Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Regidoria d’Hisenda

ANNEX I
SOL.LICITUD DE BENEFICI FISCAL PER FAMÍLIES NOMBROSES

CONCEPTE TRIBUTARI: IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES
MUNICIPI: ................................................................................
OBJECTE TRIBUTARI: .................................................................
REFERÈNCIA CADASTRAL: ..........................................................
TITULAR DEL DRET: ..................................................................

En data .......................... compareix ............................................................................
amb DNI ........................., tel ............................., en qualitat de ..................................
amb domicili a ............................................................................................................
i sollicita els beneficis fiscals previstos en la quota de l’Impost sobre béns immobles, a
l’empara d’allò que disposa la nova redacció de l’art. 74.4 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovats per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, respecte al
bé immoble ressenyat a l’encapçalament.

o

Autoritzo a l’Administració gestora del tribut a que pugui consultar i verificar
telemàticament les dades declarades.

Documentació presentada (assenyaleu la que s’adjunta):







1.- Fotocòpia del DNI del subjecte passiu.
2.- Fotocòpia del rebut de l’IBI (document indispensable per identificar l’immoble).
3.- Fotocòpia del títol de família nombrosa vigent, expedit per la Generalitat de
Catalunya, Departament de Benestar Social.
4.- Còpia de les declaracions de l'IRPF (Impost renda persones físiques) presentades
a l'administració d'hisenda durant l'exercici anterior, per les quals figurin totes les
persones que formen la unitat familiar resident en el domicili per la qual es sollicita
l'exempció o bonificació. Cas de que tots o algun membre de la unitat familiar no
tingui obligació de presentar aquesta declaració, caldrà aportar certificació
acreditativa d'aquest extrem expedida per l'Administració de l'Agència Tributària.
5.- Certificat de béns patrimonials.

El/la compareixent, com a titular de família nombrosa autoritza l’Ajuntament/ORGT perquè
consulti les dades que pugui facilitar el Departament de Benestar Social sobre la situació i
composició de la família, a efectes de l’aplicació de la bonificació en la quota de l’IBI en els
exercicis posteriors, així com a efectes d’altres beneficis fiscals que li puguin correspondre en
la resta de tributs municipals.
El/la compareixent,
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