Ajuntament dels Pallaresos
SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS A LES FAMÍLIES DELS PALLARESOS AMB
MOTIU DE LA SITUACIÓ GENERADA PER LA COVID-19

Convocatòria:
* De l’20 al 31 d’agost de 2020
LÍNIA 1: FAMÍLIES EMPADRONADES ALS PALLARESOS
SOL·LICITANT
Nom i cognoms
NIF
Telèfon contacte 1
Telèfon contacte 2
Adreça
Municipi

Total persones que viuen al domicili:
Total persones del nucli familiar majors
d’edat:
Parentiu - Nom i cognoms
(*de les persones majors d’edat)

DOCUMENTACIÓ QUE PRESENTA






NIF / NIE – Document identificatiu de la persona que signa la sol·licitud
Certificat convivència (l’expedeix l’Ajuntament al moment de presentar la sol·licitud)
Justificant d’ingressos corresponent als mesos febrer i març 2020 (nòmines,
contractes, certificat de prestacions atur, certificats de pensions, ingressos de lloguers
de propietaris...) de tota la unitat familiar
Model de sol·licitud degudament complimentat i signat.
Model d’autorització signat per tots els membres majors d’edat computables de la unitat
familiar, per a sol·licitar a l’Agència Tributària, s’escau, la comprovació del nivell de
renda familiar, o en el seu defecte:
o Declaració de rendes de tota la unitat familiar de l’any 2018 o justificació
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d’ingressos de la unitat familiar de l’any 2018
Declaració de responsabilitat degudament complimentada i signada.

DADES BANCÀRIES – NÚMERO IBAN - (del sol·licitant en cas d’aprovació)
IBAN

Entitat bancària

Núm. oficina

D.C.

Compte Corrent
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DECLARACIÓ RESPONSABILITAT
En ___________________________________________ amb DNI ___________________ i la
resta de membres de la unitat familiar majors d’edat, sota la nostra responsabilitat solidària

DECLAREM:
1. Que acceptem les bases de la convocatòria per a la qual sol·licita l’ ajut.
2. Que complim els requisits i presentem la sol·licitud en el termini i forma que determinen les
bases.
3. Que quedem assabentats que la inexactitud de les dades pot donar lloc a la desestimació de
la sol·licitud presentada.
4. Que quedem assabentats que l’ocultació d’informació o falsedat en la documentació
presentada pot donar lloc a la denegació o revocació de l’ajut.
5. Que estem al corrent de pagament de les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat
de Catalunya, la TGSS i l’Ajuntament dels Pallaresos.
6. Que complim amb els requisits establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.

(Signatura de tots els membres de la unitat familiar)
Els Pallaresos, a ______ de __________________ de 20____
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AUTORITZACIÓ – CONSULTA DE DADES
(Majors d’edat de la unitat familiar)
JO ___________________________________________ amb DNI _______________
AUTORITZO, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, que les meves dades personals s’incorporin
als fitxers automatitzats titulars de l’Ajuntament dels Pallaresos, amb les finalitats
pròpies per a la gestió dels ajuts i amb el consentiment exprés per al tractament de la
finalitat indicada.
NO AUTORITZO a contrastar les dades que constin al Padró i d’altres arxius de
l’Ajuntament dels Pallaresos per tal de comprovar que es compleixen els requisits de la
unitat familiar i/o convivència a efectes de l’accés al recurs sol·licitat, i per tant, aporto
la documentació justificativa corresponent a efectes de comprovació.
NO AUTORITZO a efectuar les consultes necessàries amb l’Agència Estatal
d’Administració Tributària a obtenir les dades necessàries per determinar la renda
familiar a efectes de l’accés al recurs sol·licita, i per tant, aporto la documentació
justificativa corresponent a efectes de comprovació.
Els Pallaresos, a _____ de ____________________ de 20______
(signatura)

PARENTIU

NOM I COGNOMS

DNI-NIF

SIGNATURA
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CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS A LES FAMÍLIES DELS PALLARESOS AMB
MOTIU DE LA SITUACIÓ GENERADA PER LA COVID-19
Informació dels requisits i documentació.
REQUISITS DELS SOL·LICITANTS:
 El sol·licitant ha de ser major d’edat o estar emancipat legalment i estar empadronat/da i
viure al municipi dels Pallaresos (amb antiguitat 1 any)
 Els ingressos de la unitat familiar s’han d’haver vist reduïts al mes de març 2020
respecte al febrer de 2020 i seran inferior a:
Unitat familiar d’ 1 membre:
664 €
Unitat familiar de 2 membres: 996 €
Unitat familiar de 3 membres: 1.096 €
Unitat familiar de 4 membres: 1.196 €
Unitat familiar de 5 membres: 1.296 €
 El sol·licitant ha d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries davant l’Estat,
la Generalitat de Catalunya, la TGSS i l’Ajuntament dels Pallaresos.
 El Sol·licitant ha de complir amb els requisits establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:








NIF / NIE – Document identificatiu de la persona que signa la sol·licitud
Certificat convivència (l’expedeix l’Ajuntament al moment de presentar la sol·licitud)
Justificant d’ingressos corresponent als mesos febrer i març 2020 (nòmines,
contractes, certificat de prestacions atur, certificats de pensions, ingressos de lloguers
de propietaris...) de tota la unitat familiar
Model de sol·licitud degudament complimentat i signat.
Model d’autorització signat per tots els membres majors d’edat computables de la unitat
familiar, per a sol·licitar a l’Agència Tributària la comprovació del nivell de renda
familiar, o en el seu defecte:
o Declaració de rendes de tota la unitat familiar de l’any 2018 o justificació
d’ingressos de la unitat familiar de l’any 2018
Declaració de responsabilitat degudament complimentada i signada.

Si la documentació fos incompleta, es requerirà al sol·licitant que la completi en la forma
que correspongui, en un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de la notificació del
requeriment. En cas de no fer-ho, s’arxivarà la petició sense més tràmit.

