Ajuntament de Forallac
INSTÀNCIA SOL·LICITUD AJUDES ECONÒMIQUES PER A PERSONES I
UNITATS FAMILIARS O DE CONVIVÈNCIA AFECTADES PER LA CRISI
SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19, CORRESPONENT A
L’EXERCICI 2020
Dades del Sol·licitant
Nom i Cognoms

DNI/NIE

Domicili

Població

Adreça electrònica

Telèfon Mòbil

Actua com a representant

No

Dades de la persona representada:
Nom i Cognoms

Sí

DNI/NIE

Domicili

Població

Adreça electrònica

Telèfon Mòbil

Dades per la notificació electrònica
Autoritzo rebre electrònicament les notificacions d’aquest
procediment. L’avís de posada a disposició de la
notificació electrònica s’enviarà a l’adreça de correu
electrònica indica.
Autoritzo rebre les notificacions en format paper a
l’adreça postal indicada.

No

Sí

No

Sí

Dades de les persones que composen la unitat familiar o de
convivència
NOM I COGNOMS
EDAT
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Persones de la unitat familiar amb discapacitat
NOM I COGNOMS

GRAU

EXPOSA: Que d’acord amb les bases reguladores adjunta la següent
documentació té interès en participar en la següent línia i concepte
subvencionable (marcar amb una creu a la casella)
 Línia 1: Ajuts en l’àmbit educatiu i assistencial estudiantil, on els objectes

subvencionables seran els següents:
 A: Despeses derivades de l’adquisició de material escolar del curs
2020/2021 (llibres i material obligatori requerit pel centre escolar
corresponent).
 B: Despeses derivades del cost de les quotes de les llars d’infants
corresponents a l’any 2020.
 C: Despeses derivades del cost de la realització d’activitats extraescolars i
casals d’estiu corresponents a l’any 2020.
 D: Despeses derivades del cost de les matrícules universitàries del curs
2020/2021.
Línia 2: Ajuts assistencial bàsic:
 A: Despeses derivades del lloguer de l’habitatge habitua
 B: Despeses derivades de la hipoteca de l’habitatge habitual
 C: Despeses derivades del subministrament (aigua, llum i gas)

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: (marcar amb una creu a la casella la
documentació presentada)

Documentació comuna a ambdues línies d’ajuts:
 Instància de sol·licitud, segons model específic normalitzat, degudament

emplenada, també amb les dades d’identificació i contacte del beneficiari
(Annex 1).
 Còpia del DNI de la persona sol·licitant. En el supòsit de persones que

no tinguin la nacionalitat espanyola, còpia del NIE, passaport o document
que legalment el substitueixi.
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 Acreditació del nombre de persones que formen part de la unitat familiar

i conviuen en el mateix habitatge, amb el certificat d’empadronament i llibre
de família o sentència de nomenament de tutor.
 Si és el cas, el títol de família nombrosa o monoparental (carnet

acreditatiu vigent).
 Si és el cas, la sentència de separació o divorci, o conveni regulador on

consti pensió alimentària i custòdia dels fills. Si en la unitat familiar hi ha
algun cas d’acolliment, el corresponent document acreditatiu d’aquesta
situació.
 Documentació que acrediti la situació perjudicial provocada pels efectes

del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat
d’alarma per a la gestió de la situació de la crisis sanitària ocasionada pel
COVID-19 que dona dret a la sol·licitud de la present prestació
extraordinària:
o Declaració renta 2019 completa
o Documentació acreditativa dels ingressos de març a juny
de 2020 (extractes bancaris).
En cas d’haver patit un acomiadament, ERTO o situació anàloga:
o Certificat o documentació acreditativa d ela situació i de la
percepció rebuda mensualment.
En cas de pèrdua del 75% dels ingresso en empresaris o
professionals:
o Model corresponent a la liquidació trimestral del IVA del
1r i 2n trimestre dels anys 2019 i 2020.
 Document de domiciliació bancària o document acreditatiu de les dades

bancàries (Fitxa de creditor).
Documentació per la línia educativa:
Factura de l’adquisició dels llibres i materials obligatoris del curs 2020201
Factura o liquidacions del pagament de les quotes de la llar d’infants,
extraescolars i casals d’estiu.
Factura o liquidació del pagament de la matrícula universitària.
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Documentació per la línia assistencial bàsica:
Escriptures de compravenda de l’habitatge i de concessió del préstec amb
garantia hipotecaria, en cas d’habitatges en propietat.
Contracte d’arrendament, en cas d’habitatges de lloguer.
Rebuts del pagament de la hipoteca o lloguer.
Factures o rebuts de la llum, gas i aigua.
SOL·LICITO: La concessió de la subvenció sol·licitada.
Declaració responsable:
- Que el sol·licitant és coneixedor/a i accepta de les bases reguladores de les
subvencions a les persones i unitats familiars afectades per la crisi sanitària
de la COVID- 19 i reuneix tots els requisits corresponents.
- Que les dades que consten en la sol·licitud s’ajusten a la realitat i que queda
assabentat/da que la inexactitud de les circumstàncies declarades podrà
donar lloc a la denegació o revocació de la subvenció.
- Que no s’han obtingut altres subvencions atorgades per altres
administracions i amb l'objecte de cobrir la mateixa necessitat, o si es tenen,
que aquestes siguin acreditades com a insuficients.
- Que es troba al corrent de pagament davant TGSS, AEAT, ATC i el propi
Ajuntament de Forallac; no està afectat per cap prohibició de l’art. 13 LGS;
ni està sancionat per resolució ferma.
- Que el/la sol·licitant accepta la subvenció en cas que li sigui atorgada
- Que ES COMPROMET a complir les condicions de la subvenció

SIGNATURA

DATA

Declaració veracitat de la documentació aportada
La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents
portats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
Dades interoperables
D'acord amb l'establert a l'art. 28 de la Llei 39/2015 es presumeix que, si no s'oposa
expressament o la llei aplicable requereix consentiment exprés, vostè autoritza la consulta i
obtenció de documents per aquest procediment.
Protecció de dades personals
Segons el que dicta la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals, l’informem que les dades facilitades seran tractades per tal de donar servei i resposta a
la sol·licitud que ha demanat. El Responsable de Tractament és l’Ajuntament de Forallac.
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Les dades no s’utilitzaran per a finalitats diferents ni se cediran a tercers sense el vostre
consentiment excepte que una norma legal ho autoritzi. Els períodes de conservació i eliminació
de les dades estan sotmesos a la regulació emesa per la Comissió Nacional d’Accés i Avaluació
i Tria Documental de Catalunya.
Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació
de les dades mitjançant la remissió d’un escrit adjuntant una còpia del vostre DNI dirigit a
l’Ajuntament de Forallac, Parc u d’octubre de 2017, Vulpellac- 17111 o a través de la Seu
Electrònica.

