Magnífic Ajuntament de Borriana
SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ EN TAXES URBANES 2018 PER A PENSIONISTES I JUBILATS
Dades personals:
COGNOMS I NOM DE LA PERSONA SOL-LICITANT

NIF

EN QUALITAT DE

TELEFON

ADREÇA

LOCALITAT

Exposa:
Que reuneix les condicions exigides en les Ordenances Fiscals de l'Ajuntament de Borriana per acollir-se a la reducció del 50% de
l'import anual de les taxes urbanes , per al proper període anual.
Que no forma part d'una unitat de convivència resident a l'immoble assenyalat a continuació, que perceba rendes per import
superior al resultat de multiplicar la quantia de 9.399,49 € pel nombre de membres de la unitat que tinguen la condició de jubilat o
pensionista.
Sol.licita:
La reducció de les taxes municipals de gestió de residus urbans, d’acord amb les ordenances reguladores corresponents per al
pròxim període anual (la reducció, si es concedeix, s'aplicarà sols a l'any 2018), i per a l’immoble de la meua residència habitual:
IMMOBLE:
: _____________________________________________________________________________________________
La identificació de l'immoble respecte del qual es demana la bonificació de les taxes ha d'omplir-se de forma obligatòria
Autoritzación i declaració:
Per la present prest la meua autorització per a la sol·licitud, a altres administracions, de cessió de dades dels membres de la
unitat de convivència o fotocòpia compulsada dels darrers rebuts de retribucions (pensió, etc.) de la unitat de convivència.
Així mateix declare baix la meua responsabilitat que no puc, si és el cas, aportar la declaració de la Renda corresponent a
l'exercici 2016, per no estar obligat a realitzar-la, ja que els meus ingressos no sobrepassen el mínim establit a partir del qual és
obligatori la presentació de la mateixa.

Documents que s’aporten:

Signatura de la persona sol·licitant:

Decret: Passe a ________________
Per a la seua tramitació.
Data: ___ / ___ / 2017

Data: ___ / ___ / 2017
A L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE BORRIANA
TERMINI DE SOL·LICITUD: d'1 d'octubre al 30 de novembre de 2017
Les dades de caràcter personal contingudes en l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per l'Ajuntament de Borriana, com a titular responsable
d’aquest, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, us informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb l'art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE
núm. 298, de 14/12/1999)
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