Institut Municipal d’Hisenda
Av. del Litoral, 30
08005 Barcelona
ajuntament.barcelona.cat/hisenda

INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 2018
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE L’HABITATGE HABITUAL, A FAVOR DE FAMÍLIES NOMBROSES LLOGATERES
MEMBRES AMB DISCAPACITAT

☐

Dades personals
Cognoms:

Nom:

NIF:

Correu electrònic:

Telèfon:
Domicili (adreça d’empadronament)

Nom del carrer

Número

Escala

Pis

Porta

Codi postal

Declaració responsable
DECLARO:

•
•
•
•
•
•

Que a 1 de gener de 2018 soc titular de família nombrosa.
Que a 1 de gener de 2018 soc llogater/a del meu habitatge habitual i tinc repercutit l’impost en els rebuts de lloguer.
Que estic al corrent de pagament de les meves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Barcelona, resta
d’Administracions i amb la Seguretat Social, o que no estic obligat/ada a declarar.
Que el meu habitatge habitual és el que consigno en la present instància.
Que totes les dades que consten a la sol·licitud, i als documents que l’acompanyen, són certes.
Que compleixo i accepto la normativa general vigent reguladora de la subvenció que atorga l’Ajuntament de Barcelona i tots
els requisits exigits a les bases reguladores i a la convocatòria per sol·licitar i atorgar aquesta subvenció.

AUTORITZO: A l’Ajuntament de Barcelona (directament o a través d’un ens instrumental) per consultar la quota líquida de l’IBI, les
dades d’empadronament i les que siguin necessàries a les altres Administracions Públiques amb la finalitat de comprovar les
circumstàncies expressades i el compliment dels requisits per a l’atorgament de la subvenció.
Per tot això, als efectes d’allò que preveu l’art.24 del RD 887/2006, de 21 de juliol, signo la present declaració i SOL·LICITO la
subvenció sobre l’import de la quota líquida de l’IBI.

Barcelona,
SIGNATURA

Tramitació sense certificat digital: imprimiu dues còpies i signeu-lo.
Tramitació amb certificat digital: més endavant signareu el formulari
on annexareu aquest document.

Documentació necessària que s’haurà d’adjuntar
a)
b)
c)
d)

Sr./Sra.:
NIF:

E S

Títol de Família Nombrosa: Vigent a 1 de gener de 2018.
Discapacitat: Si alguna de les persones empadronades en l’habitatge habitual té un grau de discapacitat, caldrà adjuntar
fotocòpia de la targeta o de la resolució del reconeixement legal de la mateixa.
Llogaters: Fotocòpia completa del contracte de lloguer, vigent a 1 de gener de 2018, i dels rebuts on consti reflectit l’IBI
repercutit.
Dades bancàries: Compte on vol que s’ingressi la subvenció, sense esmenes ni guixades, amb el segell original de
validació de l’entitat bancària. Un altre document vàlid que pot aportar és la fotocòpia de la llibreta d’estalvis, on consti el
titular, que ha de coincidir amb el/la sol·licitant de la subvenció, el NIF i el compte complet.
DILIGÈNCIA DE CONFORMITAT
Les dades bancàries coincideixen amb les
existents en aquesta oficina.

Signatura, segell i data (entitat bancària)

*L’import de la subvenció està subjecte a tributació en l’impost de la renda sobre les persones físiques (art. 7 Llei 35/2006 de l’IRPF)
D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem i en tramitar aquest document consentiu, que les vostres dades personals siguin tractades per l’Ajuntament
de Barcelona dins el fitxer de Subvencions amb la finalitat de resoldre la subvenció sol·licitada, legitimada en base al vostre consentiment. Tret d’obligació legal, les
vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu consultar informació
addicional sobre aquest tractament i sobre protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades
Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002 d’11 de juliol, us indiquem que en informar el camp email o telèfon mòbil ens
autoritzeu a emprar aquests mitjans per la realització de comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.

