CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS SOBRE L'IMPORT DE L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES (IBI) PER A PERSONES AMB UNA
SITUACIÓ DESFAVORIDA I AMB CÀRREGUES FAMLIARS
ANY 2018
En / Na

NIF

Adreça

núm.

Localitat PINEDA DE MAR - CP 08397

tel.

porta

A/electrònica

Representat/da per

NIF

Adreça

núm.

Localitat

pis

- CP

tel.

pis

porta

A/electrònica

D’acord amb el que preveuen els articles 42 i 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (LPAAP), en relació a aquesta sol·licitud, el
mitjà preferent per rebre les notificacions que se’n derivin és el següent:
Notificació en paper a l’adreça indicada

Telèfon mòbil indicat

Adreça electrònica facilitada

EXPOSA:
Que de conformitat amb la convocatòria i les Bases específiques aprovades, adjunto la documentació següent:
NIF/NIE dels beneficiaris i de la resta de persones que conviuen en l’habitatge pel qual es sol·licita l’ajut.
Declaració de renda de l’últim exercici presentada a l’Agència Tributària. En el 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).
Contracte de lloguer on consti que l’IBI és a càrrec de l’arrendatari, en el cas de llogaters.
Document acreditatiu de l’esmentada situació, en el cas d’usufructuari de l’habitatge habitual.
Carnet o títol corresponent expedit pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, en cas
de famílies monoparentals.
Certificat acreditatiu de discapacitat, d'aquelles persones que tinguin acreditat el 33% o més.
Compte corrent on ingressar la subvenció en el cas de ser-ne
beneficiari/ària (IBAN)
A tal efecte, DECLARO que no sóc titular de cap altres immoble de caràcter urbà en tot el territori estatal i 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.
Així mateix DECLARO que són certes totes les dades facilitades.
SOL·LICITA:
L’admissió a tràmit d’aquesta sol·licitud d’atorgament de subvenció.

<signatura>
Pineda de Mar,

de 2018

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR
Plaça Catalunya, 1 - 08397 Pineda de Mar
Tel. 93 767 15 60 - Fax 93 767 12 12
www.pinedademar.org - ajuntament@pinedademar.org

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la normativa estatal que correspongui,
l’Ajuntament de Pineda de Mar, responsable del tractament, facilita la informació bàsica següent:
Responsable

Ajuntament de Pineda de Mar

Protecció de dades

dpd@pinedademar.org

Finalitat del tractament de les seves dades personals: registrar l’entrada de la documentació presentada pels ciutadans i donar
tràmit a les corresponents sol·licituds
Legitimació

El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga a través
d’aquesta sol·licitud

Destinataris

No es cediran les dades a tercers, tret de l’obligació legal

Drets

Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com exercir el dret de limitació del
tractament i la portabilitat de les dades al domicili del responsable (Plaça de Catalunya, 1, 08397-Pined
de Mar

Conservació

Segons el calendari de conservació documental d’aquesta administració municipal

Informació addicional Podrà obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades personals a la pàgina web
següent: http://www.pinedademar.org
L’Ajuntament de Pineda de Mar l’informa que compleix amb tots els requisits establerts per la
normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per
garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. Així mateix, en cas d’incompliment per part del
responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a interposar una reclamació
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Plaça Catalunya, 1 - 08397 Pineda de Mar
Tel. 93 767 15 60 - Fax 93 767 12 12
www.pinedademar.org - ajuntament@pinedademar.org

