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DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER AL CONSUM D’AIGUA DE L’HABITATGE HABITUAL
PER A PERSONES DE 65 ANYS D’EDAT O MÉS
Dades personals del sol·licitant titular del contracte de subministrament del servei
d’aigua d’ús domèstic (persones de 65 anys d’edat o més)
NOM

I COGNOMS

NIF/NIE
Adreça de l’habitatge habitual per al qual es sol·licita aquesta subvenció

Dades del representant*
NOM I COGNOMS / RAÓ SOCIAL
NIF/NIE/CIF
* En cas que el sol·licitant actuï per mitjà de representant, haurà d’acompanyar-se còpia del DNI/CIF
del sol·licitant i documentació acreditativa de la representació que ostenta.

Dades de contacte i notificacions
Adreça
Codi postal

Població

Telèfon mòbil

E-mail

Marqui la casella en cas que el sol·licitant no estigui obligat a relacionar-se a través de mitjans
electrònics amb les administracions públiques i no vulgui rebre notificació electrònica dels actes
municipals dictats en aquest procediment, en aplicació del què disposen els articles 14.1 i 41 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Consulteu les condicions de la notificació electrònica a www.sabarca.cat.

Dades de la resta de membres de la unitat familiar que conviuen, segons empadronament,
amb el sol·licitant
NOM I COGNOMS

Ingressos nets anuals de la unitat familiar:

PARENTESC

DNI/NIE

€

Despeses mensuals de lloguer o hipoteca de l’habitatge habitual de la unitat
familiar:
€
€

S’adjunta la següent documentació complementària
Últim rebut del consum del servei d’aigua de l’habitatge habitual indicat.
Rebut acreditatiu del pagament realitzat en concepte de lloguer o hipoteca de l’habitatge
habitual de la unitat familiar, corresponent al darrer mes.
Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom del
sol·licitant, on l’Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció que s’assigni si s’escau,
en cas que el beneficiari hagi pagat prèviament el corresponent rebut del consum del servei
d’aigua.
Autorització de tots els membres de la unitat familiar, majors de 16 anys, que conviuen amb
el sol·licitant, segons empadronament, per tal que l’Ajuntament pugui consultar les dades que
consten en altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la present
sol·licitud.
En cas que no autoritzeu a l’Ajuntament per tal que pugui consultar aquestes dades, s’haurà
d’aportar la següent documentació:
- Declaració de l’IRPF del darrer exercici dels membres de la unitat familiar.
- En el cas de no haver fet la declaració de la renda en l’exercici, certificat/s d’ingressos
i retencions a compte de l’IRPF, emès/esos per l’/les empresa/es en el/s període/s en què
s’hagi treballat i justificants acreditatius de la percepció de pensions, subsidis, altres
prestacions socials, etc., o certificat d’imputacions emès per l’Agència Estatal de
l’Administració tributària.
- Certificat d’estar al corrent el sol·licitant del pagament de qualsevol obligació tributària
i amb la Seguretat Social.

OBSERVACIONS
La documentació complementària obligatòria o opcional a adjuntar a la sol·licitud
s'estableix a les bases generals i/o específiques de la convocatòria a la qual s'opta.

de

subvenció

Les condicions i requisits que hauran de complir els beneficiaris per poder optar a aquesta subvenció,
són els establerts a les bases reguladores aprovades pel Ple municipal.
El procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en les bases reguladores serà de
concurrència no competitiva. Aquesta subvenció té caràcter voluntari i eventual, és lliurement
revocable en qualsevol moment, no genera cap dret a l’obtenció de subvencions en anys posteriors, no
es pot al·legar com a precedent i restarà condicionada a l’habilitació de crèdit suficient i adequat
al pressupost municipal vigent.
La quantia de la subvenció que es concedeixi, si s’escau, que s’endossarà a l’empresa FCC AQUALIA SA o
s’abonarà al beneficiari que hagi pagat prèviament el corresponent rebut, no podrà ultrapassar
l’import màxim de 28€ trimestrals i per un consum màxim d’aigua de 12 m3 trimestrals.
L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes per a les persones beneficiàries serà motiu
de pèrdua del dret a rebre la subvenció i, en el seu cas, procedirà el reintegrament. També pot
renunciar per escrit en qualsevol moment a la subvenció atorgada, de manera que perd el dret a exigir-la.

DECLARO RESPONSABLEMENT:
1. Que totes les dades facilitades en aquesta sol·licitud i en la
documentació adjunta són certes, que he llegit els advertiments legals i
que accepto les bases de la convocatòria.
2. Que el sol·licitant té 65 anys d’edat o més i consta empadronat al
municipi amb una antiguitat mínima de dos anys consecutius i a
l’habitatge habitual indicat anteriorment a data 1 de gener de l’any de
la convocatòria de la subvenció.
3. Que és titular del contracte de subministrament d’aigua potable en aquest
domicili i que la quota o rebut del consum del servei d’aigua per al qual
es sol·licita la subvenció correspon a aquest mateix habitatge habitual.
4. Que es compromet a comunicar a l’Ajuntament qualsevol aportació que s’hagi
rebut o sol·licitat a d’altres administracions, institucions i/o
organismes pel mateix concepte, en un termini màxim de deu dies hàbils a
comptar a partir de l’endemà de la sol·licitud o recepció d’altres
subvencions.
5. Que està al corrent del pagament de qualsevol obligació tributària, amb la
Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

6. Que tots els membres de la unitat familiar reuneixen els requisits exigits
per la normativa reguladora de les bases de la convocatòria i per la
resta de normativa vigent d’aplicació; que disposen de tota la
documentació que així ho acredita, que es posarà a disposició d’aquest
Ajuntament quan li sigui requerida; i que es comprometen a comunicar a
l’Ajuntament
de
Sant
Andreu
de
la
Barca
qualsevol
modificació
sobrevinguda de les circumstàncies i/o dades declarades que han estat
tingudes en compte per a l’atorgament de la subvenció.
7. Que s’autoritza la comprovació i la verificació del compliment de les
dades que han de motivar l’atorgament de la subvenció i es compromet a
sotmetre’s a les mesures de control financer que s’escaiguin.
Per la qual cosa, SOL·LICITO s’admeti a tràmit aquesta instància i sigui
concedida a la persona beneficiària la subvenció per al consum del servei
d’aigua de l’habitatge habitual identificat anteriorment, mitjançant endós a
l’empresa FCC AQUALIA SA o amb domiciliació del seu import econòmic en el
número de compte bancari següent (en cas que el beneficiari hagi satisfet
prèviament l’import del corresponen rebut):
IBAN

E

CODI ENTITAT

Cod. Oficina

D.C.

S

Signatura

Sant Andreu de la Barca, ______ de _____________________ de _______
CONSENTIMENT CONSULTA DE DADES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Art. 28 de la Llei 39/2015,
d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques)
Autoritzo a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a efectuar consulta de les dades i els antecedents
que constin en fitxers d’altres Administracions Públiques, per tal de comprovar que es compleixen les
condicions requerides per accedir a l’objecte d’aquesta sol•licitud i per revisar-les fins a
l’extinció de la seva vigència.
En cas de que no autoritzeu, marqueu la casella

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Informació important
Articles 5 i 6 de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal
És obligatori omplir tots els camps de la instància. Per què?
Perquè l'article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, estableix que les sol·licituds que es formulin a l'Administració hauran de contenir
les dades que s'assenyalen al formulari.

Quin tractament rebran les vostres dades personals?
Les dades personals que ens proporcioneu seran sotmeses a un tractament automatitzat, de caràcter
confidencial, en els fitxers creats per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb la finalitat de poder
tramitar la vostra sol·licitud.
Qualsevol altre tractament no previst en els indicats fitxers requerirà el vostre consentiment inequívoc,
llevat de la utilització que pugui fer-ne l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per enviar-vos informació
oficial o d'interès ciutadà, o qualsevol altre actuació compresa dins l'exercici de les funcions de
l'Ajuntament i del seu àmbit competencial, o en qualsevol altre supòsit previst a la normativa vigent.

Quins drets teniu en relació amb les dades que ens heu proporcionat?
Podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com el de revocació al
consentiment atorgat, en els termes establerts per la legislació vigent, mitjançant una instància, al Registre
General de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
En cas que, per a la tramitació de la vostra sol·licitud, calguin dades o antecedents que es trobin en fitxers
de titularitat d'altres administracions públiques, podeu autoritzar-nos directament per a l'accés a aquests
fitxers, i estalviar-vos d'aquesta manera el tràmit.

A L'IL·LUSTRE ALCALDE PRESIDENT DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

