Registre d’Entrada

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES PER PERSONES MAJORS DE 65 ANYS
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. EXPOSO

Que sóc major de 65 anys.
Habitatge habitual :

Que som una parella majors de 65 anys.

3. DOCUMENTACIÓ APORTADA

*

DNI del sol·licitant i de la parella, si s’escau.
Fotocòpia del la Declaració de Renda 2016 o certificat de l’AEAT d’estar-ne exempt de presentació.*
Contracte de lloguer del domicili habitual on es reflecteixi expressament la repercussió de l’IBI.
Rebuts del 2017 a on es reflecteixi expressament la repercussió de l’IBI o càrrec bancari.
Fotocòpia d’un document a on consti el titular i el número de compte.

Documentació susceptible de ser consultada telemàticament a altres administracions públiques amb autorització expressa de l’interessat.

UT: RI - HISENDA

5. DECLARACIÓ RESPONSABLE

Declaro sota la meva responsabilitat,
No estar comprès/sa en cap dels supòsits previstos a l’article 12.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
subvencions.
Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Tordera, la Hisenda Pública i
amb la Seguretat Social.
Acceptar la normativa i el procediment de les bases reguladores per a l’atorgament d’una subvenció equivalent al 50%
de la quota líquida de l’Impost sobre Bens Immobles, a favor de les persones majors de 65 anys que viuen soles, amb
una renda inferior a 1,5 vegades l’IPREM o parelles majors de 65 anys que viuen soles, amb una renda inferior a 3
vegades l’IPREM.

6. SOL·LICITO

I140-N2-IMP-V000

Es concedeixi la subvenció equivalent al 50% de la quota líquida de l’Impost sobre Béns Immobles.
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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AUTORITZACIÓ CONSULTA DADES PERSONALS A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
La persona o persones sotasignants autoritzen 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 l’Impost sobre
Béns Immobles per persones majors de 65 anys.
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.
Anotar les dades identificatives de la persona que es troba en aquesta situació i autoritza.

AUTORITZO a l’Ajuntament de Tordera a fer les consultes de la Declaració de Renda a l’Agencia Tributària
(AEAT).
1

Signatura,

DNI/NIF
Nom i cognoms

Signatura,

DNI/NIF

A074-S-V002

UT- RI - HISENDA

2

Nom i cognoms

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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