SOL·LICITUD PER A L’ EXEMPCIÓ DEL PAGAMENT DE LA TAXA MUNICIPAL
D’ESCOMBRARIES DEL 2021 PER A NOUS/VES BENEFICIARIS/ÀRIES
Ajuntament de Sant Joan Despí - camí del Mig, 9, CP 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) - Telèfon 93 480 60 00 - ajuntament@sjdespi.net - www.sjdespi.cat - NIF P0821600D

Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms

DNI

Domicili
Població

Codi postal

Telèfon

Província

Correu electrònic

Requisits de la persona sol·licitant
Ser pensionista i major de 60 anys.
Viure sol/a i no tenir ingressos mensuals superiors a l’IPREM corresponent a l’any 2021 (564,90€/mensuals).
Els ingressos totals de la unitat familiar no han de superar els 750 €/mensuals (s’entén per unitat familiar el conjunt de persones
censades en el mateix domicili)
Pis de propietat:

SI

NO

Nom del propietari/ària del pis:

Documentació que presenta
Fotocòpia DNI.
Fotocòpia del justificant d’ingressos.
Certificat d’ingressos de la unitat familiar.
Nom del propietari/ària de l’habitatge:
En el cas de les persones llogateres, cal aportar una còpia del contracte de lloguer habitual vigent, on consti la repercussió de l’exempció
de la taxa d’escombraries sobre el sol·licitant.
Autoritzo:
- Expressament a l’Ajuntament de Sant Joan Despí a la consulta electrònica de les dades en les diferents Administracions i Organismes Públics que les
tenen i gestionen i amb l’advertiment que la falsedat o discordança entre la declaració responsable i les dades consultades podria comportar la inhabilitació
del sol·licitant per rebre l’exempció. Que si no volen donar aquesta autorització assenyalaran la casella corresponent.
- Qualsevol consulta d’altra documentació que per a la correcta valoració de la sol·licitud pugui ser requerida durant la seva tramitació, podrà ser sol·licitada
pel personal tècnic de referència o aportada per la persona interessada si ho considera convenient.

SI

NO

Signatura

Sol·licita que efectuats els tràmits i informes reglamentaris li sigui concedida l’exempció de la
taxa d’escombraries per l’any 2021.
Sant Joan Despí,

Aprovat:

de

SI

de 2021

NO

Motiu:

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: gestió d'activitats relacionades amb l'envelliment actiu adreçades a la ciutadania. Exercici dels drets dels interessats: d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament adreçant la seva sol·licitud, adjuntant fotocòpia del seu document oficial d’identificació, al Registre General
de l’Ajuntament - Oficina d’Atenció Ciutadana a l’adreça camí del Mig, 9 - 08970 Sant Joan Despí o telemàticament mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament
https://www.seu-e.cat/web/santjoandespi/seu-electronica
Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades” al web HYPERLINK "http://www.sjdespi.cat"www.sjdespi.cat - Protecció de dades.

