
El Sr/a. .............................................................................................................................

Amb D.N.I.................................................................i domicili a efectes de notificacions

Al carrer o plaça................................................................................nº.........................del

Municipi de......................................................... (C.P................ ) Telèfon .......................

Correu electrònic............................................................

EXPOSA:

El sotasignant ostenta la titularitat de família nombrosa, i, conforme allò que disposa
l’article 4t de la vigent ordenança municipal de l’impost sobre béns immobles, d’acord
amb els l’art.73 i 74.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, acreditat
mitjançant la documentació adjunta:

- Fotocòpia títol família nombrosa en vigor expedit pel C.I.M.
- Darrer rebut de I.B.I. de l'habitatge objecte de bonificació.
- Certificació d'empadronament de tots els membres de la unitat familiar o 
de convivència o autoritzar a l’ajuntament a comprovar les dades.
- Certificat que acrediti estar al corrent de pagament de totes les obligacions
tributàries amb aquest Ajuntament o autoritzar a l’ajuntament que comprovi les
dades.

Alhora, autoritzo a aquest Ajuntament a efectuar qualsevol tipus de comprovació sobre
l’exactitud de les dades declarades.

SOL·LICITA la bonificació prevista al article 4.5 de l’ordenança fiscal de l’I.B.I. de
l’habitatge indicat.

Sóller, a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Signat)

PRESENTAR     ABANS     DEL     31     DE     MARÇ     DE     CADA     ANY  

Sr. Batle President del Magnífic Ajuntament de la Ciutat de Sóller

Les seves dades personals seran usades per a la nostra relació i per poder prestar-li els nostres serveis. Aquestes dades
són necessàries per poder relacionar-nos amb vostè, la qual cosa ens permet l'ús de la seva informació dins de la
legalitat. Així mateix, podran tenir coneixement de la seva informació aquelles entitats que necessitin tenir accés a la
mateixa perquè puguem prestar-li els nostres serveis. Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens
obliguin les lleis aplicables. En qualsevol moment es pot adreçar a nosaltres per saber quina informació tenim sobre
vostè, rectificar-la si fos incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació. També té dret a sol·licitar el
traspàs de la seva informació a una altra entitat (portabilitat).   Per tal de sol·licitar algun d'aquests drets, haurà de
realitzar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI: AJUNTAMENT DE
SÓLLER, PLAÇA CONSTITUCIÓ,1. C.P. 07100, SÓLLER (Illes Balears). Adreça de contacte amb el nostre Delegat
de Protecció de Dades: dpd@audidat.com. En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos, pot formular una
reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

http://www.agpd.es/
mailto:dpd@audidat.com

