REC

Sol·licitud de subvencions en els tributs municipals (IBI, brossa domiciliària llogaters,
vehicles, borsa de lloguer d’habitatge, i explotacions agrícoles agroecològiques)

Nom i cognoms____________________________________________________________,amb adreça
a__________________________________________________________________________________
de ____________________________________, CP __________,telèfon _______________________,
correu electrònic ______________________________________i DNI__________________________,
Com a representant de:
nom i cognoms_____________________________________________________________________,
amb adreça a_______________________________________________________________________
de ____________________________________, CP __________,telèfon _______________________,
correu electrònic ______________________________________i NIF__________________________,
i en qualitat de ________________________________________________, amb la present sol·licitud:
EXPOSO: que em vull acollir a les subvencions del l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per l’any_______
Adreça de l’immoble si s’escau:__________________________________________________________
Matricula del vehicle si s’escau:_________________________
DEMANO: Que es tramiti la concessió de la subvenció de:
 Subvenció IBI Famílies nombroses o monoparentals - Llogaters
 Subvenció IBI per nivell de renda familiar - Propietaris i Llogaters
 Subvenció IBI per cedir l’habitatge a la borsa de lloguer social local o comarcal
 Subvenció 35% o 75% IBI explotacions agràries “agroecològiques”
 Subvenció 100% de la Taxa d’Escombraries Domiciliàries –Llogaters
 Subvenció per ús del Punt Net de la Taxa d’Escombraries Domiciliàries - Llogaters
 Subvenció 50% de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica - Petites empreses amb pèrdues
 Subvenció 25% de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica - Vehicles híbrids o elèctrics
IMPORTANT:
Cal presentar conjuntament amb aquest document la sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la
Tresoreria de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
En cas d’haver presentat la sol·licitud de transferència bancària per a pagaments per altres tràmits o gestions, només
és necessari presentar-la si hi ha variació de dades bancàries.

FISCALITAT: Atès que la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals per atendre situacions
especials és una subvenció pública i suposa un ingrés patrimonial, la persona beneficiària té l’obligació de
presentar la declaració de l’IRPF, en la qual també haurà d’incloure la quantia percebuda. Si no ho fa,
podrà ser sancionada per la comissió d’una infracció i deixarà de cobrar aquesta prestació per no estar al
dia amb les seves obligacions fiscals.

Vilanova i la Geltrú, ____ d ______________________ de 20__
(Signatura)

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades
personals facilitades per la persona interessada o el seu representant s’incorporaran i es tractaran en un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú. Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent,
mitjançant petició escrita adreçada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (Plaça de la Vila núm. 8, 08800 Vilanova i la Geltrú).
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