SOL·LICITUD D’AJUT DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
FAMÍLIES NOMBROSES. LLOGATERS
SOL·LICITANT:
NOM:

NIF:

DOMICILI:

MUNICIPI:

TELÈFON
CP:

ADREÇA ELECTRÒNICA:
REPRESENTANT:
NOM:

NIF:

DOMICILI:

MUNICIPI:

TELÈFON
CP:

EXPOSICIÓ:

Tenint present que reuneixo els requisits establerts per l’Ajuntament per accedir a l’ajut econòmic
consistent en una bonificació del 30% sobre l’Impost de Béns Immobles (IBI), ja que tinc la
condició de família nombrosa.

SOL·LICITO:

- Que se m’apliqui l’esmentada bonificació per a l’exercici vigent.
- Que, en cas de ser aprovat, s’aboni l’import de l’ajut a la següent domiciliació bancària:
IBAN / BIC : .................................................................................................................................

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA I AUTORITZACIONS

 Títol de família nombrosa expedit pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de
Catalunya.
 Contracte de lloguer o document que obliga a fer-se càrrec de l’impost.
 Autoritzo als serveis municipals a consultar el volant històric d’empadronament.

Els serveis municipals consultaran el volant històric d’empadronament
LLOC
LA PALMA DE CERVELLÓ

DATA:

SIGNATURA DEL SOL·LICITANT O REPRESENTANT:

ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ

C/ Sant Cristòfol, s/n.
08756 – La Palma de Cervelló
Tel. 93 – 672.02.02
Fax 93 – 672.01.25

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i l’article
12 del seu Reglament de Desplegament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, us informem que les vostres dades de
caràcter personal s’incorporaran al fitxer Getió Tributària, del que és responsable l’Ajuntament de La Palma de
Cervelló i seran objecte de tractament per gestionar, controlar i garantir la constància de l’entrada i sortida de
documents que tinguin com a destinatari o expedeixi l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides
a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic palma@diba.cat, al fax
93.672.01.25 o al correu postal Sant Cristòfol, 10 – 08756 La Palma de Cervelló

