
SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LA TAXA D'AIGUA POTABLE

Dades de la persona sol·licitant

Nom i cognoms:  DNI:   

Domicili:  Codi Postal: 

Població:              Telèfons:

Adreça electrònica:  

Exposa:
Que té coneixement dels beneficis previstos a les Ordenances Fiscals vigents reguladores de la Taxa 
d'aigua potable.  

Sol·licita:

La reducció de la Taxa d'aigua potable tal com preveu la Ordenança Fiscal en vigor

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Documentació que cal aportar:

 DNI/NIE de la persona sol·licitant a efectes d'identificació.
 Fotocòpia de contracte de lloguer o escriptura de l'habitatge. Si anteriorment ja ha presentat aquesta 

documentació, no és necessari torna-la a presentar.  
En aquest cas indiqui número de registre d'entrada   i la data  

Documentació que consultarà l'administració i no cal aportar

a) Volant de convivència.

b) Declaració de l’IRPF de tots els membres computables de la unitat familiar. 

c) En cas de no estar obligat a fer la declaració de l’IRPF:

 Certificat d’imputacions d’ingressos que consten a l'AEAT. 
 Certificat d’ingressos o certificat negatiu d’ingressos emès per l’Institut Nacional de la Seguretat Social.  
 Certificat d’ingressos o certificat negatiu d’ingressos emès per l’OTG / SEPE.  

La presentació d'aquesta sol·licitud comporta l'autorització a l'Ajuntament de la  Llagosta perquè pugui
consultar tota aquella informació i documentació personal, fiscal i tributària en poder de l'Administració
Pública i que sigui necessària per a aquest tràmit. Aquesta autorització es fa extensiva a tots el membres de
la unitat familiar. Si vol denegar aquest consentiment, haurà de marcar aquesta casella     NO ACEPTO i,
en aquest cas, haurà d'aportar tota la documentació. 

En cas que per qualsevol motiu l'administració no pugui consultar aquesta documentació, se li podrà requerir posteriorment 
perquè sigui vostè qui aporti els documents. 



DECLARACIÓ

La persona sotasignat declara que:

• Són certes totes les dades aportades en aquesta sol·licitud. 
• No tinc, en total, més d’una finca de propietat, i que aquesta és la residència habitual. 

Signatura de la persona sol·licitant,

A la Llagosta,  d  de 20 
         

Consentiment i deure d’informar als interessats sobre la protecció de dades

He estat informat que aquesta Entitat tractarà i guardarà les dades aportades en la instància i en la documentació que l’acompanya per 
a la realització d’actuacions administratives.

Presto el meu consentiment perquè les dades aportades en la instància i en la documentació que l’acompanya puguin ser 
utilitzades per a l’enviament d’informació d’interès general

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable Ajuntament de la Llagosta.

Finalitat 1.- Tramitar procediments i actuacions administratives.
2.- Informar sobre les activitats que realitza l’Ajuntament de la Llagosta.

Legitimació 1.- Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics atorgats a l’Ajuntament. 
2.- Consentiment exprés. 

Destinataris No se cediran les dades

Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s’explica en la informació addicional.

Més Informació Pot consultar la informació detallada sobre protecció de dades a http://llagosta.eadministracio.cat/privacy

 LLIURAR A L'AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA
Pl. d'Antoni Baqué, 1. 08120 la Llagosta (Barcelona) Tel. 93 560 39 11. Fax. 93 574 11 42. a/e: llagosta@llagosta.ca  t
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