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Faig arribar a l'Ajuntament la següent:  

INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES PER 
CONCÓRRER CIRCUMSTÀNCIES SOCIALS

Dades identificatives del/la sol·licitant:

Nom:  
Telèfon:  Mòbil:  

Correu electrònic: 
Adreça: 
Població: Província: Codi postal: 

Dades identificatives del/la representant: (*)
 *Si no hi ha representant, deixar l'espai en blanc. En el cas d'actuar en representació d'una persona jurídica, caldrà aportar còpia dels poders. En el supòsit d'actuar 
en representació d'una altra persona física, aportar poders, o una autorització per escrit i signada per la persona representada. 
  Els poders ja s'han presentat i continuen vigents  S'acredita la representació  Es declara la representació

Nom:  
Telèfon:  Mòbil: 

Correu electrònic: 
Adreça: 
Població: Província: Codi postal: 

Dades identificatives de l'immoble: 

Referència cadastral:

Adreça: 

Us exposo:

1 - Que reuneixo els requisits establerts a l'Ordenança Fiscal nº2 reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles art. 8 
bonificacions a la quota íntegra 2.e bonificacions potestatives

2 - Declaro/em que les dades que s'inclouen en aquesta sol·licitud i la documentació adjunta són certes

3 - M'obligo/ens obliguem a comunicar a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols qualsevol canvi de les circumstàncies 
descrites

4 - Em dono/ens donen per informat que l'engany en la declaració de les dades comporta una conducta delictiva o 
infractora de l'ordenament penal i administratiu que, en cas de comprovar-se, serà denunciada

5 - Estic/em al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i no tenir deutes amb la hisenda municipal
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En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran 
tractades per l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat de gestionar els impostos, taxes i preus públics 
municipals, en base a la Llei 58/2003 General Tributaria. 
  
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant 
l'Ajuntament i que les dades que ens proporciona podran ser cedides a altres administracions. 
  
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'Ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd

Contracte d'arrendament

Autoritzo a la consulta telemàtica de les meves dades  disponibles a altres administracions necessàries per 
a la tramitació d'aquesta sol·licitud i a incorporar-les a l'expedient

Davant l'anteriorment exposat, us demano:

Documentació a adjuntar per part de l'Ajuntament o de l'interessat/da: (NOMÉS PERSONES JURÍDIQUES):

Sant Feliu de Guíxols,

Signatura:

Tel. mòbil: Adreça-e d'avís: Accepto la notificació electrònica

Que em sigui concedida la bonificació de fins al 95% de la quota íntegra de l'impost sobre Béns Immobles per 
desenvolupar-se una activitat econòmica declarada d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies 
socials d'acord a les OOFF Nº2, art. 8, punt 2.e.

Documentació acreditativa de l'adhesió de l'habitatge al Fons d'Habitatges de Lloguer de la Generalitat de 
Catalunya i/o al Fondo Social de Viviendas previst RDL 27/2012.

http://ciutada.guixols.cat/dpd
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En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat de gestionar els impostos, taxes i preus públics municipals, en base a la Llei 58/2003 General Tributaria.
 
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les dades que ens proporciona podran ser cedides a altres administracions.
 
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'Ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd
Faig arribar a l'Ajuntament la següent:  
INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES PER CONCÓRRER CIRCUMSTÀNCIES SOCIALS
Dades identificatives del/la sol·licitant:
Dades del/la sol·licitant
Dades identificatives del/la representant: (*)
Dades del/la representant
 *Si no hi ha representant, deixar l'espai en blanc. En el cas d'actuar en representació d'una persona jurídica, caldrà aportar còpia dels poders. En el supòsit d'actuar en representació d'una altra persona física, aportar poders, o una autorització per escrit i signada per la persona representada.  
Dades identificatives de l'immoble: 
Dades del/la representant
20/07/2018
Informàtica
Eloy Garcia
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Us exposo:
Us exposo
1 - Que reuneixo els requisits establerts a l'Ordenança Fiscal nº2 reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles art. 8 bonificacions a la quota íntegra 2.e bonificacions potestatives
2 - Declaro/em que les dades que s'inclouen en aquesta sol·licitud i la documentació adjunta són certes
3 - M'obligo/ens obliguem a comunicar a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols qualsevol canvi de les circumstàncies descrites
4 - Em dono/ens donen per informat que l'engany en la declaració de les dades comporta una conducta delictiva o infractora de l'ordenament penal i administratiu que, en cas de comprovar-se, serà denunciada
5 - Estic/em al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i no tenir deutes amb la hisenda municipal
Autoritzo a la consulta telemàtica de les meves dades  disponibles a altres administracions necessàries per a la tramitació d'aquesta sol·licitud i a incorporar-les a l'expedient
Signatura
Davant l'anteriorment exposat, us demano:
Documentació a adjuntar per part de l'Ajuntament o de l'interessat/da: (NOMÉS PERSONES JURÍDIQUES):
Que em sigui concedida la bonificació de fins al 95% de la quota íntegra de l'impost sobre Béns Immobles per desenvolupar-se una activitat econòmica declarada d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials d'acord a les OOFF Nº2, art. 8, punt 2.e.
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