GESTIÓ TRIBUTÀRIA

AJUT ECONÒMIC IGUALTAT ENTRE PROPIETARIS I
LLOGATERS AMB TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA QUE
TINGUIN ASSUMIT EL PAGAMENT DE L’IBI

DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i cognoms / Raó social

DNI / NIF / NIE / Passaport

Domicili

Núm.

Esc.

Població

Pis

Porta

Local

Codi Postal

Adreça electrònica

Telèfon

DADES DEL REPRESENTANT
Nom i cognoms

DNI / NIF / NIE / Passaport

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud
Podeu consultar les condicions detallades del servei de comunicacions i notificacions electròniques a la seu electrònica
(https://seuelectronica.molletvalles.cat).

DADES DE L’HABITATGE OBJECTE DE L'AJUT
Domicili

Núm.

Esc.

Pis

Porta

Local

DADES DEL COMPTE BANCARI EN EL QUE REBRE L'AJUT EN CAS D’ATORGAMENT
Nom i cognoms del titular
Entitat financera
Número del compte bancari
IBAN:
Indiqueu aquí el vostre codi internacional de compte bancari (format per 24 dígits en el cas de comptes bancaris espanyols). Si no el
coneixeu, consulteu amb la vostra entitat bancària.

AUTORITZO la consulta i comprovació de les dades necessàries a efectes exclusivament de la tramitació
d’aquesta sol·licitud.
DOCUMENTACIÓ QUE ADJUNTO
Contracte de lloguer o altre document admès a dret que han assumit el pagament de l’Impost de Béns
Immobles i ha de figurar el rebut com a pagat.
En cas de no autoritzar la consulta de dades, fotocòpia acreditativa del pagament de l’impost sobre béns
immobles de l’exercici anterior a l’actual de l’habitatge habitual en el qual sou llogater i documentació
acreditativa d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal
d’Administració Tributària, la Tresoreria de la Seguretat Social i l’Agència Tributària de Catalunya.
Altres:

SOL·LICITO l’ajut corresponent de l’impost de béns immobles de l’habitatge objecte de l’ajut atès que
compleixo amb els requisits de persona beneficiària.
Signatura:

Us informem que segons el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, Reglament general de protecció de dades (RGPD), l’Ajuntament de Mollet del
Vallès és responsable del tractament de les dades facilitades amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud en virtut de la normativa legal aplicable i en el
marc de la vostra relació amb aquesta administració pública. De la mateixa manera us informem que les vostres dades no seran cedides a terceres parts, tret
d’obligació legal. Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió de dades, així com altres drets, tal com s’explica a la
informació addicional que podreu trobar a https://www.molletvalles.cat/nota-legal/

