SVI

Sol·licitud de concessió d’ajut (subvenció) de la taxa d’escombraries industrials
Nom i cognoms____________________________________________________________,amb adreça
a__________________________________________________________________________________
de _____________________________________, CP __________,telèfon _______________________,
correu electrònic _______________________________________i DNI__________________________,
Com a representant de l’activitat: nom____________________________________________________,
amb adreça a________________________________________________________________________
de _____________________________________, CP __________,telèfon _______________________,
correu electrònic _______________________________________i NIF__________________________,
i en qualitat de _________________________________________________, amb la present sol·licitud:
DEMANO:
Que es tramiti la concessió d’ajut econòmic de la taxa d’escombraries industrials per a l’esmentada
activitat de l’any en curs i amb adreça a____________________________________________________ i
d’acord amb les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals per atendre
situacions especials.


Punt Net, número de targeta_____________________________

Conveni individual:
 Compromís de compliment de la normativa legal vigent sobre residus
 Contracte particular de recollida i gestió de deixalles no assimilables a urbanes (cal aportar justificació:
contracte, certificat...)
 Recollides específiques d’oli i /o cartró comercial porta a porta (cal aportar justificació: contracte,
certificat...)
 Altres___________________________________________________________________
Gremi de________________________________________________________________________
IMPORTANT:
- Cal presentar conjuntament amb aquest document la sol·licitud de transferència bancària per
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, _______________de ______________________________de 20_____
(signatura)

En compliment de l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informen que les
dades facilitades s’incorporaran i es tractaran en un fitxer automatitzat titularitat de l ‘Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (plaça de
la Vila núm. 8, 08800).Us informen que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació en el tractament
d’acord amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679 mitjançant petició escrita adreçada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
d’aquest Ajuntament.

