ANNEX 1 SOLꞏLICITUD DE SUBVENCIÓ DESTINADA A FINANÇAR LA
QUOTA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES A
FAMÍLIES MONOPARENTALS

Segell de Registre d’Entrada (*)

Pl. de l’Ajuntament, 1 - 08292 ESPARREGUERA (Barcelona) - Tel. 93 777 18 01 - Fax 93 777 59 04 - esparreguera@esparreguera.cat - www.esparreguera.cat

Dades de la persona solꞏlicitant
Nom i cognoms / empresa / altres…

DNI/NIE/CIF/Passaport:

Nom i cognoms de la persona representant (si s’escau):

DNI/NIE/Passaport:

Domicili a efectes de notificacions:

Codi postal, població i província:
Adreça electrònica (obligatori en cas d’optar per la notificació electrònica):

Telèfon/Fax:

Telèfon mòbil:

Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment a l’adreça facilitada en aquesta solꞏlicitud.
Consulteu les condicions de la notificació electrònica a www.esparreguera.cat/enotificacio

Dades de comunicació:
Persona amb la qual l’Ajuntament s’ha de comunicar amb caràcter preferent
Solꞏlicitant

Representant

Mitjà de comunicació amb l’Ajuntament
Comunicació postal

Comunicació electrònica (preferent)
Consulteu les condicions de la notificació electrònica

www.esparreguera.cat/enotificacio

Exposició de fets i motius (feu constar els fets i motius en els quals fonamenteu la vostra petició):
PRIMER.- Que s’ha obert la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva del serveis
socials per a l’any 2018 destinada a finançar la quota de l’impost sobre béns immobles (IBI).
SEGON.- Que compleixo els requisits per ser persona beneficiària d’acord la convocatòria i adjunto els documents necessaris per acreditar-ho.

Ref. AE0262

Petició (concreteu aquí la vostra petició de la manera més clara i breu possible):
SOLꞏLICITO acollir-me a la convocatòria oberta per a l’atorgament de subvencions destinada a finançar la quota de l’IBI.

Documents aportats (si és el cas):

Signatura de la persona solꞏlicitant:

 Fotocòpia NIF/NIE o document que legalment el substitueixi de la persona solꞏlicitant
 Fotocòpia del títol vigent de família monoparental.
 Fotocòpia del rebut anual de l’IBI o del document que permeti acreditar de manera
indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
 Declaració responsable signada, segons model normalitzat, en la qual es posi de
manifest per la persona solꞏlicitant d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb
l’Ajuntament d’Esparreguera, la resta d’administracions i amb la Seguretat Social, i la
concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària d’acord amb
l’article 13 de la Llei 38/2003 General de Subvencions.
 Imprès de dades bancàries, signat i amb el segell de validació de l’entitat bancària del
compte en el qual es desitja percebre la subvenció.

Data:

Ajuntament d’Esparreguera
* Us informem que en el cas de presentar el document en dia inhàbil (www.esparreguera.cat/diesinhabils) el còmput a efectes de tramitació s’iniciarà el primer dia hàbil a les 00:01 hores.
Les dades seran incloses en un fitxer automatitzat de l'AJUNTAMENT d'ESPARREGUERA, per a la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de seguretat necessàries, d'acord amb la normativa
aplicable i amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació, en els termes
establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l'AJUNTAMENT d'ESPARREGUERA.
Accepta expressament, via correu postal o electrònic, rebre informació municipal de l'AJUNTAMENT d’ESPARREGUERA relativa a les funcions municipals establertes a la Llei de Bases de Règim Local
(7/1985 de 2 d’abril -Art. 25 i 26).

