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En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per 
l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat d'atendre sol·licituds i tenir constància de la documentació que entra i surt 
de l'Ajuntament en base a la Llei 39/2015 PACAP. 
 
També l'informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i 
que les dades que ens proporciona poden ser cedides a altres administracions. 
 
Més informació sobre la política de protecció de dades de l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd 
 

Faig arribar a l'Ajuntament la següent:  

INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD D'AJUT PER A PERSONES AMB ESCASSA CAPACITAT ECONÒMICA 
GRAVADES PER L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Dades identificatives del/la sol·licitant:

Nom:  
Telèfon:  Mòbil:  

Correu electrònic: 
Adreça: 
Població: Província: Codi postal: 

Dades identificatives del/la representant: (*)
 *Si no hi ha representant, deixar l'espai en blanc. En el cas d'actuar en representació d'una persona jurídica, caldrà aportar còpia dels poders. En el supòsit d'actuar 
en representació d'una altra persona física, aportar poders, o una autorització per escrit i signada per la persona representada. 
  Els poders ja s'han presentat i continuen vigents  S'acredita la representació  Es declara la representació

Nom:  
Telèfon:  Mòbil: 

Correu electrònic: 
Adreça: 
Població: Província: Codi postal: 

Dades identificatives de l'immoble: 
Referència cadastral: Valor cadastral: €

Us exposo:

Que reuneixo els requisits següents establerts a les bases reguladores de l'ajut:
1.Que estic empadronat des de fa, com a mínim, tres anys en el meu domicili habitual, objecte de l'ajut.
2. Que:

2.1 Sóc pensionista per:
Jubilació Orfandat Viduïtat Invalidesa Total i Absoluta Altre:

2.3. Sóc cap de família monoparental o nombrosa.
2.4. Sóc perceptor/a de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC).

3. Que consto al padró de contribuents de l'Impost de Béns Immobles.
4. Que el valor cadastral de l'habitatge objecte de la convocatòria més el percentatge del valor cadastral 

acumulat de la resta de propietats, rústiques i/o urbanes, meu i de la resta de persones que hi estan 
empadronades, és igual o inferior al topall de la convocatòria  

 5. Que estic al corrent de les meves obligacions tributàries amb l'Ajuntament.
6. Que no em trobo incurs en cap prohibició per obtenir la condició de beneficiari de subvencions públiques, 

d'acord amb la normativa vigent.

2.2. Que estic inscrit com a demandant d'ocupació no ocupat al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) en el 
moment de fer aquesta sol·licitud i actualment no treballo ni total ni parcialment per compte propi o d'altri

2.5. Sóc perceptor/a de l'ingrés mínim vital (IMV)

http://ciutada.guixols.cat/dpd
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En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per 
l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat de gestionar la seva petició , en base al seu consentiment 
  
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament  i 
que les dades que ens proporciona no es cediran a tercers 
  
Més informació sobre la política de protecció de dades a  l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd 
 

Autoritzo a la consulta telemàtica de les meves dades i dels majors d'edat que conviuen en el meu domicili 
disponibles a altres administracions necessàries per a la tramitació d'aquesta sol·licitud i a incorporar-les a 
l'expedient 
 

Davant l'anteriorment exposat, us demano:

Domiciliació bancària

No he rebut l'ajut amb anterioritat o vull canviar el meu IBAN de reintegrament al següent compte bancari:

He rebut l'ajut amb anterioritat. No cal adjuntar IBAN 

Banc o caixa* Agència Dígit de control Número de compte corrent o llibreta

Sant Feliu de Guíxols,

Signatura:

Tel. mòbil: Correu-e d'avís: Accepto la notificació electrònica

Que em sigui concedit l'ajut econòmic per a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per 
l'Impost sobre Béns Immobles aquest any.

*En aquest cas cal adjuntar el model de fitxa de creditor degudament complimentada 
  

Autoritzacions:
Totes les persones majors d'edat que convisquin al domicili del sol·licitant hauran d'informar dels béns immobles 
dels quals són titulars.  Amb aquesta autorització habiliten a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols a fer les 
consultes als serveis de Cadastre per a obtenir aquesta informació.

Nom i cognoms DNI Signatura

http://ciutada.guixols.cat/dpd
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En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat de gestionar la seva petició , en base al seu consentiment
 
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament  i que les dades que ens proporciona no es cediran a tercers
 
Més informació sobre la política de protecció de dades a  l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd
 
Faig arribar a l'Ajuntament la següent:  
INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD D'AJUT PER A PERSONES AMB ESCASSA CAPACITAT ECONÒMICA  GRAVADES PER L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Dades identificatives del/la sol·licitant:
Dades del/la sol·licitant
Dades identificatives del/la representant: (*)
Dades del/la representant
 *Si no hi ha representant, deixar l'espai en blanc. En el cas d'actuar en representació d'una persona jurídica, caldrà aportar còpia dels poders. En el supòsit d'actuar en representació d'una altra persona física, aportar poders, o una autorització per escrit i signada per la persona representada.  
Dades identificatives de l'immoble: 
Dades del/la representant
€
Us exposo:
Us exposo
Que reuneixo els requisits següents establerts a les bases reguladores de l'ajut:
1.Que estic empadronat des de fa, com a mínim, tres anys en el meu domicili habitual, objecte de l'ajut.
2. Que:
3. Que consto al padró de contribuents de l'Impost de Béns Immobles.
4. Que el valor cadastral de l'habitatge objecte de la convocatòria més el percentatge del valor cadastral acumulat de la resta de propietats, rústiques i/o urbanes, meu i de la resta de persones que hi estan empadronades, és igual o inferior al topall de la convocatòria 
 
5. Que estic al corrent de les meves obligacions tributàries amb l'Ajuntament.
6. Que no em trobo incurs en cap prohibició per obtenir la condició de beneficiari de subvencions públiques, d'acord amb la normativa vigent.
2.2. Que estic inscrit com a demandant d'ocupació no ocupat al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) en el moment de fer aquesta sol·licitud i actualment no treballo ni total ni parcialment per compte propi o d'altri
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Informàtica
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
F070 Instància de sol·licitud de bonificació de l'IBI per a famílies amb escassa capacitat econòmica
F070 Instància de sol·licitud de bonificació de l'IBI per a famílies amb escassa capacitat econòmica
Autoritzo a la consulta telemàtica de les meves dades i dels majors d'edat que conviuen en el meu domicili disponibles a altres administracions necessàries per a la tramitació d'aquesta sol·licitud i a incorporar-les a l'expedient
 
Signatura
Davant l'anteriorment exposat, us demano:
Domiciliació bancària
Banc o caixa*
Agència
Dígit de control
Número de compte corrent o llibreta
Que em sigui concedit l'ajut econòmic per a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l'Impost sobre Béns Immobles aquest any.
*En aquest cas cal adjuntar el model de fitxa de creditor degudament complimentada
 
 
Autoritzacions:
Totes les persones majors d'edat que convisquin al domicili del sol·licitant hauran d'informar dels béns immobles dels quals són titulars.  Amb aquesta autorització habiliten a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols a fer les consultes als serveis de Cadastre per a obtenir aquesta informació.
Nom i cognoms
DNI
Signatura
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