Sol·licitud de subvenció de les taxes per a persones jubilades
Escriviu les dades de la persona sol·licitant i, si s’escau, de la representant. És necessari fer constar el telèfon mòbil i/o
l’adreça de correu electrònic per comunicar-vos la disponibilitat de noves notificacions electròniques relacionades amb
aquesta sol·licitud.

Sol·licitant (persona física o jurídica a nom de qui es tramitarà la sol·licitud)
Nom i cognoms o raó social:

NIF:

Notificacions:
 A la bústia electrònica. Avisos a l’adreça electrònica:
Avisos al telèfon:
Per correu postal a l’adreça:
Municipi:

Codi postal:

Representant (persona física o jurídica que, en virtut d’una escriptura pública o d’un document acreditatiu de
la representació, actua en nom de la persona sol·licitant)
Nom i cognoms o raó social:

NIF:

Notificacions:
 A la bústia electrònica. Avisos a l’adreça electrònica:
Avisos al telèfon:
Per correu postal a l’adreça:
Municipi:

Codi postal:

Sol·licito
□
□
□
□

la concessió de la subvenció per a l’IVTM
la concessió de la subvenció per a l’IBI
la concessió de la subvenció per al gual (taxa d’entrada de vehicles)
el retorn de l’import en el número de compte bancari següent:
E

S

Declaro que




compleixo les condicions establertes en les bases que regulen la concessió de subvencions per diverses
raons d’interès públic,
estic al corrent de les obligacions tributàries i de tot tipus d’obligacions amb la hisenda municipal,
d’acord amb l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, no estic inclòs
en cap de les causes que m’impedeixen obtenir la condició de persona beneficiària d’una subvenció.

Continua al darrere
Pàgina 1 de 4

Sol·licitud de subvenció de les taxes per a persones jubilades
Consentiment de consulta de dades
Autoritzo l’Ajuntament de Vic perquè, a fi de verificar tot allò declarat en aquesta sol·licitud, comprovi
l’adequat compliment de totes les condicions necessàries per accedir a la subvenció i, també, perquè
comprovi que no s’incorre en cap de les prohibicions i limitacions imposades per la legislació, i perquè consulti
a l’organisme competent les dades relatives a:
 la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques presentada en període voluntari i, si
escau, de les declaracions complementàries o rectificades presentades fora del període corresponent
 la residència en el municipi


Denego expressament el meu consentiment perquè l’Ajuntament de Vic obtingui de forma directa
aquestes dades.

En cas que hi hagi altres persones majors d’edat empadronades a l’habitatge, escriviu les dades següents. Si
no voleu donar l’autorització a la consulta de dades, marqueu l’opció de denegació.
1.- Nom i cognoms: _____________________________________________________________________
DNI: ___________________ Data de naixement: _______________ SIGNATURA



Denego expressament el consentiment perquè l’Ajuntament de Vic obtingui de forma directa aquestes
dades.
2.- Nom i cognoms: _____________________________________________________________________
DNI: ___________________ Data de naixement: _______________ SIGNATURA



Denego expressament el consentiment perquè l’Ajuntament de Vic obtingui de forma directa aquestes
dades.
3.- Nom i cognoms: _____________________________________________________________________
DNI: ___________________ Data de naixement: _______________ SIGNATURA



Denego expressament el consentiment perquè l’Ajuntament de Vic obtingui de forma directa aquestes
dades.

Continua a la pàgina següent
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Si les persones interessades no autoritzen, a l’Ajuntament de Vic, l’obtenció de les dades dels apartats
anteriors, cal que aportin la documentació corresponent perquè es pugui tramitar la sol·licitud.
Documentació que s’adjunta (en cas de no autoritzar la consulta a l’Ajuntament)


Declaració de renda de l’any anterior al qual es sol·licita la subvenció o certificat d’imputacions.



Volant d’empadronament col·lectiu.

Documentació que s’adjunta (segons els casos)


En el cas de ser llogater, document que acrediti el pagament de l’impost de l’IBI a la propietat



Llibre de família (només quan calgui acreditar el parentesc de segon grau)

Declaro que totes les dades facilitades són certes i demano que s’admeti a tràmit aquesta sol·licitud.
Data i signatura

EXCM. SR/A. ALCALDE/ESSA DE L’AJUNTAMENT DE VIC
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, 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 i amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets
Digitals, l’AJUNTAMENT DE VIC, responsable del tractament, us facilita la informació bàsica següent sobre Protecció de Dades:
 Finalitat del tractament de les vostres dades personals:
 Les dades es tractaran amb la finalitat de gestionar la sol·licitud de subvenció per a persones jubilades.
 Enviar els avisos per informar de notificacions pendents de recollir en relació al tràmit.
 Legitimació: La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el compliment d’una missió realitzada en interès públic, en
virtut de l’article 6.1.e) del RGPD.
 Destinataris: No se cediran les dades a tercers, tret que sigui d’obligació legal.
 Drets: Podreu accedir, rectificar, exercir el dret d’oposició i suprimir les dades, així com limitar el tractament o exercir el dret a la portabilitat de
les dades al domicili del responsable, carrer de la Ciutat, 1, 08500 de Vic (Barcelona) o a través del correu electrònic dpdajuntament@vic.cat.
 Conservació: Les dades seran conservades durant el temps necessari per a les finalitats del tractament per a les quals han estat recollides.
 Informació addicional: Podreu obtenir més informació sobre el tractament de les vostres dades personals a la pàgina web següent www.vic.cat.
L’AJUNTAMENT DE VIC us informa que compleix tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i totes les mesures tècniques i
organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal.
Així mateix, en cas d'incompliment del responsable en el tractament de les vostres dades personals, teniu dret a interposar una reclamació davant
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
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Requisits necessaris per poder accedir a la subvenció
La unitat familiar l’ha de compondre únicament la persona sol·licitant, la seva parella o parent fins a segon
grau de consanguinitat, i que estigui també en situació de jubilació.
La persona sol·licitant ha d’estar empadronada a Vic almenys des del dia 1 de gener de l’any en què es sol·licita
la subvenció. A efectes de l’atorgament de la subvenció, el domicili que figura en el padró serà considerat el
domicili habitual d’aquesta persona.
La sol·licitud s’ha de formalitzar abans del 30 de setembre de l’any en què es sol·licita.
Per sol·licitar la subvenció de l’IVTM cal ser el titular d’un vehicle de tracció mecànica, la potència del qual no
excedeixi els 16 CV fiscals.
Per sol·licitar la subvenció de l’IBI cal ser el propietari o llogater d’un habitatge amb un valor cadastral inferior
a 200.000,00 €. En cas de ser llogater, a més del lloguer de l’immoble, ha de pagar la totalitat de l’impost de
l’IBI a la propietat.
Per sol·licitar la subvenció del gual cal ser el titular de la taxa per l’ús de les voreres per accedir a la finca o al
local del seu habitatge.
L’import de l’ajut de cada tribut que es concedirà dependrà dels ingressos de la unitat, d’acord amb el quadre
següent:
Membres de la unitat
familiar

Ingressos inferiors o
iguals a:

Ingressos entre 5.161 €
i:

Ingressos entre 7.968 €
i:

1

5.160 €

7.967,00 €

11.365,20 €

2

7.740 €

11.950,00 €

17.047,80 €

3

12.900 €

19.917,50 €

28.413,00 €

4

18.060 €

27.884,50 €

36.162,00 €

5

23.220 €

35.851,50 €

46.494,00 €

6

28.380 €

43.818,50 €

58.826,00 €

7

33.540 €

51.785,50 €

67.158,00 €

% sobre el tribut

40 %

33 %

25 %

En el cas de la subvenció de l’IBI la quantitat màxim que es subvencionarà serà de 250 euros.
Es retornarà el 90 % de l’import de l’IBI del domicili habitual (fins a un màxim de 250 euros), de l’IVTM i del
gual quan la persona beneficiària estigui a l’atur sense subsidi i/o la unitat familiar hagi percebut menys de
5.000 euros anuals.
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