De conformitat amb el que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (LOPD), l’informem que les seves dades formaran part d’un fitxer titularitat de
l’Ajuntament de Pineda de Mar, amb la finalitat de gestionar la concessió de la subvenció que ens sol·licita. Tanmateix, l’informem que les seves dades podran ser cedides a altres administracions públiques competents per
conèixer de la concessió de la subvenció de conformitat amb la normativa vigent en aquesta matèria, o quan es compleixin les condicions establertes a l’article 11 de la LOPD. Podrà vostè accedir, rectificar i cancel·lar les
seves dades, dirigint-se per escrit, adjuntant còpia del seu DNI a l’Ajuntament de Pineda de Mar, Pl. Catalunya, 1 codi postal 08397 Pineda de Mar.

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS SOBRE L'IMPORT DE L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES (IBI) PER A PERSONES
AMB UNA SITUACIÓ DESFAVORIDA I AMB CÀRREGUES FAMLIARS, ANY 2017
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EXPOSA:
Que de conformitat amb la convocatòria i les Bases específiques aprovades, adjunto la documentació següent:
Original i còpia del NIF/NIE dels beneficiaris i de la resta de persones que conviuen en l’habitatge pel qual es
sol·licita l’ajut.
Original i còpia de la declaració de renda de l’últim exercici presentada a l’Agència Tributària. En seu defecte i
en relació a l’últim exercici fiscal:
Certificat de retribucions percebudes expedit per l’ l’Agència Tributària.
Certificat de pensions percebudes i/o prestacions d’atur (persones no obligades a fer la declaració de
renda).
Original i còpia del contracte de lloguer on consti que l’IBI és a càrrec de l’arrendatari, en el cas de llogaters.
Original i còpia del document acreditatiu de l’esmentada situació, en el cas d’usufructuari de l’habitatge
habitual.
Original i còpia del carnet o títol corresponent expedit pel Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya, en cas de famílies monoparentals.
Original i còpia del certificat acreditatiu de discapacitat, d'aquelles persones que tinguin acreditat el 33% o
més.
Declaració jurada relativa a la relació de béns immobles propietat del sol·licitant d’acord amb el formulari que
s’acompanya (Annex I).
Comunicació compte on ingressar la subvenció en el
cas de ser-ne beneficiari/ària (IBAN)
A tal efecte AUTORITZO a l'Ajuntament de Pineda de Mar, per a que pugui, segons model normalitzat, realitzar les
consultes necessàries a les diferents administracions públiques i altres entitats públiques o privades, amb la finalitat
de comprovar les circumstàncies expressades en la sol·licitud i el compliment dels requisits necessaris per al
gaudiment de l’ajut, d’acord amb el formulari que s’acompanya.
SOL·LICITA:
La inclusió de la present sol·licitud a l'expedient de convocatòria de subvencions per a l’any 2017, de conformitat
amb la documentació que s'adjunta.
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