PADRÓ ESCOMBRARIES
Sol·licitud de modificació
amb efectes

trimestre 20....

Peticionari o causant d’alta (si al mateix temps es declara canvi de contribuent)
En/Na ................................................................. NIF núm. ..............................
amb domili a ...........................................................................................................
telèfon ........................... en qualitat de
propietari
arrendatari
demana es realitzi la variació a efectes dels padrons de la taxa per a la recollida
domiciliària d’escombraries per a l’habitatge situat a
Adreça .................................................. núm. .........

esc. .... pis....... porta .......

Contribuent actual que causa BAIXA (només si es dóna el cas)
En/Na ...................................................................

Demana l’aplicació a la tarifa d’habitatge del benefici assenyalat (poseu una creu) per
complir les condicions que donen dret a la seva obtenció i que igualment s’acrediten
Exempta* (unitats familiars amb ingressos totals inferiors a l’1,5 SMI)
Bonificada* (jubilat major de 65 anys que conviu amb el cònjuge i/o altres jubilats,
fill/a disminuït/da, o cuidador/a; amb ingressos inferiors a l’1,5 SMI per a cadascun
dels membres de la unitat familiar)

La Jonquera, ......... d ......................... de .........
El/la sol·licitant,

(*) Caldrà adjuntar còpia DNI del peticionari i declaració responsable signada per tots i cadascun d els membres de
la unitat familiar -excepte menors i disminuïts- acompanyada de la documentació que s’hi especifica. En cas d’unitats
familiars de més de dos membres afegir tants declarants o fulls com sigui necessaris.

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’INGRESSOS PERCEBUTS
DADES DELS DECLARANTS
1r declarant

En/Na …………………………………..…………….........., DNI núm. ………………

2n declarant

En/Na …………………………………..…………….........., DNI núm. ………………

DECLARACIÓ:

Als efectes d’obtenir la bonificació/exempció de la taxa d’escombraries, i d’acord amb les
condicions familiars establertes, formula aquesta declaració responsable relativa a la justificació
d’ingressos: (Marqueu amb una X el que procedeixi)
1. Que la meva situació laboral és:

□ Pensionista/jubilat/da □ > 65 anys no pensionista □ Actiu/va □ Autònom/a
decl. □ Pensionista/jubilat/da □ > 65 anys no pensionista □ Actiu/va
□ Autònom/a

1r decl.
2n

□
□

Aturat/ada
Aturat/ada

2. Que respecte la declaració de l’IRPF:
□ Estic obligat a presentar declaració de l’IRPF, per la qual cosa aporto la corresponent a l’exercici
fiscal vençut.

□ No estic obligat a presentar declaració de l’IRPF, si bé he presentat model de devolució

davant
l’AEAT, per la qual cosa aporto còpia del full de la notificació-liquidació que emet l’AEAT.

□ No estic obligat a presentar la declaració de l’IRPF i tampoc he presentat model de devolució
davant l’AEAT, per la qual cosa aporto els següents documents (marqueu només els que aporteu)
□ Certificat de pensions emès per l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
□ Certificats bancaris relatius al rendiment del capital mobiliari.
□ Certificat d’imputacions de l’AEAT, si es disposa d’aquest.
□ Certificat de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
□ Certificat d’empresa, en que consten els ingressos bruts, les retencions a compte de l’IRPF i
les cotitzacions a la Seguretat Social.
□ Nòmines i/o còpia del contracte o contractes de treball.
□ Certificat de la prestació de desocupació expedida per l’INEM-OTG on estic inscrit.
□ Justificants d’altres ingressos que he percebut.
3. Que els ingressos que s’acrediten amb la documentació que s’aporta són els únics percebuts
durant l’exercici fiscal corresponent.
4. Que tinc coneixement que la falsificació, ocultació o inexactitud de les dades declarades pot
donar lloc, en el seu cas, a les corresponents sancions, tant administratives com de qualsevol altre
mena que puguin procedir.
5. Que em comprometo a proporcionar, en tot moment, la informació o documentació que em sigui
requerida i acceptar les actuacions de comprovació de l’ajuntament.
6. Que el/la meu/va fill/a …………………………………(només quan procedeixi) té reconeguda una
disminució igual o superior al 33%, pel que aporto la certificació acreditativa emesa per l’ICASS.
7. Que el/la Sr./a. ………………………………… realitza tasques de cuidador/a al domicili per al
qual demano la present bonificació i on es troba empadronat (anoteu nom només quan procedeixi).

Perquè així consti o signo a la Jonquera,

signatura

……. d…..……………… de 201 .

signatura

