
Ajuntament de Vilanova del Vallès

SOL·LICITUD QUOTA TRIBUTÀRIA EPÍGRAF SEGON O.F. NÚM. 9 DE LA TAXA 

D’ESCOMBRARIES  

DADES DEL SOL·LICITANT 

Nom i cognoms: ______________________________________DNI: ________________________ 

Adreça:   C.P.:                      

Població: ________________________________________________________________________ 

Telèfon: ___________________Correu electrònic: _______________________________________                      

 Vull rebre la resposta per notificació electrònica a l’e-mail anterior. 
Avís: S’ha de disposar de certificat digital i el maquinari adaptat per poder fer-ne ús. 

EXPOSO

 Que soc jubilat, pensionista, aturat o altres _____________________. 

 Marqueu amb una X les opcions que compliu: 

 Que no tinc cap altra propietat que el propi habitatge. 

 Que soc llogater de l’habitatge que s’indica en aquesta sol·licitud i considero que reuneixo tots els 

requisits esmentats (adjuntar contracte). 

 Que els ingressos de la unitat de convivència són inferiors als indicats a la normativa vigent 

(Ordenances Fiscals o Bases de subvenció). 

 Que estic empadronat/a a Vilanova del Vallès. 

 Que de conformitat amb l’article 35 de la Llei 26/2010 de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 

de les administracions publiques de Catalunya, DECLARO sota la meva responsabilitat que són certes 

les dades i documentació aportades per a la tramitació d’aquest expedient. 

DOCUMENTACIÓ 

Documentació acreditativa dels ingressos de totes les persones empadronades en l’habitatge: certificacions 
de pensions, prestacions i altres ingressos. 

 En cas de persones que no treballin, document de demanda d’ocupació i certificat de prestació d’atur, 
amb indicació, si és el cas, de l’import. En cas de no ser perceptors de prestació d’atur, a més, certificat 
de vida laboral. 

 En cas de persones que cobrin la prestació de viduïtat i que tinguin menys de 65 anys hauran d’aportar 
a més, un certificat de vida laboral. 

Fotocòpia de la declaració de la renda o certificat negatiu d’Hisenda. 

Signatura,                                                                                                TERMINI PRESENTACIÓ: 15/02/2020 

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres 

dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Registre d’Entrada i Sortida de documents, del que és responsable l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, i 

seran objecte de tractament per gestionar, controlar i garantir l’anotació fidedigna de la presentació dels documents adreçats a l’Ajuntament i dels que 

l’Ajuntament adreci a altres administracions o als particulars, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o 

privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu 

electrònic ajuntament@vilanovadelvalles.cat o al correu postal Plaça de l’Ajuntament, 1 08410 Vilanova del Vallès.


