
   

 
 
 

 
 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ O PRESTACIÓ ECONÒMICA 

 
Convocatòria de beques i ajuts per a la continuïtat  educativa per a l’alumnat de  

Sant Vicenç dels Horts per al curs 2020-2021 
 
 
1. DADES DE LA SUBVENCIÓ O PRESTACIÓ ECONÒMICA  
    (dades que ha d’omplir l’Administració) 

Codi de la 
convocatòria SBV22020000006 

Departament EDUCACIÓ 

 
2.  DADES DE L’ ALUMNE/A PER A QUI ES SOL·LICITA LA  SUBVENCIÓ O 
PRESTACIÓ ECONÒMICA 

Nom i cognoms  

Domicili   DNI  

Localitat Sant Vicenç dels Horts CP 08620 

Telèfon  Mòbil   

Correu electrònic  

 Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment a 
l’adreça facilitada en aquesta sol·licitud  

 

3. DADES DEL PARE/MARE/TUTOR LEGAL (EN CAS DE MENOR S D’EDAT) 

Nom i cognoms  DNI  

Telèfon  Mòbil   

Càrrec amb el què 
actua  

Correu electrònic  

 Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment a 
l’adreça facilitada en aquesta sol·licitud  

 



   

 
PER A TOTES LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ O PRESTAC IÓ ECONÒMICA OBJECTE 
D'AQUESTA CONVOCATÒRIA, SI HI HA ALTRES MEMBRES AL NUCLI FAMILIAR: 
 

Autoritzo l’accés a les dades de renda i patrimoni de l’Agència Tributària de l’exercici 
anterior consultable i a les dades laborals de tots  els membres de la unitat familiar (indiqueu 
totes les persones de la unitat familiar)  

Nom  1r cognom  2n cognom  Data de 
naixement  

NIF/NIE  
Parentiu amb 
el/la 
sol·licitant (1)  

Signatura*  

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
*És imprescindible que signin tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys.  
 
(1) Es consideren membres del nucli familiar, a més de l’alumne/a, el pare la mare, el/la tutor/a o 
persona encarregada de la guarda i custòdia i els germans solters menors de 25 anys que 
convisquin al mateix domicili en el moment de formalitzar la matrícula, o germans majors d'edat 
quan es tracti de persones amb discapacitat. 
 
 
 
 
 
El lloc de presentació de les sol·licituds és: 
 

• El Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat 
digital (adjuntant aquest formulari i la documentació requerida en aquest). 

 
O bé: 
 

• Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà), ubicat 
al carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, 105 - 113. És necessari tenir cita prèvia que es 
podrà demanar: 

 
- Per telèfon: 93 656 52 44 ó 900 111 656 
- Web municipal: www.svh.cat 

 
En qualsevol cas, es podran presentar sol·licituds en la forma i en les condicions que estableix 
l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
 



   

Cal aportar la documentació següent si no s’ha pres entat en convocatòries 
anteriors 

 

4. DOCUMENTACIÓ QUE S’HI ADJUNTA (marqueu el que correspongui): 

 NIF de l’alumne/a i/o del/de la pare/mare/tutor/tutora sol·licitant. Les persones que no 
tinguin la nacionalitat espanyola han de presentar l’original i una fotocòpia del NIE, el 
passaport o el document que legalment els substitueixi. 

      Lliurada en convocatòries anteriors i sense modificacions  
En quina convocatòria:  
A quin departament:  

 Llibre de família i, si és el cas, de la sentència de separació o divorci, o conveni 
regulador on consti la pensió alimentària i la custòdia de fills  

      Lliurada en convocatòries anteriors i sense modificacions  
En quina convocatòria:  
A quin departament: 

 Si en la unitat de convivència hi ha algun cas d’acolliment, el document acreditatiu 
corresponent d’aquesta situació  

      Lliurada en convocatòries anteriors i sense modificacions  
En quina convocatòria:  
A quin departament 

 Declaració responsable que es tenen els requisits per ser beneficiari/ària, d’acord 
amb l’art 13 L.38/2003 L.G.S. (annex1)  

 Certificat d’escolaritat del darrer curs escolar 

 Sol·licitud beca MEFP 

 Certificat de la matrícula del centre on farà el curs 2020-2021 

En presentar la sol·licitud d'aquestes subvencions o prestacions econòmiques, s'autoritza 
expressament a l'Ajuntament a consultar les dades d'ingressos de qualsevol membre de la 
família, major de 16 anys. En el cas de no autoritzar (marcar casella ) , cal adjuntar la següent 
documentació: 
 

 Certificat del SOC que acrediti si tots els membres adults de la unitat de convivència perceben 
prestació per atur i de l’import de la prestació o, si és el cas, certificat negatiu  
 Original de la declaració de la renda o certificat negatiu d’Hisenda del darrer any consultable  
 Certificat on consti si es perceben o no pensions de l’Administració pública i, en cas afirmatiu, 
de la quantia d’aquestes  

 
 
D’acord amb l’establert a la Llei 39/2015 de Proced iment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, amb la presentació d’aqu esta sol·licitud autoritzo 
expressament l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts  per tal que obtingui de forma directa 
de les entitats competents l’acreditació d’estar al  corrent d’obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social.  
 

 
 NO AUTORITZO       

 
 



   

Per a totes les subvencions o prestacions econòmiques sol·licitades:  
 
DECLARO que aquestes dades corresponen a la realitat i, si se’m concedeix l’ajut, em 
comprometo a:  
 

- Acceptar la subvenció que se m’atorgui i complir les bases reguladores específiques de la 
convocatòria de l’ajut per a famílies amb rendes econòmiques limitades de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts.  
 
- Amb la signatura d’aquesta sol·licitud, em considero informat/ada del fet que, segons  les 
bases específiques d’aquesta convocatòria, es pot subvencionar fins el 50% de l’activitat. 
Així doncs hauré de justificar el doble o més de la quantitat rebuda (800€ o 500€). 
 
- Amb la signatura d’aquesta sol·licitud, em considero informat/ada del fet que les quantitats 
atorgades en concepte d’ajuts de l’any objecte de la convocatòria estan subjectes a la 
declaració segons la normativa vigent de l’impost sobre la renda de les persones físiques.  

 
 
 
Sant Vicenç dels Horts,             de/d’                             de 20__. 

 

 

Les dades s'inclouran en un fitxer automatitzat de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per a la finalitat 
indicada, el qual té les mesures de seguretat necessàries d'acord amb la normativa aplicable que disposa la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal. Podeu exercir el 
vostre dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent davant 
del/de la responsable del fitxer de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (Pl. de la Vila, 1). 

 
 
QUI SUBSCRIU adreça aquesta instància al Sr. Alcalde Pr esident de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts.

 
Signatura de la persona sol·licitant o del pare/mare/tutor legal en cas de menors d’edat 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



   

      

ANNEX 1 
 

Convocatòria de beques i ajuts per a la continuïtat educativa per l’alumnat de Sant Vicenç dels Horts 
Curs 2020-2021 

 
Codi de la convocatòria SBV22020000006 
Departament EDUCACIÓ 

 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
Nom i cognoms       DNI       

 
DECLARA sota la seva responsabilitat : 
 
1. Que la persona sol·licitant reuneix els requisits per a ser beneficiari/ària previstos en l’article 13 

de la Llei 38/2003 , de 18 de novembre, General de Subvencions, i que són els següents: 
 

a) No haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat 
d’obtenir subvencions o ajut públics.  

b) No haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarada insolvent en qualsevol 
procediment, haver-se declarat en concurs, estar subjecta a intervenció judicial o haver estat 
inhabilitada d’acord a la Llei Concursal sense que hagi finalitzat el període d’inhabilitació fixat a la 
sentència de qualificació del concurs.  

c) No haver donat lloc, per causa de que haguessin estat declarades culpables, a la resolució ferma 
de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració.  

d) No trobar-se la persona física, els/les administradors/ores de les societats mercantils o aquells 
que tinguin la representació legal d’altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei 
12/1995, d’11 de maig, d’Incompatibilitats dels Membres del Govern de la Nació i dels Alts Càrrecs 
de l’Administració General de l’Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Publiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electes 
regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els termes 
establerts a la mateixa o a la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.  

e) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social 
imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini reglamentàriament.  

f) Trobar-se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament.  

g) No haver estat sancionada mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir 
subvencions segons aquesta llei o la Llei General Tributària.  

h) Si es tracta d’una de les agrupacions previstes a l’article 11.3 Llei 38/2003, General de 
Subvencions (entitats sense personalitat jurídica), trobar-se els seus membres en cap dels supòsits 
relacionats a les lletres a) a h).  

i) Si es tracta d’una associació, no trobar-se sotmesa en les causes de prohibició previstes als 
apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret 
d’Associació.  

j) Si es tracta d’una associació, que no s’ha suspès el procediment administratiu d’inscripció per 
trobar-se indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació del disposat en l’article 30.4 de la Llei 
Orgànica 1/2002, en tant no recaigui resolució ferma, en virtut de la qual pugui practicar-se la 
inscripció en el corresponent registre.  



   

2. Que es compromet a executar el projecte o activitat, així com la resta de condicions de la 
subvenció.  

3. Que es compromet a ser responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la 
condició de beneficiari/ària.  

4. Que es compromet a complir les condicions imposades per a l’atorgament de la subvenció.  

5. Que es compromet a sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’òrgan 
concedent i al control financer que pugui efectuar la Intervenció de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts. 

6. Que es compromet a comunicar a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en el moment de la 
justificació de la subvenció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria, l’obtenció d’altres 
subvencions per la mateixa activitat. 

 
 
I, perquè així consti, signo aquest escrit a Sant Vicenç dels Horts el/l’       de                               de 
20__ 
  
 
 
 
 
 
 
 
     

 

Signatura del sol·licitant o del pare/mare/tutor legal 
en cas de menors d’edat 
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