SOL·LICITUD D’AJUT DE LA QUOTA DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES
PERSONES EN ATUR
SOL·LICITANT:

NOM:

NIF:

DOMICILI:

MUNICIPI:

TELÈFON
CP:

ADREÇA ELECTRÒNICA:
EXPOSICIÓ:

Tenint present que reuneixo els requisits establerts per l’Ajuntament per accedir a l’ajut econòmic per
pagar l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), ja que tots o alguns membres de la meva unitat familiar
ens trobem en situació d’atur.
SOL·LICITUD:

- Sol·licito que se m’atorgui el següent ajut:
50% Quan la persona s’integra en una unitat familiar en què tots els seus membres es troben en situació d’atur i tenen dret
al subsidi corresponent, sense rebre cap altra renda.
100% Quan la persona s’integra en una unitat familiar en què tots els seus membres es troben en situació d’atur i no tenen
dret al subsidi corresponent, ni a cap altra renda. En cas que també sigui beneficiari de la bonificació prevista a l’article 5.3
de l’ordenança fiscal de l’Impost sobre Béns Immobles (bonificació del 30 % per a famílies nombroses), l’ajut serà del 70 %
de la mateixa quota.

- Que, en cas de ser aprovat, s’aboni l’import de l’ajut a la següent domiciliació bancària:
IBAN / BIC : .................................................................................................................................
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA I AUTORITZACIONS









Certificat d’inscripció als serveis públics d’ocupació amb una antiguitat superior a 2 mesos.
Si és el cas, certificat negatiu de la Seguretat Social conforme no es té dret a cap prestació.
Declaració jurada de no percebre cap altra renda llevat de la prestació per atur.
Per als llogaters, contracte de lloguer o document que obliga a fer-se càrrec de l’impost.
En cas de ser estudiant cal acreditar-ho mitjançant el certificat del centre on es cursen els estudis.
Declaració IRPF de l’any anterior a la sol·licitud de tots els membres de la unitat familiar o certificat
negatiu expedit per l’Agència Tributària.
Autoritzo als serveis municipals encarregats de tramitar l’ajut sol·licitat a consultar el volant històric de
convivència i les dades fiscals corresponents a l’IBI.

DECLARACIÓ JURADA

 En sol·licitar l’ajut, declaro sota la meva responsabilitat, i als efectes de l’article 71 bis de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, que ni jo ni cap membre de la unitat familiar percebem cap altra tipus de renda.
LLOC

DATA:

SIGNATURA DEL SOL·LICITANT O REPRESENTANT:

LA PALMA DE CERVELLÓ

ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ

C/ Sant Cristòfol, s/n.
08756 – La Palma de Cervelló
Tel. 93 – 672.02.02
Fax 93 – 672.01.25

D’1acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i
l’article 12 del seu Reglament de Desplegament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, us informem que les vostres
dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Gestió Tributària, del que és responsable l’Ajuntament de La
Palma de Cervelló i seran objecte de tractament per gestionar, controlar i garantir la constància de l’entrada i sortida
de documents que tinguin com a destinatari o expedeixi l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves funcions; no seran
cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic palma@diba.cat,
al fax 93.672.01.25 o al correu postal Sant Cristòfol, 10 – 08756 La Palma de Cervelló

