
 
 

SOL·LICITUD D’AJUTS ECONÒMICS A PERSONES AMB ESCASSA CAPACITAT ECONÒMICA GRAVADES PER  
L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA, 2019 

(SUBVENCIÓ PLUSVÀLUA) 

 

1.- Dades del sol·licitant /titular rebut 

Nom i cognoms:       NIE/NIF:       
Adreça:       Telèfon:       
Població:       CP.:       
Representant, si s’escau:        

 

2.- Número de membres de la unitat familiar:  
      
3.- Nom i cognoms dels membres familiars amb obligacions tributàries: 
      
 
 

 

4.- Adreça del immoble objecte del tribut:        

 

5.- DECLARACIONS/AUTORITZACIONS 

El/La sotasignant DECLARA que són certes totes les dades que figuren a la present sol·licitud, així com a la 
documentació que s’adjunta.  
 
Així mateix, en compliment del requisit que figura a l’apartat 1.b) de la base segona de les bases particulars 
reguladores dels ajuts DECLARA, que, ni el/la sol·licitant ni les persones que conviuen amb ell/ella, NO SON TITULARS 
DE CAP ALTRE IMMOBLE EN AQUEST O ALTRE MUNICIPI. 
 
En aquest mateix acte administratiu AUTORITZO a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat a obtenir les dades 
referents al Padró Municipal d’Habitants i de recaptació d’impostos i taxes o qualsevol altre que s’estimi necessari 
per a la tramitació d’aquesta sol·licitud.  
 
De la mateixa forma, AUTORITZO a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat pel cobrament de l’ajut rebut per fer 
efectiu el pagament de la plusvàlua, si s’escau 
 

 

6.- EXPOSICIÓ DE FETS 

Que vistes les Bases reguladores dels ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica, que estiguin 
gravades per l’IITVNU, corresponent als exercicis 2019, sol·licita li sigui atorgada l’esmentada subvenció. 

 

7.- Informació complementària i documentació necessària   
Vegeu informació sobre el caràcter de subvenció de l’ajut i la documentació 
necessària al dors d’aquesta pàgina. 

 

 

Cornellà de Llobregat,               PERSONA/ES SOL·LICITANTS 

 
 
 

D'acord amb la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals,  i el Reglament 2016/679 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016,  s'informa a la persona  interessada que les dades  facilitades seran  incloses  en el 

corresponent fitxer  automatitzat de l'Ajuntament pel seu tractament informàtic. Així mateix  s'informa de  la possibilitat d'exercir  els  drets 

d'accés,  rectificació, cancel·lació i oposició  en els termes  inclosos  a la legislació vigent,  mitjançant escrit  presentat en el registre 

General  de l'Ajuntament. Autoritzo a l'Ajuntament, en l'àmbit  de les seves competències, a fer  us  de  les  dades  personals facilitades 

per  la tramesa  d'informació general  o específica que pugui ser del meu interès. 



 
INFORMACIÓ IMPORTANT: 

Aquest ajut, en cas de concessió, tindrà la consideració de subvenció pública, per la 
qual cosa les seves dades personals i la quantia atorgada figuraran en la Base de 
Dades Nacional de Subvencions. 
 
Documentació necessària: 
Amb caràcter general la present instància ha d’anar acompanyada de: 
a) Fotocopia del DNI/NIE del / las sol·licitant i de la resta de membres de la llar, majors de 18 anys. 
b) Fotocòpia del llibre de família. 
c) Còpia de les escriptures que acreditin la transmissió. 
d) Documentació acreditativa dels ingressos del / la sol·licitant i de les persones que convisquin amb 

ell/ella: 
1. Declaració de la Renda de tots els membres de la llar que estiguin obligats. 
2. Autorització del / la sol·licitant i de la resta de membres de la llar per demanar a l’Agència 

Tributària si estan obligats a tributar, o no, per l’Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques de l’any 2018 i, si és el cas, les rendes que perceben. 

3. Autorització del / la sol·licitant i de la resta de membres de la llar per demanar a la Gerència 
General del Cadastre informació sobre titularitat de béns immobles. 

4. Autorització del / la sol·licitant i de la resta de membres de la llar per demanar a l’Institut 
Nacional de la Seguretat Social l’import de les pensions que perceben o bé l’acreditació de no 
percebre cap quantitat, pel que respecta a l’exercici 2019. 

e) Dades bancàries del compte on poder transferir l’import de l’ajut, amb determinació del codi IBAN 
corresponent, segons model normalitzat. 

f) Còpia de les autoliquidació/ons de la/es qual/s es sol·licita/en l’/els ajut/s. La sol·licitud de l’ajut no 
paralitzarà en cap cas el procediment de recaptació 

g) Declaracions responsables de: 
1 Estar al corrent de les obligacions tributàries, i no haver sol·licitat altres subvencions pel 

mateix concepte. En cas que l’ajut superi els 3.000 euros serà necessària la presentació, a més, 
dels certificats d’estar al corrent de pagament d’Hisenda i de la Seguretat Social. 

2 No concórrer en cap de les circumstàncies a l’article 13 de la Llei de subvencions que 
impedeixin obtenir la condició de beneficiari. 

h) Historial de canvi de domicili amb convivència 
i) Qualsevol altra documentació que el / la sol·licitant estimi oportuna. 

 
Amb caràcter específic: 
j) En cas de treballadors per compte aliè, copia del full de salari corresponent al mes anterior a la 

sol·licitud de l’ajut. 
k) En cas de treballadors autònoms, documents dels  pagaments fraccionats de l’IRPF de l’exercici 

2018 
l) En cas d’atur: 

1 El carnet de desocupació amb segell al corrent o en el seu defecte certificat del SOC/SEPE 
conforme no es troba inscrit/a 

2 Documentació acreditativa de la prestació per desocupació o justificant d’haver exhaurit la 
prestació. 
 

 


