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ORGANISMES

PROTECCIÓ DE DADES. LES DADES FACILITADES S’INCLOURAN EN UN FITXER DE TITULARITAT MUNICIPAL, LA FINALITAT DEL QUAL ÉS TENIR CONSTÀNCIA DELS DOCUMENTS QUE S’INCORPOREN AL REGISTRE GENERAL D’ENTRADA. SI NO COMUNIQUEU LES DADES SOL·LICITADES POTSER EL VOSTRE ESCRIT NO SIGA ADMÈS. AIXÍ MATEIX, US INFORMEM QUE LES VOSTRES DADES ES CEDIRAN ALS
PÚBLICS QUE HAGEN DE GESTIONAR LA
SOL·LICITUD. D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL, PODEU EXERCIR ELS VOSTRES DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I, SI ÉS EL CAS, D’OPOSICIÓ, TOT PRESENTANT EN AQUEST AJUNTAMENT UNA SOL·LICITUD ACOMPANYADA DE LA FOTOCÒPIA DEL VOSTRE DNI/NIE/PASSAPORT.
PROTECCIÓN DE DATOS. LOS DATOS FACILITADOS SE INCLUIRÁN EN UN FICHERO DE TITULARIDAD MUNICIPAL, LA FINALIDAD DEL CUAL ES TENER CONSTANCIA DE LOS DOCUMENTOS QUE SE INCORPORAN AL REGISTRO GENERAL DE ENTRADA. SI NO COMUNICÁIS LOS DATOS SOLICITADOS VUESTRO ESCRITO PUEDE NO SER ADMITIDO. ASIMISMO, OS INFORMAMOS QUE VUESTROS DATOS SE CEDERÁN A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS QUE HAYAN DE GESTIONAR LA
SOLICITUD. DE ACUERDO CON LO QUE DISPONE LA LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, PODÉIS EJERCER VUESTROS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y, SI ES EL CASO, DE OPOSICIÓN, PRESENTANDO EN ESTE AYUNTAMIENTO UNA SOLICITUD ACOMPAÑADA DE FOTOCOPIA DE VUESTRO DNI/NIE/PASAPORTE.

SOL·LICITUD D E S U B V E N C I Ó P E R A L P A G A M E N T D E L ’ I B I U
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL PAGO DEL IBIU
Dades de la persona sol·licitant
Datos de la persona solicitante

Sub_IBIU_v04

Nom i Cognoms
Nombre y Apellidos

DNI, NIE i/o Passaport

Nacionalitat

DNI, NIE y/o Pasaporte

Nacionalidad

Telèfon

Correu Electrònic

Teléfono

Correo electrónico

Domicili

Localitat

En representació

NIF

En representació

NIF

Domicilio

Localidad

Que complisc els requisits establerts a la base 4ª de la convocatòria per a la concessió d’ajudes amb destinació a recolzar
econòmicament a les famílies del municipi amb baix nivell de renda en ordre a col·laborar en les despeses per vivenda
habitual relacionades amb el pagament de l’Impost sobre els Bèns Immobles de naturalesa urbana.
Que cumplo con los requisitos establecidos en la base 4ª de la convocatoria para la concesión de ayudas destinadas a
ayudar económicamente a las familias del municipio con bajo nivel de renta en orden a colaborar con los gastos por
vivienda habitual relacionados con el pago del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles de naturaleza urbana.
Adjunte la següent documentació:/Adjunto la siguiente documentación:
DNI, NIE o passaport dels membres de la unitat familiar/ DNI, NIE o pasaporte de los miembros de la unidad familiar.
Declaració responsable/ Declaración responsable
Declaració de la renda de cadascuna de les persones empadronades al domicili habitual o certificat negatiu en el cas de
no estar obligat a presentar-la. Esta declaració no s’aportarà si autoritzen a l’Ajuntament d’Ontinyent a accedir a les dades
de l’IRPF que tinga l’Agència Tributària.
Declaración de la renta de cada una de las personas empadronadas en el domicilio habitual o certificado negativo en el
caso de no estar obligado a presentarla. Esta declaración no se aportará si se autoriza al Ayuntamiento de Ontinyent a
acceder a los datos del IRPF que tenga la Agencia Tributaria.
Dades bancàries on realitzar l’abonament/ Datos bancarios donde realizar el abono.
Sol·licita / Solicita
La concessió d’adjuda amb destinació a recolzar econòmicament a les famílies amb baix nivell de renda en ordre a col·laborar en les despeses per
vivenda habitual relacionades amb el pagament de l’Impost sobre els Béns Immobles de naturalesa urbana.
La concesión de ayuda destinada a ayudar económicamente a las familias con bajo nivel de renta en orden a colaborar
con los gastos por vivienda habitual relacionados con el pago del Impuesto sobre los Bienes de naturaleza urbana.
Ontinyent a

de/d’

de 20___

Signat: La persona sol·licitant
Firmado: La persona licitante

SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT D’ONTINYENT SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ONTINYENT
Plaça Major, 1 · 46870 ONTINYENT València - Telèfon 96 291 82 00 · Fax 96 291 82 02 - Núm. Registre Entitat
01461846 - NIF P-4618600-C - www.ontinyent.es

DECLARACIÓ RESPONSABLE

En/Na ______________________________________ amb DNI ___________,
i domiciliat a/’l ___________________________________________________,
d’Ontinyent (València),
En relació a la sol·licitud

d’ajuda per al pagament de les despeses

relatives a l’impost de béns immobles de la vivenda habitual, DECLARE no
estar incurs en alguna de les causes de prohibició per a accedir a la condició
de beneficiari d’ajudes establertes a l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003
General de Subvencions, excepte, en el seu cas, tenir deutes amb l’Ajuntament
d’Ontinyent.
Ontinyent, a ____ de _______________ de 20____

Artículo 13. Requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora.
2. No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta Ley
las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la
subvención se exceptúe por su normativa reguladora:
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a. Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o
ayudas públicas.
b. Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier
procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos
a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya
concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
c. Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier
contrato celebrado con la Administración.
d. Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la
representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de
regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración
General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19
de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que
regule estas materias.
e. No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.
f. Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
g. No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que
reglamentariamente se determinen.
h. Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones conforme
a ésta u otras leyes que así lo establezcan.
i. No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del apartado 3
del artículo 11 de esta Ley cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.
j. Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las
personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por
transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.
3. En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas
en esta ley las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las asociaciones respecto de las que se
hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal,
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme
en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.
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AUTORITZACIÓ DE L’INTERESSAT PER A QUE L’AJUNTAMENT D’ONTINYENT
PUGA RECABAR DADES TRIBUTÀRIES A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA RELATIVES
AL NIVELL DE RENDA (IRPF).
La/les persona/es davall firmant/s autoritza/en a l’Ajuntament d’Ontinyent a
sol·licitar de l’Agència Estatal d’Administració Tributària informació de naturalesa
tributària per a la gestió de les ajudes per al pagament de les despeses relatives a
l’impost de béns immobles de la vivenda habitual a unitats familiars del municipi, quan
la persona que figura a l’apartat A de la present autorització puga resultar beneficiària.
La present autorització s’atorga exclusivament a l’efecte del reconeixement, seguiment i control
de la subvenció o ajuda mencionada anteriorment i en aplicació de l’art. 95.1.k) de la Llei 58/2003,
General Tributària que permet, amb l’autorització prèvia de l’interessat, la cessió de les dades
tributàries que necessiten les Administracions Públiques per al desenvolupament de les seues
funcions.
INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA AUTORITZADA: DADES QUE POSSEÏSCA L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES DE L’EXERCICI 2016
A. SOL·LICITANT O BENEFICIARI DE L’AJUDA.
Cognoms i Nom

DNI

Firma

B. DADES D’ALTRES MEMBRES DE LA FAMÍLIA DEL SOL·LICITANT ELS INGRESSOS DELS
QUALS SÓN COMPUTABLES PER AL RECONEIXEMENT, SEGUIMENT O CONTROL DE
L’AJUDA.(majors de 18 anys)
Parentesc amb
el sol·licitant

Nom i Cognoms

Ontinyent,

DNI

de

Firma

de

NOTA: L’autorització concedida per cada firmant pot ser revocada en qualsevol moment per
mitjà d’un escrit dirigit a l’Ajuntament d’Ontinyent.
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4. REQUISITS QUE HAURAN DE REUNIR ELS BENEFICIARIS.
Amb caràcter general podran tenir la condició de beneficiaris d’estes ajudes les
persones físiques que complisquen amb els requisits establerts en esta convocatòria i
no estiguen incursos en algunes de les causes de prohibició per a accedir a la condició
de beneficiari establertes a l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003 General de
Subvencions, ni tenir deutes amb l’Ajuntament d’Ontinyent.
La justificació de no estar incurs en les prohibicions establertes en l’article 13 de la
LGS i de no tenir deutes amb l’Ajuntament d’Ontinyent es farà constar mitjançant
declaració responsable, sense perjudici de la facultat de l’Ajuntament per exigir la
presentació o demanar per sí altres documents.
Amb caràcter específic, podran ser beneficiaris d’esta subvenció els sol·licitants que
complisquen simultàniament els requisits següents:
1. Les persones físiques propietàries o copropietàries sols d’un immoble
destinat a vivenda i/o un aparcament i/o un traster o els titulars d’un
contracte d’arrendament obligats al pagament de l’IBI de l’exercici que no
siguen propietaris de cap immoble excepte un aparcament o traster.
2. La vivenda haurà d’estar destinada al domicili habitual i permanent de la
unitat sol·licitant. S’entendrà per vivenda habitual familiar aquella en la qual
estiga empadronat el subjecte passiu.
3. Que acredite haver abonat el rebut de l’IBI de l’any per la que demana la
subvenció, i que estiguen al corrent de la resta de les seues obligacions
tributaries amb l’Ajuntament d’Ontinyent. En el cas d’haver-se acollit al
compte corrent tributari local, el pagament de la subvenció es farà efectiu
una vegada s’hagen aplicat els ingressos a compte al tribut municipal del
IBIU.
4. Atesa la naturalesa de les subvencions regulades per aquestes bases i a
l’empara del que disposa l’article 13.2 de la Llei 38/2003, s’exceptua als
seus beneficiaris de les prohibicions per a obtindre l’esmentada condició
que estableix el mateix precepte legal.
5. Que el sol·licitant i tots els membres de la unitat familiar estiguen
empadronats i residisquen en el municipi d’Ontinyent amb una antiguitat
mínima de sis mesos anteriors a la data de publicació d’estes bases, en el
domicili assenyalat en la sol·licitud d’ajuda, i que ha de correspondre amb el
rebut objecte de subvenció.
6. Quan la vivenda siga un bé ganancial, podrà sol·licitar l’ajuda qualsevol dels
cònjuges que complisca els requisits, al marge del titular del rebut.
Als efectes previstos en estes bases té la consideració de beneficiari la
unitat familiar. S’entendrà per unitat familiar la composada pel sol·licitant, el
seu cònjuge o parella i els fills a càrrec menors de 25 anys o els majors
d’edat, quan es tracte de persones amb discapacitat física, psíquica o
sensorial.
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7. Es consideren membres computables, aquelles persones que apareixen
empadronades al mateix domicili del sol·licitant, excepte que es demostre el
contrari.
Per tal de calcular la renda de la unitat familiar respecte de la base 5ª, es
consideraran ingressos familiars els conceptes següents:
1. Els procedents del rendiment de treball, que seran computats pels seus
imports íntegres, i els procedents d’activitats professionals, empresarials,
agrícoles i ramadera, que es computaran pels seus rendiments nets.
2. Els procedents de pensions compensatòries.
3. Els procedents de prestacions de la Seguretat Social o del SEPE.
4. Els procedents del capital mobiliari.
5. Els procedents de capital immobiliari. No seran computables els
procedents en concepte de vivenda habitual.
6. Els guanys patrimonials, independentment del seu període de generació.
7. La justificació dels ingressos del sol·licitant i de la seua unitat familiar
s’efectuarà en la forma que s’especifica a continuació:
8. La renda anual es justificarà amb el certificat de la pensió de l’any en
curs i la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i/o
del Patrimoni de l’exercici anterior.
9. En cas que s’haguera realitzat declaració complementària, haurà
d’adjuntar-se fotocòpia de tots els fulls.
10. Si s’està exempt de l’obligació de presentar la declaració de l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques i del Patrimoni, el sol·licitant
haurà de presentar el certificat negatiu d’Hisenda, i justificarà els seus
ingressos per mitjà dels certificats d’organismes oficials (SERVEF,
Seguretat Social, INSS, Conselleria de Benestar Social, etc.)
Obtinguts els ingressos anuals, es dividirà per 14 per obtenir la renda
disponible mensual i aplicar la quantia de l’ajuda que s’especifica a la base
cinquena.
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Man_Ter_V01

MANTENIMENT DE TERCERS

MANTENIMIENTO TERCEROS

ALTA
ALTA
MODIFICACIÓ
MODIFICACIÓN

ADJUNTAR FOTOCÒPIA DEL N.I.F.
ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL N.I.F.

N.I.F. P4618600C

DADES GENERALS / DATOS GENERALES

N.I.F.

Nom / Nombre:
Raó social / Razón social:
Adreça / Domicilio:
Població / Población:
E-mail:

Província / Provincia:

Codi postal / Código postal:

Telèfon / Teléfono:

Fax / Fax:

DADES BANCÀRIES / DATOS BANCARIOS

*El titolar del compte IBAN expresat avall coincideix amb el NOM / RAÓ SOCIAL que figura a les DADES GENERALS.
*El titular de la cuenta IBAN abajo expresada coincide con el NOMBRE / RAZÓN SOCIAL figurado en los DATOS GENERALES.

IBAN

E S

BIC
DILIGÈNCIA:El sotasignant es responsabilitza de les dades detallades anteriorment, tant les generals com les bancàries, que identifiquen el compte i
l’ENTITAT FINANCERA mitjançant les quals se desitgen rebre els pagaments que puguen correspondre, restant l’Ajuntament d’Ontinyent exonerat de
qualsevol responsabilitat derivada d’errades u omissions en aquests.
DILIGENCIA: El abajo firmante se responsabiliza de los datos detallados anteriormente, tanto generales como bancarios, que identifican la cuenta y la
ENTIDAD FINANCIERA a través de las cuales se desean recibir los pagos que puedan corresponder, quedando el Excmo. Ayuntamiento de Ontinyent
exonerado de cualquier responsabilidad derivada de errores u omisiones en los mismos.

_____

A) Persones físiques / Personas físicas:

,

__

____

de/d’

de 20

B) Persones jurídiques / Personas jurídicas:

(A complimentar per la persona responsable de l’empresa o associació
ostentant el poder suficient per allò / A cumplimentar por persona responsable
de la empresa o asociación ostentando el poder suficiente para ello).

SIGNAT / FIRMADO:
N.I.F.:

CÀRREC / CARGO:

SIGNAT / FIRMADO:

CERTIFICAT DE L’ENTITAT FINANCERA
CERTIFICADO ENTIDAD FINANCIERA

SEGELL TRESORERIA
SELLO TRESORERIA

Indicant la conformitat de les dades del titular del compte dalt indicat.
Indicando la conformidad de los datos del titular de la cuenta arriba indicada.

(Data, segell i signatura / fecha, sello y firma)

_____

(SEGELL)
(SELLO)

,

__

Signat per:
Firmado por:

de/d’

____

de 20

__

Les dades de caràcter personal que conté l’imprés podran ser incloses en un fitxer per tal que aquest Ajuntament puga tractar-les, com a titular responsable del fitxer, fent ús de les
funcions pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seues competències. Així mateix, resteu informats de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició,
tot això de conformitat amb el que disposa l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este Ayuntamiento, como titular responsable del mismo, en el
uso del las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Así mismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº. 298, de 14/12/99).

