SOL·LICITUD D’AJUTS SOCIALS SOBRE DETERMINADES FIGURES
TRIBUTÀRIES PER A L’EXERCICI 2017

□

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES

□

IMPOST SOBRE INCREMENT
NATURALESA URBANA

□

DEL

VALOR

DELS

TERRENYS

DE

IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA

□

TAXA DE SERVEIS DE RECOLLIDA I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I
ALTRES RESIDUS SÒLIDS

□ TAXA DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
□ CONTRIBUCIONS ESPECIALS
INTERESSAT / DA
Nom
DNI
adreça
població i codi postal
e-mail
telèfon

Documentació a aportar
□ Fotocòpia del NIF/NIE en vigor de la persona contribuent de l’impost o taxa del qual
es sol·licita l’ajut.
□ Fotocòpia del document bancari en el qual aparegui la persona titular del compte,
que haurà de ser la beneficiària dels ajuts, i número de compte corrent (vint dígits) on
poder transferir l’import dels ajuts, en el cas que es vulgui cobrar l’import de la
subvenció a través d’aquest mitjà. Si no s’aporta aquest document, s’entendrà que es
vol percebre la subvenció mitjançant xec bancari.

La persona interessada autoritza a l’Ajuntament, per tal de poder accedir de manera
electrònica, a tota aquella informació necessària per la tramitació de la petició, de la
que ja disposin altres administracions.
I especialment, els peticionaris autoritzaran en el moment de presentar la sol·licitud, a
l’Ajuntament a demanar, si s’escau, a l’Agència Tributària, Seguretat Social i a la
Direcció General del Cadastre, les corresponents certificacions d’estar al corrent de

les seves obligacions, així com les acreditacions de ser titulars dels carnets de família
monoparental i de família nombrosa.
□ Declaro que les dades anteriorment consignades en aquesta sol·licitud són certes.
□ Autoritzo a l’Ajuntament a abonar, si s’escau, els ajuts atorgats a l’Organisme de
Recaptació General Tributària i/o a Sorea.

Signatura la persona sol·licitant,

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 un fitxer automatitzat per al 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 de l‘Ajuntament de la Roca del Vallès.
Autoritzo a l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades
personals facilitades, així com per a la tramesa d’informació general o específica que pugui ser del meu
interès.
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