ANUNCI

El Ple d’aquest Ajuntament en data 28 de novembre de 2013 adoptà l’acord
d’aprovar les bases reguladores dels ajuts econòmics de l’Impost sobre
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. L’acord va ser sotmès
a informació pública no havent estat presentada cap al·legació, pel que va
esdevenir definitiva l’aprovació de les referides bases, que van ser publicades
en el BOP de data 31 de desembre de 2013, núm. de registre 022013031466.
Es fa públic per a general coneixement que, el Ple de l‘Ajuntament en sessió
celebrada en data 27 de febrer de 2014 va aprovar l’acord quina part
dispositiva tot seguit es transcriu:

Primer.- Aprovar la convocatòria per a l’atorgament dels ajuts regulats a les
Bases reguladores dels ajuts econòmics de l’Impost sobre l’increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana, per a l’exercici 2014.
Segon.- Publicar la present convocatòria en el BOP, en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, a la pàgina web a més d’inserir una referència d’aquesta
publicació en el DOGC i en una publicació de difusió local. El termini de
presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de la
convocatòria i finalitzarà el 31 de desembre de 2014.
Tercer.- S’ha tramitat l’autorització de la despesa a càrrec de l’aplicació
pressupostària 405012310048004 per import de 36.000 €.
Quart.- Aprovar el model d’instància normalitzat que han de presentar els
interessats i de les autoritzacions a favor de l’Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans.

Palau-solità i Plegamans, 10 de març de 2014
L’Alcaldessa

Teresa Padrós Casañas

ANNEX

SOL·LICITUD D’AJUTS IIVTNU

SOL·LICITUD D’AJUTS IIVTNU
Dades personals del sol·licitant/titular del rebut de l’impost sobre l’increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana
Nom i cognoms sol·licitant ____________________________________ DNI/NIF________________
Domicili __________________________________________________ Telèfon ________________
Població __________________________________________________ CP ___________________

Representant _____________________________________________ DNI/NIF _______________
Domicili _________________________________________________ Telèfon ________________
Població _________________________________________________ CP ___________________

EXPOSICIÓ DE FETS I RAONS
Tenint en compte les bases reguladores dels ajuts econòmics destinats a subvencionar l’impost sobre
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana en els transmissions de l’habitatge habitual en els
supòsits de dació en pagament d’un deute hipotecari i d’execució hipotecària, corresponent a l’exercici
2014.
Declaro que no estic en cap situació que m’impedeixi obtenir la condició de beneficiari de subvenció
pública, i que em comprometo a comunicar a l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans qualsevol
modificació de les circumstàncies que es tinguin en compte per a l’atorgament de l’ajut.

SOL·LICITUD
Demano que em sigui atorgat aquest ajut.
Documentació aportada (vegeu dors)
Signatura:

Palau-solità i Plegamans, _______ de/d’ ____________________ de ________
En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
us informem que les dades personals que proporcioneu seran utilitzades únicament per a les finalitats de consulta
anteriorment esmentades. Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament,
en les condicions previstes en la legislació vigent. Per exercir aquests drets, us heu d’adreçar al Servei d’Atenció al
Ciutadà (SAC) a les dependències de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

DOCUMENTACIÓ ANNEXA

Del sol·licitant i de totes les persones que constin com a empadronades a l’habitatge, informació que
haurà de coincidir amb el padró d’habitants, hauran d’aportar la documentació requerida a la clàusula 2a.
apartat 2 de les Bases particulars reguladores dels ajuts econòmics de l’Impost sobre l’increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana:
Fotocòpia del NIF/NIE en vigor, degudament compulsada.
Còpia de la liquidació/autoliquidació/ de l’impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana.
Justificació de convivència amb històric entre dates de residència al municipi.
Fotocòpia de l’escriptura de compra-venda i del certificat de l’extinció del deute pendent per
cancel·lació hipotecària total o parcial.
Autorització del sol·licitant i, si s’escau, dels altres membres de la unitat familiar per a demanar:
•

Certificació de l’Agència Tributària en relació amb el nivell de renda i conjunt d’ingressos, així
com d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries.

•

Certificació a la Seguretat Socials de les pensions percebudes o de no percebre cap
quantitat, així com d’estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social.

•

Certificació a la Direcció General del Cadastre de les seves titularitats cadastrals a qualsevol
municipi.

AUTORITZACIÓ PER A SOL·LICITAR
CERTIFICATS A ALTRES
ADMINISTRACIONS – AJUTS IIVTNU
En/Na __________________________________________________ amb DNI Núm. _____________

Autoritzo a l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans a rebre els certificats següents:
- Certificat de la pensió de la Seguretat Social o Institució i/o Organisme Públic amb competències en
matèria de pensions públiques que percebo, així com certificació d’estar al corrent de les meves
obligacions amb la Seguretat Social.
- Certificat de l’Agència Tributària en relació amb el nivell de renda i conjunt d’ingressos, així com d’estar
al corrent de les meves obligacions tributàries.
- Certificat de la Direcció General del Cadastre de les titularitats cadastrals que posseeixo en aquest o en
un altre municipi.

Aquesta autorització tindrà validesa i efectes per a la convocatòria d’ajuts econòmics destinats a
subvencionar l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana en els transmissions
de l’habitatge habitual en els supòsits de dació en pagament d’un deute hipotecari i d’execució
hipotecària, que convoqui l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans durant l’exercici 2014.

Palau-solità i Plegamans, _______ de/d’ ______________________ de __________

(signatura de qui autoritza)

En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
us informem que les dades personals que proporcioneu seran utilitzades únicament per a les finalitats de consulta
anteriorment esmentades. Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament,
en les condicions previstes en la legislació vigent. Per exercir aquests drets, us heu d’adreçar al Servei d’Atenció al
Ciutadà (SAC) a les dependències de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

