CONCESSIÓ D’AJUTS A PERSONES PER RAÓ DE CAPACITAT ECONÒMICA QUE RESTIN
GRAVADES PER L’IBI 2018
SOL·LICITUD PER A L’APLICACIÓ DE L’AJUT. EXERCICI 2018. PERÍODE DE PRESENTACIÓ: 16 ABRIL A 1 JUNY
DADES DE L’INTERESSAT (SOL·LICITANT)
Nom i cognoms

DNI/NIE

Domicili
Municipi

Codi Postal

Telèfons

Correu electrònic

DADES DE LES PERSONES QUE FORMEN PART DE LA UNITAT FAMILIAR
Unitat familiar: grup de convivència per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o
afinitat fins al segon grau.
Número total de persones que composen la unitat familiar

DADES FAMILIARS DE LES PERSONES QUE COMPOSEN LA UNITAT FAMILIAR
Parentiu
Noms i cognoms
DNI

Data de naixement

DOCUMENTACIÓ DEL L’ANY 2018 QUE S’APORTA A LA SOL·LICITUD:
La persona sotasignat declara que les dades exposades pròpies i dels membres de la unitat familiar són certes i adjunta
la següent documentació que ho acredita:

Carretera de Ribes, 2 – 08520 Les Franqueses del Vallès
Tel. 938 467 676 ‐ Fax. 938 467 767 ‐ aj.franqueses@lesfranqueses.cat ‐ www.lesfranqueses.cat

□

Original i fotocòpia dels DNI/NIE vigent dels membres de la unitat familiar majors de 16 anys

□

Original i fotocòpia del llibre de família

□

Original i fotocòpia del Certificat de pensió de la Generalitat amb l’import que percep o certificat
negatiu de pensió (Acció Social i Ciutadania c/Sant Jaume 48 de Granollers o Pl. Pau Casals amb
c/Sant Eudald de Canovelles), de tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys

□
□
□

Certificat de vida laboral

□

En el cas de ser beneficiaris de RMI, assenyalar aquesta casella de la sol·licitud
(En cas de beneficiaris RMI que únicament estiguin rebent aquesta prestació, en la seva totalitat, no caldrà
aportar el certificat de vida laboral ni els certificats de pensions d’acció social i ciutadania)

□

Si es troba actiu/va, aportar original i fotocòpia de les nòmines dels sis darrers mesos
En el cas de ser autònom, assenyalar aquesta casella de la sol·licitud
(caldrà aportar també el certificat de vida laboral i els certificats de pensions d’acció social i ciutadania)

Declaració formal d’ingressos en el cas d’obtenir d’altres ingressos sense documentar o no poder

justificar cap tipus d’ingrés

□

Declaració responsable de les persones que conviuen a l’habitatge, fent constar que les dades que
aporten són tots els ingressos bruts que perceben

□

Original i fotocòpia de la sentència de separació o divorci i conveni regulador

□
□
□

Original i fotocòpia del contracte de lloguer, en el cas que l’IBI vagi a càrrec del llogater

□

Fotocòpia de la c/c, amb codi IBAN, del sol·licitant
En cas que el pagament del rebut de l’IBI estigui domiciliat, assenyalar aquesta casella de la
sol·licitud
Altra documentació (especificar):

DECLARACIÓ DE COMPLIMENT DE REQUISITS PER A LA SOL·LICITUD
La persona sotasignat i cadascun dels membres de la unitat familiar (majors de 16 anys), declara que:
. Autoritzo a l’Ajuntament per sol·licitar la informació de caràcter tributari o econòmic legalment pertinent (Agència
Tributària, Institut Nacional de la Seguretat Social, Cadastre ...) de tots els membres de la unitat familiar majors de 16
anys.
. Tant la persona sol·licitant com la resta de membres de la unitat familiar únicament disposen del domicili habitual
amb un valor cadastral no superior a 100.000€ (es considerarà com a part de l’habitatge habitual fins a 1 pàrquing i 1
traster, aquest darrer immoble amb un valor cadastral inferior a 19.525€).
. Totes les persones membres de la unitat familiar resideixen efectivament a Les Franqueses del Vallès en el moment de
la sol·licitud i estan empadronades o han sol·licitat l’empadronament en aquesta ciutat.
. Cap persona membre de la unitat familiar té deutes pendents amb l’Ajuntament. En cas contrari s’haurà d’aportar
un compromís de pagament o de fraccionament del deute.
. El sol·licitant i les persones que conviuen en l’habitatge pel qual es sol·licita l’ajut perceben únicament els ingressos
bruts declarats en aquesta sol·licitud.
. Està assabentat que la presentació de la sol·licitud, tot i que es compleixin els requisits per a la seva concessió, no
eximeix de l’obligació d’atendre el pagament de l’Impost en els terminis. Una vegada resoltes les sol·licituds
presentades, l’Ajuntament procedirà al pagament de la subvenció, de conformitat amb el que preveu l’art 10 de les
Bases Reguladores dels ajuts.
Signatura del sol·licitant i de la resta dels membres majors de 16 anys,
Les Franqueses del Vallès, a

de

de

D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses
en el corresponent fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès pel seu tractament informàtic. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el registre general de l’Ajuntament (ctra. de
Ribes 2, 08520 Les Franqueses del Vallès). i/o C/Rosselló, 39, de Bellavista.

