GT.08

GESTIÓ TRIBUTÀRIA
V.9/2018

SOL.LICITUD BONIFICACIÓ PER FAMILIA NOMBROSA IMPOST BENS INMOBLES DE NATURALESA
URBANA
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL

NIF/CIF

EN REPRESENTACIÓ DE

NIF/CIF

DOMICILI FISCAL
C. Postal

Nº
MUNICIPI

PROVÍNCIA

Esc.

PIS
TELÈFON 1:

Pta.
TELÈFON 2:

CORREU
ELECTRONIC:
Com a: Titular del rebut (subjecte passiu) declara:
a) Que té la condició de titular de família nombrosa, amb el títol de família nombrosa, en data ...../....../........
expedit per La Generalitat Valenciana (*), i que és troba en la situació que marca de les assenyalades a
continuació:



Família nombrosa de 3 fills, o de 2 fills si se li ha reconegut la condició de família nombrosa en aplicació de la

normativa.






b)

Família nombrosa de 4 fills.
Família nombrosa de 5 fills.
Família nombrosa de 6 fills.
Família nombrosa de 7 fills o més.
Que l'immoble que s'indica tot seguit, constituïx la seua vivenda habitual (estant empadronat en dit domicili).

DADES DE L’INMOBLE PEL QUAL SE SOL.LICITA
(VEURE DADES REBUT IMPOST DE BENS INMOBLES DE NATURALESA URBANA)
Nº
Esc.
Pis
ADREÇA DE LA PROPIETAT

Pta.

REFERÈNCIA CADASTRAL

SOL·LICITA: La concessió de la bonificació per a família nombrosa sobre la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles,
establida en l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles.
TERMINI: La bonificació produirà efectes, des de l'exercici següent a aquell en què se sol·licite.
NOTA: El beneficiari de la bonificació estarà, igualment, obligat a comunicar a l'Administració, la pèrdua de la condició de
família nombrosa per qualsevol causa; així com les variacions que es produïsquen.
(*) Direcció Territorial de Benestar Social-.Avda. Baró de Càrcer , 36 (46001) València . Tel. 963862400, (www.gva.es).




DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN
Fotocòpia del títol de família nombrosa (haurà d’ensenyar el títol original per a la seua compulsa).
Fotocòpia del rebut de l'IBI o si no hi ha, notificació de l'alta de l'immoble, de la Gerència del Cadastre de València
(Hisenda).
SIGNATURA

Mislata, _______________________de/d’_________________de 20
NOTA INFORMATIVA: la persona que signa aquest document queda informada que la sol·licitud inicia el procediment administratiu, que s’haurà de resoldre en el
termini màxim de 6 mesos. En cas que haja transcorregut el termini esmentat sense que li siga notificada la resolució, es produirà la desestimació per silenci
administratiu negatiu, segons el que estableix l'article 19.3 del Reial decret 520/2005 pel qual s'aprova el Reglament general de desenvolupament de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en matèria de revisió en via administrativa.
Segons la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, li informem que l'Ajuntament incorporarà les seues dades a un fitxer, que s'utilitzarà
per a les finalitats d'aquesta sol·licitud i no se cedirà a cap tercer, excepte per obligacions legals i a altres administracions públiques destinatàries del tractament.
Addicionalment, autoritza l'Ajuntament a comprovar i completar les dades necessàries per a aquesta sol·licitud segons els nostres propis arxius. Per a exercir els
seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició s’haurà de dirigir per escrit a l'Ajuntament, plaça de la Constitució, 8 – 46920 Mislata (València), i haurà
d’adjuntar-hi una fotocòpia del seu document nacional d'identitat o equivalent.
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