___________________________________________amb NIF ______________ domicili
__________________________________________________________
adreça
electrònica ______________________________________ i telèfon ____________.
EXPOSO
Que sóc titular de família monoparental o monoparental especial i tinc la propietat,
copropietat o usdefruit, o bé disposo d’un contracte de lloguer de l’habitatge situat a
_________________________________________________
amb
ref.
cadastral
________________________________________________ que constitueix el domicili
habitual de la família.
Que segons el Programa d’ajudes a famílies monoparentals de l’Ajuntament de Manresa,
aquestes tindran dret a un ajut sobre l’import de la quota líquida de l’IBI corresponent al
seu habitatge habitual, en funció del nivell d’ingressos de la família.
Que mitjançant resolució núm. 10.593, de data 31 d’octubre de 2018 ha estat aprovada
la convocatòria per a la concessió d’aquestes ajudes en relació a l’impost sobre béns
immobles corresponent a l’any 2018.
Que compleixo els requisits establerts en la convocatòria esmentada:
Tots els membres de la família estan empadronats a l’habitatge

Que adjunto a aquesta sol·licitud la documentació requerida a la convocatòria de l’ajut:

ü

ü Original del títol de família monoparental vigent.
En cas de llogaters, cal portar el contracte de lloguer i d’altra
documentació que acrediti estar pagant l’IBI.

DEMANO
La bonificació de la quota líquida de l’Impost sobre béns immobles de l’any 2018
corresponent a l’habitatge esmentat, segons el que s’estableix a la convocatòria
d’aquests ajuts.
AUTORITZO
Als òrgans que gestionen la concessió d’aquest ajut perquè puguin consultar les dades
de caràcter tributari o econòmic legalment pertinents a l’Agència Estatal d’Administració
Tributària, a l’Agència Tributària de Catalunya i a la Tresoreria de la Seguretat Social.
Aquesta autorització s’atorga exclusivament a l’efecte del reconeixement, seguiment i
control de l’aplicació de l’ajut sol·licitat i en aplicació del que disposa la disposició
addicional quarta de la Llei 40/1998, que manté la seva vigència després de l’entrada en
vigor del Reial decret legislatiu 3/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’Impost de la renda de les persones físiques, i en l’article 95.1.k) de la Llei 58/2003,
general tributària, que permeten, amb l’autorització prèvia de la persona interessada, la
cessió de les dades que les administracions públiques necessitin per al desenvolupament
de les seves funcions.
Autorització dels altres membres de la família (signar els majors de 16 anys):

NIF

NOM I COGNOMS

SIGNATURA

DONO EL CONSENTIMENT
A rebre notificació electrònica dels actes d'aquest procediment a l’adreça electrònica
indicada a l’encapçalament d’aquest document.
També vull rebre un avís al dipòsit de notificacions per correu electrònic i SMS a l'adreça
i al telèfon abans indicats.
Aquest consentiment comporta que s’accepten plenament i sense reserves per part de
l’usuari les condicions d’utilització del servei de notificacions electròniques següents:
rebreu un avís al dipòsit de noves notificacions, per correu electrònic o missatge curt a la
bústia o telèfon indicats.
Per accedir a les notificacions heu d’anar a l’adreça electrònica www.enotum.cat. Es
requereix l’ús d’un certificat digital (trobareu la llista actualitzada d’entitats classificades a
http://www.catcert.cat) o bé mitjançant paraula de pas que podreu sol·licitar a la
mateixa adreça electrònica i que serà facilitada en el vostre correu electrònic o per SMS
en el telèfon indicat.
Des del moment del dipòsit de la notificació es disposa de 10 dies per a la seva
visualització o rebuig. Si transcorregut el termini de 10 dies no s’ha accedit a l’adreça
electrònica o s’hi ha accedit però no ha visualitzat la notificació, aquesta s’entendrà
rebutjada.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Manresa. Plaça Major, 1, 08241 Manresa. Tel. 938782300.
rgpd@ajmanresa.cat / www.manresa.cat
Finalitat: La finalitat és per a la convocatòria d'ajuts sobre la quota líquida de l’impost sobre béns immobles
corresponent al domicili habitual de famílies monoparentals per a l’any 2018.
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Persones destinatàries: Les dades no es cediran a tercers, excepte obligació legal.
Drets de les persones interessades: Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les,
a oposar-vos al seu tractament, i sol·licitar-ne la seva limitació, enviant la vostra sol·licitud a l'adreça de
l'Ajuntament o mitjançant correu electrònic a rgpd@ajmanresa.cat (article 15 a 22 RGPD).
Informació addicional:: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a
www.manresa.cat/rgpd

Manresa,

de

de 20__

Signatura

IL.LM. SR ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA

