Registre d’entrada:
Les dades facilitades per vosté en aquest formulari passaran a formar part dels ﬁtxers
automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Alaquàs i podran ser utilitzades pel titular del ﬁtxer per a
l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei
Orgànica 15/99, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercir els drets d’accés,
rectiﬁcació, canceŀlació i oposició mitjançant instància presentada davant el Registre General
d’Entrada de l’Ajuntament d’Alaquàs.

SOĿLICITUD DE BONIFICACIÓ DEL PAGAMENT DEL I.B.I. (Impost de Béns
Immobles) DE LA VIVENDA HABITUAL PER A FAMÍLIES NOMBROSES
SOĿLICITANT
Titular Immoble

NIF:

Representant

DNI:

Domicili

Munic.y CP.

E-mail

Telèfon:

EXPOSA
1. Que es membre d’una família nombrosa y té reconeguda aquesta condició.
2.Que es titular del immoble situat a _______________________________________________________
amb referència cadastral ___________________________________i constitueix la seua vivenda habitual.

SOĿLICITA
Em siga concedida la boniﬁcació per al pagament de l’impost sobre Béns immobles (IBI), segons la
justiﬁcació que acredite amb la documentació aportada i requerida a l’ordenança ﬁscal, així com la
corresponent devolució, si és el cas, del pagament del rebut.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA
Fotocòpia DNI del titular del rebut.
Fotocòpia títol de família nombrosa o fotocòpia de tots els títols individuals de la unitat familiar, en
vigor.

SIGNATURA
Alaquàs, ___ de ____________ de 2.0___

Signatura del soŀlicitant
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Manifestació a l'efecte d'incorporació de documentació a l'expedient:
De conformitat amb el previst en l“art..53.1.d) de la Llei 39i2015', d‘1 d‘octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, i en tots aquells casos en que la corresponent documentació obre o haja d‘obrar
en l'Administració, s'insta a la mateixa perquè s‘incorporen d’oﬁci a l'expedient testimoniatges dels mateixos. A tals
efectes, es presta, consentiment a l'Excm. Ajuntament d'Alaquàs, perquè es puguen consultar i transmetre quantes
dades resulten precises per a comprovar la veracitat de les dades exposades o comunicades, sense perjudici de les
restriccions que es prevegen en les normes d'aplicació.
Les dades que vosté ha facilitat seran tractades per l'Ajuntament d'Alaquàs en qualitat de Responsable de
Tractament, amb la ﬁnalitat de dur a terme la gestió de la consulta que ha presentat. Vosté podrà exercir els drets
d'Accés, Rectiﬁcació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en
el Registre d'Entrada, electrònic o presencial, de l'Ajuntament. En l'escrit haurà d'especiﬁcar quin d'aquests drets
sol•licita que siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del
DNI o document identiﬁcatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà
d'aportar també document que acredite la representació i document identiﬁcatiu d'aquest. Així mateix, en cas de
considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació, en primer lloc,
davant el nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@alaquas.org o, en el seu cas, davant l'Agència Espanyola de
Protecció de Dades (www.aepd.es).
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