Àrea d’Afers Interns i Institucionals
Atenció a les Persones
Ajuntament de Deltebre – Registre - EAC
Entrada núm.
Entrada data

SOL·LICITUD D’AJUTS SOCIALS SOBRE DETERMINATS TRIBUTS MUNICIPALS I
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS TIPIFICADES PER A L’EXERCICI 2019
1.- DADES DE LA PERSONA/EMPRESA SOL·LICITANT
Nom i cognoms / Raó Social
Adreça
Província

Telèfon mòbil

DNI / NIF
Codi Postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

2.- DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms

DNI / NIF /NIE/
Passaport

Adreça
Província

Telèfon mòbil

Codi Postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

3.- DOCUMENTACIÓ MÍNIMA QUE S’HA D’APORTAR:
Marqueu amb una creu
DNI del sol·licitant
Volant de convivència
Carnet de família nombrosa i/ de família monoparental
Targeta o resolució de persona amb disminució o dependència
Moviments de tots els comptes bancaris dels últims tres mesos de tota la unitat familiar
Documentació acreditativa de la situació econòmica i social durant els tres mesos
anteriors a la data de la sol·licitud .

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us
informem què les seves vostres seran incorporades en el fitxer del Registre General de l’Ajuntament de
Deltebre per a la gestió específica de la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de
Deltebre i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional, per exercir el seus drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.
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Ajut per a la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (Ordenança
Fiscal núm. 3, art. 1 de l’Annex) i per la quota dels conceptes I i II de la Taxa per la
Prestació de Serveis Urbanístics (Ordenança Fiscal núm. 27. Art- 6).
Documentació acreditativa que es tracta de supòsits inajornables i degudament motivats
de necessitat de reformes a l’habitatge habitual. Queden exclosos d’aquest precepte els
casos de millora de la imatge de poble que formen part d’unes bases de convocatòria
diferenciades. Còpia de la llicència d’obra i de les prorrogues sobre la mateixa si
Ajut per a la quota XVI de la Taxa per la Prestació de Serveis Urbanístics.
Documentació acreditativa de que es tracta d’habitatges en construcció la titularitat dels
existeixen.
quals sigui de persones físiques que, degut a la crisi econòmica, no hagin pogut finalitzar
la seva execució dins del límit de vigència de la llicència d’obres.
Ajut per a la quota de preu públic per l’assistència a l’escola bressol “L’Hortet”.
Documentació acreditativa de la matriculació del xiquet/a al centre i informe del cost del
servei
Ajut per la quota de contribucions especials
Carta de pagament de la liquidació de les contribucions especials.
Ajut Activitats Extraescolars
Informe de l’entitat on es vol realitzar l’activitat del cost anual de l’activitat.

4.- L’INCENTIU QUE SE SOL·LICITA ÉS PER A LA QUOTA/ES DE:
Marqueu amb una creu
1- Impost sobre Béns Immobles
2- Impost sobre l’increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
3- Taxa de serveis de Recollida d’Escombraries domiciliàries
4- Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
5- Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (Annex art. 1)
Taxa per la Prestació de Serveis Urbanístics, conceptes I i II.
6- Taxa per la Prestació de Serveis Urbanístic, concepte XVI.
7- Assistència a l’Escola Bressol l’Hortet
8- Activitats Extraescolars
9- Quota per contribucions especials

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us
informem què les seves vostres seran incorporades en el fitxer del Registre General de l’Ajuntament de
Deltebre per a la gestió específica de la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de
Deltebre i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional, per exercir el seus drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.
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5.- Declaro responsablement que les dades i la documentació aportada són
certes i autoritzo a l’Ajuntament de Deltebre per consultar les dades de la persona
sol·licitant i unitat familiar davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària, a
l’Agència Tributària de Catalunya i a la Seguretat Social,

Signatura

SOL·LICITO L’AJUT SOCIAL SOBRE DETERMINATS TRIBUTS MUNICIPALS I
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS TIPIFICADEES PER A L’EXERCICI 2019

,

de/d’

de 20

Signatura,

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us
informem què les seves vostres seran incorporades en el fitxer del Registre General de l’Ajuntament de
Deltebre per a la gestió específica de la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de
Deltebre i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional, per exercir el seus drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.

