
 

 

1 

 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA  
I SERVEIS CENTRALS 
 
 
 
SOL·LICITUD D’AJUTS IBI PERSONES AMB ESCASSA CAPACI TAT ECONÒMICA 
 
Dades personals de la persona sol·licitant/titular/ obligada al pagament per 
repercussió legal de l’impost sobre béns immobles d e naturalesa urbana 
 
Nom i cognoms persona sol·licitant  
DNI/NIE        
Domicili        
Població       
CP       
Telèfon       
Correu electrònic        
 
Persona representant  
DNI/NIE        
Domicili        
Població        
CP       
Telèfon        
Correu electrònic        
 
EXPOSICIÓ DE FETS I RAONS 
Tenint en compte les bases reguladores dels ajuts econòmics a persones amb 
escassa capacitat econòmica, que constin com a contribuents de l’IMPOST SOBRE 
BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA del municipi de Sabadell corresponent 
a l’exercici 2018 de l’immoble amb referència 
cadastral___________________________________________________________ i 
adreça (carrer, pis porta)_________________________________________________ 
 
Declaro que d’acord amb la Base 7 estic dins del Nivell (marcar nivell corresponent): 
 

Nivells   1   2   3   4 

Residents Renda fins Renda fins Renda fins Renda fins 

1 7.967,73 9.162,89 10.358,05 13.067,08 

2 11.951,60 13.744,33 15.537,07 19.600,62 

3 o  més 14.341,91 16.493,20 18.644,49 23.520,74 

 
Declaro que no estic en cap situació que m’impedeixi obtenir la condició de 
beneficiari/-a de subvencions públiques i em comprometo a comunicar a l’Ajuntament 
de Sabadell qualsevol modificació de les circumstàncies que es tenen en compte per a 
l’atorgament de l’ajut. 
 
SOL·LICITUD 
Demano que em sigui atorgat aquest ajut. 
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DOCUMENTACIÓ APORTADA 
De la persona sol·licitant i de totes les persones que consten empadronades a 
l’habitatge, informació que haurà de coincidir amb la del padró d’habitants: 
 

Còpia del DNI/NIE, en vigor, de totes les persones majors de 16 anys 
residents al domicili 

Formulari de comunicació del compte corrent on poder transferir l’import de 
l’ajut, degudament emplenat i segellat per l’oficina bancària 

En cas d’estar obligat al pagament per repercussió legal, còpia del contracte 
de lloguer i dels rebuts que n’acreditin l’abonament de l’IBI 

 
Signatura, 
 
 
 
 
Sabadell,       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 tramitació de la 
sol·licitud i consulta anteriorment esmentada. 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 haureu d’adreçar a qualsevol de les 
oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Sabadell 
 
AUTORITZO a l’Ajuntament de Sabadell perquè li siguin lliurats els següents 
certificats: 
� Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Seguretat 

Social 
� Certificat en relació amb el nivell de renda i conjunt d’ingressos, així com 

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

d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya 
� Certificat de la Direcció General del Cadastre de les titularitats cadastrals que 

pugui ostentar en aquest o altre municipi 
 

 
I perquè així consti, s’indica a continuació el nom i cognoms de la persona sol·licitant i 
de tots els membres majors de 16 anys residents al domicili, DNI/NIE i signatura: 
 

NOM I COGNOMS DNI SIGNATURA 
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SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER PAGAMENTS  PER 
PERSONES FÍSIQUES 
 
 
 
NOM:      
NIF:      
 
 
DADES BANCÀRIES: 
 
IBAN 
 
 

                                                     

 
 
 
DATA:                                                                        
 

SIGNATURA, 
 
 
 
 
 
 
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 l’informem que les dades facilitades s’incorporaran al fitxer Gestió Tributària que té com 
a finalitat del tractament de la gestió recaptatòria dels deutes municipals i Comptabilitat que té com a 
finalitat registre de dades econòmiques que configuren els registres comptables, creats per l’Ajuntament 
de Sabadell amb adreça de la Pl. Sant Roc, 1 08201 de Sabadell . No s’efectuarà cap cessió de les dades 
facilitades .En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, 
adreçant-se a qualsevol de les oficines d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament.” 


