Document identificatiu del representant (DNI, NIE, passaport, permís de residència) (si s'escau)
Document acreditatiu representació (poders notarials, acta d'acceptació del càrrec de tutor, o resolució judicial) (si s'escau)
Data sol·licitud (dd/mm/aaaa) (*)

/

Lloc (*)

/

Signatura de la persona sol·licitant (*)
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(*) Camps d'entrada obligatòria
(1) Província/País: Indicar el país només en el cas d'adreces ubicades a fora d'Espanya. Per a la resta indicar la província.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seves dades personals aquí recollides
passaran a formar part d'un fitxer propietat de l'Ajuntament d'Amposta. Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició
mitjançant un escrit adreçat a: Ajuntament d'Amposta, Pl. de l'Ajuntament 3-4, 43870-Amposta. La inexactitud, falsedat o omissió en les dades, o la
no presentació d'aquesta, determinen la impossibilitat d'exercir l'activitat afectada des del moment en què se'n tingui constància, sense perjudici de
les responsabilitats que puguin derivar-se, (article 38 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions).
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