1T. SOL·LICITUD D'AJUT AL TRANSPORT URBÀ
LÍNIA TORTOSA – ROQUETES – RAVAL DE CRISTO - JESÚS
DADES DEL SOL·LICITANT / REPRESENTANT
Nom i Cognoms del sol·licitant

DNI/NIE/CIF

Domicili

Codi Postal

Que actua en:

Localitat

nom propi

en representació de

Nom i cognoms del representat

DNI/NIE/CIF

MITJÀ DE NOTIFICACIÓ (escollir una sola opció):
A - Notificació en paper
DADES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ EN PAPER:
Domicili

Codi Postal

Localitat

B - Notificació electrònica
Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquest tràmit (en cas de nomenar un
representant serà aquest qui les rebrà). Tingueu en compte que rebreu un avís per correu
electrònic i/o per SMS per accedir al contingut de la notificació electrònica. En cas de nomenar
representant serà aquest qui rebrà l'avís de notificació. Aquest avís només té efectes informatius i
la falta d'accés a la notificació electrònica no impedirà que es consideri realitzada un cop
transcorreguts 10 dies naturals des de la seva posada a disposició, d'acord amb l'article 43.2 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
En el cas que sigueu persona física, podeu modificar en qualsevol moment la vostra elecció sobre
notificacions electròniques, fent una sol·licitud a través de la seu electrònica
https://roquetes.eadministracio.cat/info.0 o a les Oficines d'Atenció Ciutadana.

DADES A EFECTES D'AVÍS DE LA NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA:
Adreça electrònica

Telèfon

EXPOSO:
Que en data 13 de novembre de 2019 es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona les bases específiques que han de regir la concessió d'ajuts per al transport
urbà de la línia Tortosa – Roquetes – Raval de Cristo – Jesús, aprovades pel Ple de
l'Ajuntament de Roquetes en sessió de data 29 d'octubre de 2019.
Que en data
es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona la convocatòria d'ajuts per al transport públic urbà de la línia Tortosa –
Roquetes – Raval de Cristo - Jesús, per a l'exercici
.
Que estic interessat/ada en gaudir de l'ajut esmentat i que reuneixo els requisits
necessaris per beneficiar-me'n.
Que adjunto a aquesta sol·licitud els documents següents:
Fotocòpia del DNI/Passaport/NIE del sol·licitant
Documentació acreditativa de la representació (tutor, representant legal...)
Fotocòpia del DNI/Passaport/NIE del representant
Fotocòpia de la declaració de renda o certificat d'imputacions fiscals de cada membre de la
unitat de convivència
Fotocòpia de la resolució de l'ICASS, INSS o targeta acreditativa de la discapacitat
Declaració responsable relativa a que no està inclosa en cap dels supòsits previstos en
l'article 13 de la Llei 38/2013, de 17 de novembre, general de subvencions (model 2T)
Comunicat de dades fiscals i bancàries (model 11T)

Que vaig presentar a l'Ajuntament de Roquetes, al lloc i data que s'indiquen, la
documentació requerida en el punt sisè de la convocatòria dels ajuts (documents que han
d'acompanyar a la sol·licitud):
Document

Lloc (registre, àrea...)

Data

AUTORITZO a l'Ajuntament de Roquetes a sol·licitar de l'Agència Estatal d'Administració
Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades relatives al compliment
d'obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, als efectes exclusius de comprovació del
compliment dels requisits establerts per obtenir, percebre i mantenir la
subvenció.
Si no marqueu aquesta casella haureu d'aportar la certificació del compliment de les vostres
obligacions amb la Hisenda Pública i amb la Seguretat Social.

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
Que totes les dades facilitades en aquesta sol·licitud, en els documents que s'adjunten i
en aquells documents que ja consten a l'Ajuntament són certes, i que no s'han produït
modificacions en la data de presentació d'aquesta sol·licitud en el contingut dels
documents enumerats en la taula anterior.
Segons el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la inexactitud o falsedat
d'aquesta declaració responsable és motiu d'exclusió de la persona que realitza la sol·licitud de subvenció,
com també motiu de revocació i/o reintegrament de la subvenció en el cas que li sigui atorgada, sens
perjudici de la possibilitat d'imposar les sancions que corresponguin i d'exigir les responsabilitats de qualsevol
tipus en què s'hagi pogut incórrer com a conseqüència de la inexactitud o la falsedat en la declaració.
La inexactitud, falsedat o omissió de dades essencials en aquesta declaració responsable, o l'incompliment
dels requisits exigibles d'acord amb la legislació vigent per a l'obtenció de la subvenció, determinarà el
reintegrament de la subvenció, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que li
puguen ser exigides.

SOL·LICITO:
Que em sigui concedit l'ajut per al transport urbà de la línia Tortosa – Roquetes – Raval
de Cristo - Jesús.
CONSENTIMENT I DEURE D'INFORMAR A LES PERSONES INTERESSADES SOBRE
LA PROTECCIÓ DE DADES
He estat informat de què aquesta Entitat tractarà i guardarà les dades aportades en
la instància i en la documentació que l'acompanya per a la realització d'actuacions
administratives.
De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les
persones físiques en el que respecta al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, us informem que les dades personals proporcionades són confidencials i formem part dels
tractaments de titularitat de l'Ajuntament de Roquetes.
Responsable:
Ajuntament de Roquetes.
Finalitat:
La gestió de la sol·licitud presentada.
Legitimació:
El tractament de les dades personals es realitzarà en compliment d'una obligació
legal, per raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en exercici d'un interès
legítim i en els casos que consti el consentiment de la persona interessada.
Destinataris:
Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici de les
seves competències, a altres organismes en els supòsits legalment establerts
legalment i en els casos que consti el consentiment previ de la persona interessada.

Drets:

En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d'una sol·licitud al
Registre General de l'Ajuntament o a través del tràmit telemàtic disponible a la Seu
Electrònica de l'Ajuntament https://roquetes.eadministracio.cat/dossier.9
Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu
enviar un correu electrònic a: dpd@roquetes.cat
Informació addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la
següent adreça: https://roquetes.eadministracio.cat/privacy.14

Roquetes,

de 2020

(Signatura del sol·licitant o del representant)
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