Registre d’Entrada

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DE L’IMPOST DE BENS IMMOBLES PER HABITATGES CEDITS A LA BORSA
DE LLOGUER
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 subvenció de l’Impost sobre Bens Immobles (IBI) de l’habitatge de la meva propietat cedit a la Borsa de
lloguer de l’Oficina Local d’Habitatge.

3. DOCUMENTACIÓ APORTADA

Fotocòpia DNI/NIE de la persona sol·licitant
Document acreditatiu del compte corrent on s’ha d’efectuar la transferència

I088-N2-IMP-V000

UT: PS - HABITATGE

4. DECLARACIÓ RESPONSABLE

Declaro sota la meva responsabilitat:
Que no estic sotmès a cap de les causes de prohibició contingudes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
Que estic al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, de la Seguretat social i de les obligacions fiscals
amb l’Ajuntament de Tordera.
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 especifiques reguladores de subvencions, en règim
de concurrència no competitiva, per a les persones físiques o jurídiques, propietàries d’habitatges que els cedeixin a la
Borsa de lloguer de l’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament de Tordera i siguin llogats per aquesta, aprovades pel
Ple de 26 de juny de 2014.

7. AUTORITZACIÓ

AUTORITZO
DENEGO
A l’Ajuntament de Tordera a consultar i verificar per mitjans telemàtics les dades disponibles a les administracions
públiques com a mitjà alternatiu a la presentació dels corresponents documents que les acrediten.
Tordera,
Signatura

de/d’

de

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE TORDERA

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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