
SOL⋅LICITUD D’AJUT SOCIAL PER AL PAGAMENT DE L’IMPOST DE BÉNS INMOBLES 

 (1) INDICAR TOTES LES PERSONES DE LA UNITAT FAMILIAR. IMPRESCINDIBLE QUE SIGNIN TOTS ELS MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR 
A PARTIR DELS 16 ANYS D’EDAT. (Es consideren membres de la unitat familiar totes les persones que constin empadronades o convisquin 
en el mateix domicili). 

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals. 
Base jurídica del tractament: missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d’obligació legal. 
Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Joan Despí. 
Finalitat del tractament: Registre, atenció i gesFó del dret  de les persones a comunicar-se amb l’Ajuntament. 
Exercici de drets dels interessats: d’accés, recFficació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana: camí del Mig, 9 – 11, 08970 Sant Joan Despí 
Informació addicional ampliada a “Polí'ca de Protecció de Dades”  al web www.sjdespi.cat - Protecció de dades 

PERSONA SOL·LICITANT/PROPIETÀRIA DE L’HABITATGE:
Primer Cognom:       Segon Cognom:  

Nom:   NIF/NIE:  

Adreça:      

Telèfon/s:  

 DECLARO: 
• Que reuneixo TOTS els requisits, per ser beneficiària de l’ajut, establerts a les bases parFculars reguladores

per l’atorgament d’ajuts socials per al pagament de l’impost de Béns Immobles de l’any 2020.

• Que autoritzo a l’Ajuntament de Sant Joan Despí a accedir a les dades en les diferents Administracions i
Organismes Públics que les tenen i gesFonen i amb l’adverFment que la falsedat o discordança entre la
declaració responsable i les dades consultades podria comportar la inhabilitació del sol·licitant per rebre
ajuts, beneficis , ajornaments  o fraccionaments en l’exercici següent.

□ No autoritzo

.................................................................... Sant Joan Despí,     de                   de 20
Signatura de la persona sol·licitant 

AUTORITZO A L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  A  ACCEDIR  A LES DADES NECESSÀRIES D’ALTRES ADMINISTRACIONS I 
ORGANISMENS PÚBLICS.

PARENTIU AMB LA 
 PERSONA SOL·LICITANT (1)

NOM I COGNOMS NIF/NIE SIGNATURA *

http://www.sjdespi.cat


REQUISITS QUE HAN DE REUNIR LES PERSONES BENEFICIÀRIES D’AQUEST AJUT: 

• Residir de forma conFnuada des del primer dia del període imposiFu d’enguany i constar com a  subjecte passiu de 
l’impost sobre bens immobles (IBI) en el padró. Aquest requisit es comprovarà a través del padró municipal 
d’habitants. 

• Trobar-se  al corrent de les seves obligacions tributàries respecte al citat impost per l'exercici anterior llevat de 
moFvació específica acreditada a través d’informe favorable dels Serveis Socials municipals. 

• Estar empadronat al domicili habitual. 
• No pot constar com a contribuent, ni la persona sol·licitant ni les persones de la seva unitat familiar que convisquin 

amb ella, per cap altre immoble, en aquest o altre municipi, excepte per una plaça d'aparcament de concessió 
administraFva en aquesta ciutat, als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana del municipi de 
Sant Joan Despí. 

• El conjunt d'ingressos de la persona sol·licitant i de la unitat familiar que, segons el padró municipal d'habitants, 
convisquin amb ell, hauran de ser iguals o inferiors al barem que s’especifica a les bases reguladores d’aquest ajut 
social.

• Que l’habitatge pel qual es demana l’ajut Fngui un valor cadastral inferior a 130.000 € o esFgui sotmès a règim de 
protecció pública. 

DOCUMENTACIÓ QUE S’AJUNTA : 
• Sol·licitud d’ajut, segons model normalitzat, degudament complimentat. 

• Fotocopia del NIF /NIE de la persona sol·licitant.  

• Número del compte bancari on es desitja rebre l’import de l’ajut (model SEPA). La persona que signi la declaració 
haurà de figurar com a Ftular o coFtular del compte. Si el rebut de l’IBI s’ha domiciliat no caldrà aportar el número 
del compte bancari. 

• Acreditació de la composició de la unitat de convivència familiar i dels ingressos del/la sol·licitant i de les persones 
que convisquin amb ell/ella. A efectes de determinar els ingressos de la unitat familiar. 

• Llibre de Família complert i, en el seu cas, sentència de separació o divorci, o conveni regulador on consF pensió 
alimentaria i custodia de fills. 

• En cas de tenir contracte de lloguer on l’impost hi sigui repercuFt, fotocòpia del mateix. 

• En el cas de famílies nombroses i/o monoparentals, adjuntar el ktol que ho acredita. 

•  Pels majors de 16 anys que formin part de la unitat de convivència:  

• NIF/NIE  dels majors de 16 anys de la unitat de convivència. 

• CerFficat d’altes i baixes a la Seguretat Social. 

•  En el cas que es trobin en situació d’atur laboral, hauran de presentar el cerFficat de l’OTG o de l’INEM que 
acrediF si perceben prestació per atur i de l’import de la prestació o en el seu cas cerFficat negaFu.  

• En el cas de treballadors per compte aliena, hauran de presentar el contracte de treball i les 3 úlFmes 
nòmines. 

• En el cas de treballadors autònoms: úlFma liquidació trimestral d’IRPF i butllek de coFtzació a la Seguretat 
Social, i, en tot cas, declaració de responsabilitat dels ingressos que té.  

• En el cas de treballadors/res de la llar: Declaració responsable dels imports percebuts durant els úlFms tres 
mesos. 

• En el cas de pensionista: Document acreditaFu de la quanFa que percep anual o mensualment.

• En el cas de perceptor d’alguna prestació social (PIRMI, PNC...), document acreditaFu de la quanFa que 
percep anual o mensualment, emès per l’Organisme corresponent.  

• En cas de separació o divorci, document notarial, els jusFficants d’interposició de la demanda, la sentència 
judicial o altres documents que demostrin aquesta situació. Declaració acreditaFva de la reclamació de la 
pensió d’aliments en cas de separació  quan no es compleix aquesta mesura. JusFficant interposició de 
demanda o altres documents que demostrin aquesta situació. 

• Fotocòpia del cerFficat o de la targeta de la discapacitat quan hi hagi una persona amb més del 33% de 
disminució reconeguda. 

IMPORTANT:  En cas de presentar la sol·licitud telemàtica i adjuntar documentació, l’Ajuntament podrà demanar 
després els originals, en cas de presentar la sol·licitud presencial cal portar les fotocòpies i els originals.
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