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

Localitat

Adreça electrònica

Que actua en:

Telèfons

nom propi

en representació de

Nom i cognoms del representat

DNI/NIE/CIF

MITJÀ PER A LA RECEPCIÓ DE NOTIFICACIONS I COMUNICACIONS
A - Recepció per mitjans electrònics
B - Recepció en paper
A - RECEPCIÓ PER MITJANS ELECTRÒNICS
Telèfon mòbil (per a recepció d'avisos)
Adreça electrònica (si és diferent de la indicada abans)

B - RECEPCIÓ EN PAPER, ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS
Domicili

Codi Postal
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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 el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona s'ha publicat la convocatòria d'ajuts
per al transport públic urbà de la línia Tortosa – Roquetes – Raval de Cristo - Jesús, per a
l'exercici 2020.
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 ficals de cada membre
de la unitat de convivència
Fotocòpia de la resolució de l'ICASS, INSS o targeta acreditativa de la discapacitat
Comunicat de dades fiscals i bancàries (model normalitzat)
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
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Lloc (registre, àrea...)

Data
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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 de compliment de les
vostres obligacions amb la Hisenda Pública i amb la Seguretat Social.
AUTORITZO a l'Ajuntament de Roquetes per tal que cedeixi a l'empresa La Hispano
de Fuente En Segures SA (HIFE ) les dades necessaries (nom, adreça i NIF del
beneficiari) per tal que l'empresa emeti la factura corresponent a la recarrega de la
tarjeta de transport pels viatges inclosos dintre de la subvenció.
AUTORITZO a l'empresa La Hispano de Fuente En Segures SA a presentar
directament a l'Ajuntament de Roquetes les factures que emeti referents a la
recàrega de la tarjeta de transport pels viatges inclosos dintre de la subvenció.
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
•
•
•
•
•
•
•

Que informaré de qualsevol canvi que es produeixi en la situació personal,
familiar, social o econòmica de la unitat de convivència, i de forma específica de
qualsevol canvi en el grau de discapacitat.
Que em sotmetré a qualsevol actuació de comprovació i control financer realitzat
per l'ajuntament.
Que faré un ús personal i intransferible de la targeta.
Que comunicaré expressament les aportacions que hagi rebut o sol·licitat a altres
entitats pel mateix concepte.
Que assumeixo el compromís de pagament de la diferència entre l'import
subvencionat i el preu del bitllet.
Que respectaré les normes del servei de transport urbà establertes.
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.

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.
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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 ALS INTERESSATS SOBRE 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.

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 seu representant)

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE ROQUETES
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