ÀREA DEL SAC
Gestió Administrativa dels Centres Educatius

ANNEX 1
SOL·LICITUD DE BECA PER A ALUMNAT DE LES ESCOLES D’ART I DISSENY DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. CURS 2021/2022

Alumne/a sol·licitant:
NIF

Cognoms i nom
Adreça

Núm.

Municipi

Codi postal

Telèfon/Mòbil

Adreça electrònica

Pis

Comarca

Autoritzo rebre les comunicacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud a l’adreça electrònica facilitada anteriorment:
Sí
Matriculat/da als estudis del CFGS de:

No
Import total matrícula:

Pagament:
1 termini
3 terminis

Centre:
EAD Tarragona
EAD Reus

Alumne/a que realitza el curs 2021/2022 al centre per primera vegada
EXPOSO:
1. Que en el BOPT de data 16/02/2022, amb inserció número 2022-01040, es va
publicar la convocatòria del procediment administratiu de concessió de beques individuals per a alumnat de les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona per
al curs 2021/2022.
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2. Que forma part de la unitat familiar/unitat de convivència següent:
Relacionar, únicament, les persones que conviuen amb l’alumne/a durant el 2020
(aquest punt es valorarà conjuntament amb les dades del punt 6 de l’annex 1.1).
Cal incloure l’alumne/a que sol·licita beca
És imprescindible emplenar totes les dades que es demanen

Nom i cognoms

Alumne/a
o parentiu
amb
l’alumne/a

DNI

Edat

Professió/ atur/
pensionista/estudiant/
/altres

Percepció
d’ingressos
econòmics
(Exercici
2020)
SI
NO

OBSERVACIONS:

Per això,
DEMANO: Participar en aquesta convocatòria i declaro que no he incorregut en omissió i/o falsedat en les dades de la sol·licitud.
,

de

(Signatura de l’alumne/a sol·licitant)

de 2022.
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ANNEX 1.1
DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD
(Marqueu els documents que s’adjunten)
1. Fotocòpia del NIF de tots els components de la unitat familiar/unitat de convivència que consten a
l’Annex 1-Sol·licitud i de
l’alumne/a sol·licitant
2. Annex 2 – Declaració responsable sobre el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i d'altres requisits
exigits per obtenir la condició de beneficiari/a i autorització a la
Diputació per a sol·licitar de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i de la TGSS les dades relatives al compliment
d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com el nivell de renda corresponent a l’exercici 2020 de tots els membres de la unitat familiar/unitat de convivència (relacionats al punt
2 de l’Annex 1 - Sol·licitud)
3. Si l’alumne/a realitza el curs 2021/2022 al centre per primera vegada:
- Certificat acadèmic, original, del centre oficial (Cic les Formatius
de Grau Mitjà o Superior, de Batxillerat o d’altres estudis oficials),
en el que ha realitzat el curs 2020/2021 o l’últim curs realitzat,
acreditant les qualific acions obtingudes de c ada assignatura/mòdul i la nota mitjana numèrica.
4. Annex 3 – Declaració responsable per situació excepcional CO VID i documentació que cal adjuntar-hi (si escau).
5. Annex 4 – Sol·licitud d’alta/modi ficació com a creditor a efectes
econòmics i fiscals dels centres d’ensenyament.

Nota:
En el cas de l’alumne/a que presenta la sev a sol·licitud com a independent
haurà de justificar la independència econòmica i familiar acreditant els mitjans
econòmics propis així com la titularitat o llog uer del do micili habitual. En cas
contrari, i sempre que els ingressos acreditats resultin inferiors a les despeses
suportades en concepte d’habitatge i altres despeses
generades
indispensables, s’entendrà no provada la independència.
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ANNEX 2
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DE LES
OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I AMB LA SEGURETAT SOCIAL I D’ALTRES
REQUISITS EXIGITS PER OBTENIR LA CONDICIÓ DE BENEFICIARI/A
Cognoms i nom

NIF

Adreça
Municipi
Telèfon

Núm.
Codi postal

Pis

Comarca

Adreça electrònica

1.- Declaro de manera expressa i responsable:
(Marqueu l’opció que correspongui)

Estar exempt d’obligacions tributàries davant l’Agència Estatal d’Administració
Tributària (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).
En la data que s’indica, estar al corrent de les obligacions tributàries amb
l’AEAT i amb la TGSS, imposades per la legislació vigent segons estableix l’article 14
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l’article 24
del Reglament de l’esmentada llei aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.



Que compleixo els altres requisits exigits a l’article 13 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, per obtenir la subvenció que es
sol·licita.



Comprometre’m a complir totes i cadascuna de les obligacions establertes en
l’acord de concessió i acceptar , en cas d’incompliment, que aquesta
circumstància doni lloc al reintegrament de la beca a la Diputació
de
Tarragona.



Que no he rebut cap altre ajut que sigui incompatible amb la beca sol·licitada
a la Diputació de Tarragona.



Comunicar a la Diputació de Tarragona l’obtenció d’altres beques, ajuts o ingressos, incompatibles amb la beca sol·licitada, concedits per un altre o rganisme o ens, ja sigui públic o privat.
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2.- Autoritzo la Diputació de Tarragona:
A sol·licitar de l’AEAT i de la TGSS les dades relatives al compliment d’obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
A sol·licitar de l’AEA T el nivell de renda dels membres d e la unitat familiar qu e
consten a l’Annex 1
Als efectes exclusius de comprovació del compliment dels requisit s establerts a la
convocatòria: Beques individuals per a alumnat de les Escoles d’Art i Disseny de la
Diputació de Tarragona. Curs 2021-2022.
I expressament a la Diputació de Tarragona a la compensació econòmica automàtica
dels possibles deutes pendents amb aquesta corporació o amb els seus organismes
autònoms.
I, perquè consti així, signo aquesta declaració.
..............................., ......... de ................................ de 2022.

(Signatura de l’alumne/a)
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ANNEX 3
DECLARACIÓ RESPONSABLE PER SITUACIÓ EXCEPCIONAL COVID I
DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR-HI
____________________________________________________________________
(Marcar la situació que correspongui)
1. Treballadors/es per compte aliè afectats per un expedient de regulació
temporal d’ocupació per força major.
2. Treballadors/es per compte aliè, fixes discontinus, afectats per un
expedient de regulació temporal d'ocupació.
3. Treballadors/es per compte aliè afectats per un expedient de regulació
temporal d’ocupació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de
la producció.
4. Treballadors/es per compte aliè afectats per l’extinció del contracte de
treball.
5. Treballadors/es per compte propi amb suspensió o reducció de l’activitat
econòmica.
6. Malaltia per COVI D d’algun dels membres declarats a l’Annex 1 com a
unitat familiar/unitat de convivència.
7. Defunció per COVID d’algun dels membres declarats a l’Annex 1 com a
unitat familiar/unitat de convivència.
Documentació justificativa a presentar (punts 1 al 4)
a) Document acreditatiu de la suspensió del contracte o de la reducció de la
jornada per les causes que estableixen els articles 22, 23 i 25.6 del Reial
decret llei 8/2020, de 17 de març o document acreditatiu de l’extinció del
contracte.

Documentació justificativa a presentar (punt 5)
a) Model de sol·licit ud de tancament (cese) d’activitat, indicant per “força
major” COVID, en cas de tancament del negoci.
b) Declaració jurada de la disminució del 75% dels ingressos (només en el cas
dels autònoms que, tot i poder mantenir obert el seu negoci, acreditin un descens en els seus ingressos de l'últim mes superiors al 75% dels que va tenir
de mitjana en l'últim semestre, en cas de reducció d’ingressos).

Documentació justificativa a presentar (punts 6 i 7)
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Justificants de l’afectació per COVID
membres declarats a l’Annex 1).

(hospitalització/defunció d’algun dels

1- Em comprometo a:
Aportar tota la informació que em sigui requerida a fi de justificar lescondicions
que acreditin el compliment dels requisits específics per la situació de COVID
per rebre la beca.
2.- Quedo assabentat/da de:
La presentació d’aquesta declaració responsable, implica que la persona
declarant compleix els requisits específics de COVID, faculta a la Diputaciió de
Tarragona per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades
declarades. La inexactitud o falsedat d'aquestes dades, a més de ser causa
d'exclusió de la persona sol·lic itant de la convocatòria, és també causa de
revocació, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagii
pogut incórrer.
3.- Relació de persones afectades per COVID econòmicament i/o
medicament:
Nom i cognoms 1:
Nom i cognoms 2:
Nom i cognoms 3:
Nom i cognoms 4:
Nom i cognoms 5:

I, perquè consti així, signo aquesta declaració.
..............................., ......... de ................................ de 2022.

(Signatura)

Nom i cognoms de l’alumne/a

Tresoreria

ANNEX 4. Sol·licitud d’alta/modificació com a creditor a efectes econòmics
i fiscals dels centres d’ensenyament

Dades de l’alumne/a
Cognoms i nom de l’alumne/a
NIF/NIE
Domicili

Núm.

Pis/Porta

Població

Codi postal

Adreça electrònica
Telèfon mòbil

Altres telèfons

Sol·licito rebre les notificacions relatives a aquesta sol·licitud per mitjans electrònics

Sí

No

Sí

No

Dades del representant (en cas d’alumne/a menor d’edat, mare/pare/tutor/a legal)
Cognoms

om i n

NIF/NIE
Sol·licito rebre les notificacions relatives a aquesta sol·licitud per mitjans electrònics
Dades bancàries
Entitat

BIC/SWIFT

IBAN

E S
Certificat de titularitat.
En aquest cas, caldrà adjuntar-lo al formulari o enviar-lo per
correu electrònic a tresoreria@dipta.cat.

Diligència de conformitat de l’Entitat
Per fer constar que aquestes dades coincideixen
Signat i Segellat per l’Entitat

Advertiment
La informaci ó que con signeu en a quest formula ri e stà su bjecta a la normativa vigent en ma tèria de protecció d e
dades personals, sobre la qual podeu consultar tota la informació al final d’aquest document.
Declaració de responsabilitat
Declaro que les dades que consten en aquest document són certes, que em comprometo a comunicar-ne qualsevol
modificació.
16

Lloc i data ______________________________________
Signatura de la persona titular,
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EXCEL·LENTÍSSIMA SENYORA PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
En compliment d e la normativa aplicable en matè ria de protecció de dades de caràcter personal, us INFORMEM del següent, en relació al
tractament de les vostres dades personals:
Tractament de dades: Gestió econòmica i comptable
Responsable del tractament: Diputació de Tar ragona - Passeig de Sant Antoni , 100 - 430 03 Tarragona. Telèfon 977 296 600 . Seu electrònica :
https://seuelectronica.dipta.cat
Delegat de protecció de dades: Passeig de Sant Antoni, 100 - 43003 Tarragona. Telèfon: 977 296 603. Correu electrònic: DPD@dipta.cat
Finalitat del tractament: La finalitat del tractament és la gestió econòmica, comptabilitat, facturació i cobraments de la Diputació de Tarragona i el
Patronat de Turisme
Legitimació del tractament: Compliment d’obligació legal.- Article 6.1 c) del Reglament general de protecció de dades
Procedència dades: De les persones interessades o el seu representant legal
Destinataris dades: A altres administracions públiques competents en matèria comptable, econòmica i financera
Termini de conservació de les dades: De conformitat amb el Calendari de conservació i eliminació documental de la Diputació de Tarragona
Drets de les persones interessades: La pers ona interessada té dret a sol·licitar al re sponsable del tractament l’accé s a le s seves dades
personals, la rectificació o s upressió, la limitació i l’oposició al tractament, i en el seu cas, la portabilitat de les dades, dirigint-se a l’adreça abans
assenyalada
Dret a presentar reclamació: E s pot formular r eclamació davan t l’Autoritat de cont rol correspon ent, com l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades (APDCAT)
Obligatorietat: Obligatori per complir amb la finalitat corresponent
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