Diputació
Barcelona
xarxa de municipis
Organisme de Gestió Tributària

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LA QUOTA DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES (OGT)
FAMÍLIES NOMBROSES. PROPIETARIS
1. Dades de l'objecte tributari
CONCEPTE TRIBUTARI: Impost sobre béns immobles.

MUNICIPI...........................................................

OBJECTE TRIBUTARI .... .................................................................................

REF. CADASTRAL............................................

TITULAR DEL REBUT .......................................................................................

EXERCICI..........................................................

2. Dades personals del sol·licitant
En data ................. .......................................

Compareix ............................................................................................................

DNI ..............................................................

Amb domicili a........................................................................................................

Tel. ...............................................................

mail.........................................................................................................................

En qualitat de ......................................................................................................................................................................................
3. Sol·licitud
Sol·licita els beneficis fiscals previstos en la quota de l’Impost sobre béns immobles, a l’empara d’allò que disposa l'article 74.4
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, respecte al
bé immoble ressenyat a l’encapçalament.

4. Documentació necessària
- Fotocòpia del DNI del subjecte passiu.
- Fotocòpia del rebut de l'IBI
(document indispensable per identificar
l’immoble)

-Fotocòpia del títol de família nombrosa vigent, expedit per la
Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i
Família.
-Dades bancàries del titular, per si la concessió de la bonificació
comporta el reconeixement del dret a la devolució.

AUTORITZO a l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona, a consultar al Departament de
Benestar Social i Família de la Generalitat, sobre la situació i composició de la família, a efectes de l'aplicació de la
bonificació en la quota de l'Impost sobre béns immobles en els exercicis posteriors, així com a efectes d'altres beneficis
fiscals que li puguin correspondre en la resta de tributs municipals.
Advertiment:
Cas que no s’autoritzi la consulta, cal aportar fotocòpia acarada del títol de família nombrosa vigent, expedit per la
Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família.

Signatura del sol·licitant.- ___________________________________

Data sol·licitud:

/

/

D'acord amb allò que es disposa a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, aquest Organisme, com a responsable
del fitxer, us informa que les dades de caràcter personal contingudes en aquest imprès, en la documentació aportada i annexos, podran ser incloses en un o diversos
fitxers destinats a la gestió, la inspecció i la recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
En facilitar-nos el vostre telèfon o la vostra adreça de correu electrònic consentiu expressament la comunicació d'informació tributària per aquests mitjans, relacionada
amb la present sol·licitud.
Podeu exercitar els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició dirigint-vos per escrit, aportant fotocòpia del vostre DNI o de qualsevol altre document
vàlid que us identifiqui, a l'adreça següent: carrer Mejía Lequerica, 12. 08028 - Barcelona.

