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CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER PAL·LIAR LES DESPESES DE CONTRACTACIÓ
DE LES ALTES DELS SUBMINISTRAMENTS PER PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL TITULARS D’UN
CONTRACTE DE LLOGUER SOCIAL GESTIONAT I/O MEDIAT PER L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE DE
TORDERA. 2018
________________________________________________________________________________
Primer.- Bases específiques reguladores de la convocatòria.
Resulten d’aplicació les Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions per pal·liar les
despeses de contractació de les altes dels subministraments per persones en risc d’exclusió social titulars
d’un contracte de lloguer social gestionat i/o mediat per l’Oficina Local d’Habitatge de Tordera, publicades
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 20 de novembre de 2017.
Segon.- Objecte de la convocatòria.
La present convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per pal·liar les despeses de contractació
de les altes dels subministraments per persones en risc d’exclusió social titulars d’un contracte de lloguer
social gestionat i/o mediat per l’Oficina Local d’Habitatge de Tordera.
Tercer.- Crèdit pressupostari.
El crèdit pressupostari d’aquesta subvenció per a l’exercici 2018 és de 8.000,00 € i anirà a càrrec de
l’aplicació pressupostària 2018/0302/1521/48001/01 en concepte d’ “Ajuts altes de subministraments pisos
cedits” del Pressupost de Despeses de 2018.
Quart.- Actuacions subvencionables i quantia de les subvencions.
Seran subvencionables les despeses de contractació de les altes dels subministraments d’aigua, llum i gas,
realitzades durant l’any 2018, per persones en risc d’exclusió social titulars d’un contracte de lloguer social
gestionat i/o mediat per l’Oficina Local d’Habitatge de Tordera.
La quantia de la subvenció es determinarà en funció de la despesa subvencionable que s’acrediti a la
sol·licitud, essent l’import màxim de subvenció de 500,00 € per persona beneficiària.
Cinquè.- Condicions i requisits.
Les persones sol·licitants, que s’han de trobar en risc d’exclusió social, hauran de complir les condicions i
requisits establerts a les Bases específiques reguladores.

Sisè.- Termini de presentació de sol·licituds, sol·licituds i documentació annexa.
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El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia següent de la publicació de l’extracte de la
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través de la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS) i finalitzarà el dia 31 de gener de 2019.
Les sol·licituds es presentaran mitjançant instància normalitzada, que s’adjunta com a Annex 1, la qual
inclou Declaració Responsable en relació als següents aspectes:
-

Declaració responsable de no estar inclosa en cap dels supòsits previstos a l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Declaració responsable de no haver estat beneficiària d’una prestació econòmica o d’un ajut en
concepte d’altes de subministraments durant l’any de la convocatòria.
Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament, amb
l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social.

Les sol·licituds s’acompanyaran de la documentació següent:
-

Fotocòpia del DNI/NIE de la persona sol·licitant.
Pressupost de les altes de subministraments (aigua, electricitat, gas) per a les quals se sol·licita la
subvenció.
Certificat de dades bancàries, mitjançant imprès normalitzat que s’adjunta com a Annex 2.

La presentació de la sol·licitud implicarà l’acceptació plena de les Bases específiques reguladores i
d’aquesta convocatòria, així com l’autorització a l’Ajuntament per dur a terme les consultes necessàries –
dins la mateixa Administració o a d’altres Administracions Públiques- per comprovar les circumstàncies
expressades en la sol·licitud i documentació aportada.
Setè. Termini i forma de justificació de la subvenció.
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 28 de febrer de 2019.
Les persones beneficiàries hauran de presentar una instància de justificació de la subvenció, adjuntant el
contracte d’alta del subministrament o dels subministraments objecte de la subvenció (aigua, electricitat,
gas), així com les corresponents factures i justificants de pagament.
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ANNEX 1. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DE LES DESPESES DE CONTRACTACIÓ D’ALTES DELS SUBMINISTRAMENTS PER PERSONES EN RISC
D’EXCLUSIÓ SOCIAL TITULARS D’UN CONTRACTE DE LLOGUER SOCIAL GESTIONAT PER L’OLH
1. DADES PERSONALS
1.1 PERSONA SOL·LICITANT / INTERESSADA
Nom i Cognoms

DNI/NIF

1.2 PERSONA REPRESENTANT
Nom i Cognoms

DNI/NIF

1.3 DADES NOTIFICACIÓ
Adreça notificació

Núm

Localitat

CP

Correu electrònic

Telèfon mòbil

Telèfon fix

Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d’aquest procediment, en aplicació del què disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. A tal efecte, facilito en la present sol·licitud el correu electrònic i el telèfon mòbil
per rebre per SMS un número de PIN per accedir al document.
2. SOL·LICITO
Acollir-me a la convocatòria de subvencions per pal·liar les despeses de contractació de les altes dels subministraments per persones en risc
d'exclusió social titulars d'un contracte de lloguer social gestionat i/o mediat per l'Oficina local d'habitatge de Tordera.
3. DOCUMENTACIÓ APORTADA
Fotocòpia DNI/NIE de la persona sol·licitant.
Document acreditatiu del compte corrent on s’ha d’efectuar la transferència (A018).
Pressupost de les altes dels subministraments d’aigua, llum i gas.
4. DECLARACIÓ RESPONSABLE
Declaro sota la meva responsabilitat:
Que no estic sotmès a cap de les causes de prohibició contingudes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
Que no he estat beneficiària d’una prestació econòmica o d’un ajut en concepte d’altes de subministraments durant l’any de la
convocatòria.
Social.

Que estic al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament, amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat

-

Que informaré a l’Ajuntament de Tordera de qualsevol variació de les dades que contingui la sol·licitud.

Que reuneixo totes les condicions i requisits establerts a les Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions per pal·liar
les despeses de contractació de les altes dels subministraments per persones en risc d'exclusió social titulars d'un contracte de lloguer social
gestionat i/o mediat per l'Oficina local d'habitatge de Tordera.

Tordera,
Signatura

de/d’

de

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE TORDERA
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ANNEX 2.CERTIFICAT DE DADES BANCÀRIES
1.1

DADES DE LA PERSONA TITULAR

Titular
DNI/NIF

Telèfon

1.2 DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (en el cas d’organismes, entitats, associacions...)
Nom i Cognoms
DNI/NIF

Telèfon

1.3 DADES NOTIFICACIÓ
Adreça notificació

Núm

Localitat

CP

2. DADES DE L’ENTITAT DE CRÈDIT
Nom de l’entitat
Adreça sucursal

Núm.

Localitat

C.P.

2.1 NÚMERO DE COMPTE
IBAN

CODI ENTITAT

CODI OFICINA

D.C.

NÚMERO DE COMPTE

2.2 DILIGÈNCIA ENTITAT DE CRÈDIT
Aquestes dades coincideixen amb les existents en aquesta oficina.
El/La Director/a,
Signatura i segell de l’entitat bancària

Tordera,
de/d’
Signatura de la persona titular,

de

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran
incorporades a un fitxer per gestionar la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l’Ajuntament de Tordera i podrà dirigir-se a l’OAC-Oficina
d’Atenció al Ciutadà, Plaça de l’Església 2, 08490 Tordera per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades
personals.
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ANNEX 3. AUTORITZACIÓ DE CONSULTA DE DADES PERSONALS A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
La persona sotasignats autoritza a l’Ajuntament de Tordera a sol·licitar a d’altres administracions públiques
les dades necessàries per portar a terme la tramitació de la sol·licitud de subvenció de les despeses de
contractació d’altes dels subministraments per persones en risc d’exclusió social titulars d’un contracte
de lloguer social gestionat per l’Oficina Local d’Habitatge de Tordera .
La present autorització s’atorga exclusivament als efectes d’aquest procediment, i en aplicació del què
disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, pel que es permet, prèvia autorització de la persona interessada la
cessió de dades entre administracions públiques per al desenvolupament de les seves competències.
En cas de no signar l’autorització per a la consulta de dades a d’altres administracions publiques, les
persones sol·licitants hauran de presentar la documentació acreditativa necessària per a la tramitació de la
sol·licitud.
Nom i Cognoms
DNI/NIF/TRAJA
RESIDÈNCIA/PASSAPORT
Adreça notificació

Núm

Localitat

CP

AUTORITZO a l’Ajuntament de Tordera a la consulta per mitjans electrònics de les dades següents:
A fer les consultes d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Agencia
Tributària (AEAT).
A fer les consultes d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb la Seguretat
Social (TGSS)

Tordera,
Signatura,

de/d’

de

A074-S-V146

UT- PS - HABITATGE
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