ÀREA ECONÒMICA
SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DEL 60% EN LA QUOTA DE L'IBI D'IMMOBLES TITULARS DE FAMÍLIES
NOMBROSES
301 - E062
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms
o Raó social

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu electrònic

Població

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu electrònic

Població
Notificar a: Sol·licitant

Representant

Vull rebre les comunicacions electrònicament: Sí

No

EXPOSO

- Que sóc propietari/-a de l'immoble situat al
i que aquest immoble és la residència habitual de la família.

amb referència cadastral

- Que no tinc deutes pendents de cobrament amb l'Ajuntament de Salt.
- Que els ingressos de la unitat familiar són inferiors a 42.500,00 €.
SOL·LICITO

Que em sigui aplicada la bonificació del 60 % de la quota íntegra de l'Impost sobre béns immobles per l'immoble
de la meva titularitat per l'exercici següent, tal i com està regulat a l'art. 6.6 de l'Ordenança fiscal núm. 1.
Salt,

de

de 20

Signatura del propietari de l'immoble:

IMPORTANT
Llegiu i signeu l'autorització de la pàgina 2

Documentació que s'adjunta:
Fotocòpia del DNI del titular cadastral
Fotocòpia del carnet de família nombrosa
Declaració IRPF de l'any anterior

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT
Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de l'Ajuntament de Salt creat amb finalitats de registre dels escrits que rep o notificacions i
correspondència que lliura l'Ajuntament. No seran cedides a terceres persones excepte en els casos previstos legalment. En qualsevol moment vostè pot
exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-se a l'Ajuntament de Salt.
Pl. Lluís Companys, 1 17190 SALT Tel. 972 24 91 91 NIF P-1716400-E www.salt.cat
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ÀREA ECONÒMICA
SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DEL 60% EN LA QUOTA DE L'IBI D'IMMOBLES TITULARS DE FAMÍLIES
NOMBROSES
301 - E062

AUTORITZACIÓ
Les persones majors de 16 anys empadronades en el domicili objecte de la bonificació autoritzen l'Ajuntament de
Salt i a l'entitat delegada a:
- Consultar telemàticament les seves dades fiscals
- Obtenir les dades de convivència del sol·licitant en el Padró Municipal d'Habitants
Sempre als efectes exclusius de la tramitació de la present sol·licitud i en compliment del que disposa la Llei
orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.
Nom i cognoms

NIF

Signatura
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