
Qui subscriu adreça aquesta sol·licitud al Departament de 
Rendes de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

* Camps obligatoris

2. Fets i motius de la petició

•	 Tinc tots els requisits establerts legalment per beneficiar-me de les ajudes previstes el 2018 per a famílies.
•	 Consto com a titular o cotitular contribuent de l’IBI 2018 de la residència habitual. 
•	 Estic al corrent de les obligacions tributàries amb qualsevol Administració.
•	 Al domicili habitual conviuen un total de ___ persones, que són:

3. Sol·licitud

Demano que, d’acord amb les bases de la convocatòria esta-
blertes per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, em sigui 
atorgada l’ajuda a famílies 2018.
Autoritzo l’Ajuntament perquè efectuï el pagament de la sub-
venció a través del mateix compte corrent de domiciliació de 
l’IBI o a través del núm. de compte facilitat amb aquesta finali-
tat i perquè comprovi qualsevol dada d’aquesta declaració

4. Document adjunt

•	 DNI (només cal presentar-lo)
•	 Autoritzacions dels majors d’edat per 

obtenir les dades que corresponguin 
davant de qualsevol Administració.

•	  _____________________

Signatures amb què es certifica la veracitat de les dades i s’autoritza (els majors de edat) a comprovar-les 
al padró d’habitants, a Hisenda, a la Seguretat Social o a altres organismes competents.

•El	meu	import	total	d’ingressos	bruts	referits	a	IRPF	i/o	a	les	pensions	de	2017	de	la	Seguretat	Social	
i els dels qui, segons el padró municipal d’habitants, conviuen al domicili actual són iguals o inferiors als 
barems establerts a les bases de la convocatòria

Individual

Titular

Conjunta No en faigTipus de declaració:

SIGNATURES:

1 Titular                    nom 2                  nom 3                   nom 4                   nom 5                  nom 6        nom 7
    
Sant Vicenç dels Horts, ____ de/d’ ____________ de 2018
Les dades s’inclouran en un fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per a la finalitat indicada, el qual té les mesures de seguretat necessàries d’acord amb 
la	normativa	aplicable	que	disposa	la	Llei	orgànica	15/1999,	de	13	de	desembre,	de	protecció	de	dades	de	caràcter	personal.	Podeu	exercir	el	vostre	dret	d’accés,	rectificació,	
cancel·lació	i	oposició	en	els	termes	establerts	en	la	legislació	vigent	davant	del/de	la	responsable	del	fitxer	de	l’Ajuntament	de	Sant	Vicenç	dels	Horts	(pl.	de	la	Vila,	1).

     Nom i cognoms NIF

1

2

3

4

5

6

7

Data de naixement 
(dd/mm/aaaa)

SOL·LICITUD
1. Dades del/de la titular de l’IBI i la Taxa de Residus
Nom i cognoms*

Adreça*

Telèfon *    Mòbil Adreça electrònica

Núm. Esc. Pis Porta Població CP

DNI	/	NIF/	NIE*

08620Sant Vicenç dels Horts



Plaça	de	la	Vila,	1	| 08620 Sant Vicenç dels Horts |	T.	900	111	656	| ajuntament@svh.cat | www.svh.cat

Un 40% de la quota del rebut de l’IBI i de la Taxa 
de Residus de l’habitatge habitual.

- La persona sol·licitant de l’ajuda ha de ser la pro-
pietària de l’habitatge i estar-hi empadronada.

Nivell de renda per poder accedir a les ajudes.

-	L’import	total	d’ingressos	bruts	2017	de	totes	les	
persones empadronades a l’habitatge ha de ser 
igual o inferior al barem següent:

-	19.919	€,	si	hi	viu	una	sola	persona,
-	26.160	€,	si	n’hi	viuen	dues	persones,
-	31.032	€,	si	n’hi	viuen	tres,
-	34.526	€,	si	n’hi	viuen	quatre,
-	39.253	€,	si	n’hi	viuen	cinc,
-	43.075	€,	si	n’hi	viuen	6	o	més

Un 50% de la quota del rebut de l’IBI i de la Taxa de 
Residus de l’habitatge habitual.

- La persona sol·licitant de l’ajuda ha de ser la pro-
pietària de l’habitatge, estar-hi empadronada.

-	L’import	total	d’ingressos	bruts	2017	de	totes	les	
persones empadronades a l’habitatge ha de ser igual 
o inferior al barem següent:

-			7.968	€,	si	hi	viu	una	sola	persona
-	10.464	€,	si	hi	viuen	dues	persones,
-	12.413	€,	si	n’hi	viuen	tres,
-	13.810	€,	si	n’hi	viuen	quatre,
-	15.701	€,	si	n’hi	viuen	cinc,
-	17.230	€,	si	n’hi	viuen	6	o	més.

NIVELLS DE RENDA PER PODER ACCEDIR A LES AJUDES

AJUDA GENERAL

IMPORTANT

En el cas de famílies monoparentals, el tram que s’ha d’aplicar és el de l’import total d’ingressos se-
güent al que li correspondria segons la quantitat de membres.

Abans de presentar la sol·licitud, cal comprovar el total d’ingressos bruts (rendiments del treball, 
pensions de la Seguretat Social, interessos dels comptes bancaris, lloguers o altres ingressos) i 
cal assegurar-se que es compleixin tots els requisits.

Els perceptors de pensions, tant per jubilació, incapacitat total, absoluta o altres, hauran de pre-
sentar una còpia del certificat de rendes 2017 o de revalorarització 2018 expedit per l’Institut 
Nacional de la Seguretat Social.

** Les quantitats atorgades en concepte d’ajuts 2018 resten subjectes 
a declaració segons la normativa vigent de l’impost sobre la renda de les 

persones físiques**.

Ajudes adreçades a famílies amb rendes més baixes


