Ajuntament de La Bisbal del Penedès

SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS A LA NATALITAT I L’ADOPCIÓ CORRESPONENT A
L’EXERCICI 2019

CONVOCATÒRIA 2019 (BOPT núm. 477468 del 22/10/2019)

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT (PARE, MARE, TUTOR/A LEGAL):
Pare:
Nom i cognoms:

DNI o NIE:

Adreça
Nom de la via, carrer o plaça:
Núm.:

Pis:

Població:

CP:

Telèfon fix:

Porta:

Telèfon mòbil:

Adreça electrònica (e-mail):

Mare:
Nom i cognoms:

DNI o NIE:

Adreça
Nom de la via, carrer o plaça:
Núm.:

Pis:

Població:

CP:

Telèfon fix:

Porta:

Telèfon mòbil:

Adreça electrònica (e-mail):

Nadó/ns:
Nom i cognoms

DNI

Data de naixement

Ajuntament de La Bisbal del Penedès
DECLARACIÓ RESPONSABLE:
1. Declaro sota la meva responsabilitat que sóc coneixedor/a de les bases reguladores per a
l’atorgament de les subvencions a la natalitat i l’adopció, així com també de la convocatòria per
l’any 2019 .
2. Declaro sota la meva responsabilitat que totes les dades incorporades a la present sol·licitud
s’ajusten a la realitat i que quedo assabentat/da que la inexactitud de les circumstàncies
declarades podrà donar lloc a la denegació o revocació de la subvenció.
3. Declaro sota la meva responsabilitat que em trobo en la situació que fonamenta la concessió
de la subvenció o que hi concorren les circumstàncies previstes a les bases reguladores i a la
convocatòria, d’acord amb l’article 13.1 Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de
subvencions; en concret, que compleixo els requisits establerts a l’article 3 de la convocatòria:
3.1. Famílies que hagin tingut o adoptat un/a fill/a durant l’any 2018.

3.2. Empadronades al municipi amb una antiguitat mínima de 6 mesos abans del
naixement o l’adopció de l’infant.
3.3. Trobar-se al corrent de pagament amb les Agències Tributàries Estatal i
Autonòmica, la Tresoreria General de la Seguretat Social, i l’Ajuntament de La Bisbal
del Penedès.
AUTORITZACIÓ:
□ AUTORITZO a l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès a sol·licitar a l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat Social i l’Agència Tributària
Catalana la informació d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions.
□ DENEGO expressament el meu consentiment perquè l’òrgan obtingui de forma directa
aquestes dades. La denegació de l’interessat/da a autoritzar l’obtenció de les dades dels
apartats anteriors comportarà la impossibilitat de tramitar la sol·licitud de subvenció, a no ser
que la persona sol·licitant aporti personalment i adjunti a aquest formulari totes les certificacions
corresponents.
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:
— Documentació acreditativa de la personalitat dels/les sol·licitants: NIF o NIE.
— Fotocòpia del Llibre de Família.
La Bisbal del Penedès, ....... de/d’ .............................. de 2019

Signatura dels/les sol·licitants

SRA. ALCALDESSA – PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS
D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals, s’informa la persona interessada que les dades facilitades seran
incloses en un fitxer per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, s’informa de la possibilitat
d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició,
en els termes establerts a la legislació vigent.

