
 
 
 

 
BONIFICACIÓ IBI URBANA FAMÍLIES NOMBROSES 

 
DADES DEL SOL·LICITANT 

Nom i cognoms:       

DNI/NIF:       Telèfon:       

Adreça:       

Població:       Provincia:       C.P:       

En representació de:       Correu electr.:       

 Autoritze expressament a l'Ajuntament de Picanya a enviar a l'adreça de correu electrònic dalt assenyalada, les notificacions 
que hagen de practicar-me en els expedients en què siga part o puga tindre un interés legítim, amb plens efectes jurídics com 
disposa l'art. 59.3 de la Llei 30/92 L.R.J.-P.A.C. 
 

EXPOSE: 
 

Que es titular de família nombrosa de categoria genera/especial i propietari/a de 

l’immoble amb Referència Cadastral: 

                        
 

Siti a                                                             nº       del municipi de Picanya i que 

constitueix l’habitatge familiar habitual. 

 
 

SOL·LICITE: 
 

La bonificació corresponent a la quota d’IBI de l’esmentat immoble, de conformitat 

amb el que disposa l’article 9.4 de l’Ordenança Fiscal de l’Impost sobre Bens 

Immobles. 
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AUTORITZACIÓ D’OBTENCIÓ DE DADES DE L’AEAT 

Les persones que signen autoritzen l’AJUNTAMENT DE PICANYA a sol·licitar de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària, informació de naturalesa tributària per al reconeixement, el 
seguiment i el control de la SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ AL REBUT D’IBI URBANA DE 
      de la qual és beneficiari, o possible beneficiari, la persona que apareix a l’apartat A de la 
present autorització. 

La present autorització s’atorga als efectes del reconeixement, seguiment i control de l’ajut 
esmentat, i en aplicació d’allò disposat en la Disposició Adicional Quarta de la Llei 40/1998, de 
9 de desembre, per la qual es permet, havent-ne fet prèviament l’autorització l’interessat, la 
cessió de les dades tributàries que necessiten les administracions públiques per al 
desenvolupament de les seues funcions. 

INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA AUTORITZADA: DADES QUE TINGA L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA 
DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES DE L’ÚLTIM EXERCICI . 

A.- DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT DE L’AJUT DETALLAT, QUE ATORGA 
L’AUTORITZACIÓ. 

COGNOMS I NOM 

NIF SIGNATURA 

 

B.- DADES DE LA RESTA DE MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR DE LA PERSONA 
SOL·LICITANT DE L’AJUT DETALLAT QUE TAMBÉ DONEN LA SEUA AUTORITZACIÓ 
(Únicament majors de 18 anys). 

RELACIÓ AMB LA 
PERSONA SOL·LICITANT 

COGNOMS I NOM NIF SIGNATURA 

    

    

    

 

Picanya., .................. de ...................................... de ........

 
NOTA: L’autorització concedida per cadascun dels sotasigants pot ser revocada en qualsevol 

moment mitjançant el corresponent escrit adreçat a l’AJUNTAMENT DE PICANYA. 
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