Segell de registre d’entrada

INSTÀNCIA

SOL·LICITUD DE BONIFICACIONS FISCALS PER A PERSONES AMB GRAN INVALIDESA (ESCOMBRARIES)

NOM I COGNOMS

NIF

DOMICILI

NÚM.

(a l’efecte de notificacions)

CP

TEL. FIX-MÒBIL

LOCALITAT
CORREU ELECTRÒNIC
EN REPRESENTACIÓ DE
DOMICILI

NÚM.

(a l’efecte de notificacions)

TEL. FIX-MÒBIL

LOCALITAT
NIF / CIF

CP

CORREU E.

EXPOSO:
Que compleixo els requisits previstos a l'article 6.4 de l'Ordenança fiscal número TO2 reguladora de la taxa de
recollida, transport i eliminació d’escombraries i de l’Ordenança número T03 reguladora de la taxa pel servei de
sanitat preventiva i desinsectació:
Sóc titular/conjuge/arrendatari i tinc reconeguda gran invalidesa o un grau de disminució del 65 % o més.
L’import de la meva darrera base imposable de l’IRPF és inferior a 1,5 IPREM (Indicador Públic de Renda
Efectes Múltiples).
Estic empadronat a l’habitatge.
X Dono el meu consentiment a l’Ajuntament perquè demani les dades de l’IRPF a l’AEAT.
SOL·LICITO:
La bonificació del 30 % en la quota íntegra de la taxa de recollida, transport i eliminació d’escombraries i de la
taxa pel servei de sanitat preventiva i desinsectació de la finca situada a:
per a l’exercici:

IMPORTANT: CAL PRESENTAR AQUESTA SOL·LICITUD ABANS DEL 28 DE FEBRER I CALDRÀ RENOVAR-LA ANUALMENT.
(Quan les persones sol·licitants siguin els/les arrendataris/àries i s’estimi la bonificació, es farà la devolució prèvia presentació del
rebut original conforme s’ha abonat íntegrament l’import de la taxa.)
NOMÉS ES NOTIFICARAN ALS INTERESSATS LES SOL·LICITUDS DE BONIFICACIÓ QUE SIGUIN DESESTIMADES.
Documents que s’hi adjunten:

Certificat del 65% o més del grau de disminució emès pel Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
o Certificat de Gran Invalidesa emès per l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
Volant d’empadronament.
En el cas que la persona sol·licitant sigui l’arrendatari/ària, el contracte d’arrendament on consti que està obligat/da al pagament
íntegre d’aquesta taxa.
Vull rebre les notificacions de tota aquesta tramitació en format digital (en aquest cas cal que en doneu correu electrònic i mòbil per als avisos).

DATA

SIGNATURA

Les dades que ens proporciona seran incorporades en un fitxer creat per l'Ajuntament de Torroella
de Montgrí amb la finalitat de gestionar tributs i d’altres ingressos de dret públic. Es comunicaran a
altres administracions públiques en els casos previstos legalment. En qualsevol moment vostè pot
exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a l’Alcaldia
d’aquest Ajuntament.
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