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Dades del sol·licitant 
Nom i cognoms 
          

DNI 
          

En representació de  
          

DNI 
          

Domicili (carrer, plaça...) 
          

Núm. 
         

Pis 
          

Porta 
          

Població 
    SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 

CP 
   08187 

Telèfon 
            

 

Sol·licita 
 

E X P O S O:  
Que reuneixo tots els requisits establerts a les bases per a la concessió d’ajuts per a persones 
amb risc d’exclusió social que restin gravades per l’Impost de Bens Immobles del període 
impositiu 2022 de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.  
 

D E C L A R O:  

-Que sóc propietari/a de l’ immoble amb referència cadastral:       

-Que els ingressos de la unitat de convivència són :  
 Cal emplenar la taula següent amb les dades de tots els membres de la  
 unitat familiar majors de 16 anys  

 

Membres de la unitat de 

convivència 

NIF / NIE Tipus d’ingrés Ingrés brut anual 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

S O L·L I C I T O: 
Que em sigui concedit l’ajut de la convocatòria 2022  
 
Documentació aportada:  

  Fotocòpia dels documents d’identitat dels membres de la unitat de convivència  

  Autoritzo per a la consulta a la base de dades municipal  del Certificat de Béns i dades  

      padronals de la  de la unitat convivència. 

  Documentació econòmica: Renda 2021 i rendiments no contributius (majors de 16 anys) 

  Certificat Cadastral (majors 16 anys) 

  Fitxa dades bancàries (si les dades no han variat respecte la sol·licitud de l’any passat no és necessari adjuntar-la) 

  Certificat discapacitat          Títol Família monoparental vigent                                                                          

  Víctima de violència masclista     

  

Signatura  
 
 
 

 
Santa Eulàlia de Ronçana,         de         de 2022 
 

D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades 

facilitades seran incloses en el fitxer “registre d’entrades i sortides” amb la finalitat de registre i arxiu. Així mateix, us informem de la possibilitat 

d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos en la legislació vigent mitjançant sol·licitud expressa 
adreçada al Registre General ubicat a la Carretera de la Sagrera, 3, de Santa Eulàlia de Ronçana 

http://www.ser.cat/

