08/2019

SUBVENCIÓ SOBRE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES
PER A FAMÍLIES MONOPARENTALS

SOL·LICITANT
DNI / NIF

Nom i cognoms

Domicili

Núm.

Esc.

Pis

Porta

Població
MOLLET DEL VALLÈS

Telèfon/s

Adreça electrònica

DADES DEL COMPTE BANCARI en el que rebre l’ajut atorgat
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.

DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT
Els membres de la unitat familiar majors de 18 anys, DESIGNEN com a representant en relació amb tots
els procediments als quals donés lloc aquesta sol·licitud de subvenció a qui figura com a sol·licitant. El
sol·licitant accepta aquesta representació.
Nom i cognoms

DNI/NIF

Signatura

Nom i cognoms

DNI/NIF

Signatura

Nom i cognoms

DNI/NIF

Signatura

Nom i cognoms

DNI/NIF

Signatura

SOL·LICITO la subvenció de la quota de l’impost sobre béns immobles per als titulars de
famílies monoparentals
i AUTORITZO a l’Ajuntament a fer la consulta i comprovació de les dades necessàries per a la
tramitació exclusivament d’aquesta sol·licitud.

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/
En compliment de l’article 21.4 de la Llei 39/2015, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, us
comuniquem que la vostra sol·licitud de subvenció presentada al registre general d’aquest Ajuntament el dia d’avui, es resoldrà abans del transcurs
de dos mesos. En el supòsit que la vostra petició no s’hagi resolt en el termini indicat, aquesta petició s’entendrà com a no estimada. Tot això, sens
perjudici de l’obligació de l’Ajuntament de resoldre expressament la vostra sol·licitud.

