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Instància específica per subvenció mitjançant adjudicació directa en règim de concurrència
competitiva, destinada a famílies que pateixin mancances socioeconòmiques, i que han vist
afectada la seva economia familiar com a conseqüència de la crisi sanitària i econòmica del
COVID-19
El sotasignant formula instància adreçada a l’Il·lm. Sr. Alcalde de Llançà, en els següents termes:
REPRESENTANT
NOM I COGNOMS

DNI

DOMICILI

TEL.

LOCALITAT

CP

EMAIL

INTERESSAT
NOM I COGNOMS

DNI

DOMICILI

TEL.

LOCALITAT

CP

EMAIL

COMUNICACIÓ TELEMÀTICA (Obligatòria per persones jurídiques, professionals i comunitats de propietaris)
Vull rebre comunicacions per correu electrònic

Sí
No

Indicar adreça de correu electrònic

LÍNIA SUBVENCIÓ SOL·LICITADA I DOCUMENTS JUSTIFICATIUS*:
A. PRODUCTES DE PRIMERA NECESSITAT D’ALIMENTACIÓ I HIGIENE PERSONAL
Adjunta documents justificatius
B. DESPESES DE SUBMINISTRAMENTS DE SERVEIS BÀSICS
Adjunta documents justificatius
C. PAGAMENT DE LLOGUER D’HABITATGE HABITUAL
Adjunta documents justificatius
D. DESPESES SOCIALS
Adjunta documents justificatius
*La justificació de la despesa s'ha de presentar acompanyada de la documentació següent:
- Compte justificatiu específic.
- Còpia de les factures objecte de la subvenció.
- Còpia del rebut de pagament de les factures.
- Fitxa de creditor degudament omplerta i signada.

DECLARACIÓ
La persona signant DECLARA:
Primer.- Complir l'objectiu que fonamenta la concessió de la subvenció.
Segon.- Permetre la inspecció municipal de les despeses subvencionables realitzades, facilitant-ne les dades i
documents que els siguin sol·licitats.
Tercer.- Presentar la justificació de la subvenció, d'acord amb l'article 9 de les bases de la convocatòria 509095
referència 934/2020.
Quart.- Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els casos que preveu l'article 37 de la Llei 38 /2003, de 17
de novembre, General de Subvencions.
La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporin a un fitxer informàtic de l’Ajuntament de Llançà. Així mateix, aquestes dades són
objecte de protecció d’acord amb les disposicions del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679). Per aquest motiu, podeu exercir-ne el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i limitació al tractament, i portabilitat de les dades, adreçant-vos personalment a l’Ajuntament de Llançà o mitjançant l’adreça de correu rgpd@llanca.cat indicant clarament quin o
quins drets voleu exercir.
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Cinquè.- Que ens comprometem a comunicar a l’Ajuntament de Llançà qualsevol modificació que es produeixi
res- pecte a les dades que consten a la present declaració i al certificat de finançament que s’adjunta, que
suposin un augment de les subvencions rebudes o una disminució de les despeses incloses al cost de l’actuació.
Sisè.- Que complim els deures com a beneficiaris de subvencions establerts a l’Ordenança de subvencions de
l’Ajuntament de Llançà, aprovada ple Ple de la corporació en data 101/10/2008, en el seu apartat 8.b).
Compliment de les obligacions del punt 9 de les bases com a beneficiaris d'aquesta subvenció.
He llegit tots els punts i els dono per correctes.

Llançà,

de

de 20

Signatura

La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporin a un fitxer informàtic de l’Ajuntament de Llançà. Així mateix, aquestes dades són
objecte de protecció d’acord amb les disposicions del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679). Per aquest motiu, podeu exercir-ne el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i limitació al tractament, i portabilitat de les dades, adreçant-vos personalment a l’Ajuntament de Llançà o mitjançant l’adreça de correu rgpd@llanca.cat indicant clarament quin o
quins drets voleu exercir.

