
Norn i cognoms 

En representaci6 de 

Domicili 

Poblaci6 

Fax 

SOL·LICITUD BONIFICACIO IBI FAMiLIES NOMBROSES 

DNI 

Num: Pis: Porta: 

CP Telefon 

Correu electronic 

D AUTORITZO a ser notificaUda electronicament a l'adrega de correu electronic esmentada. 

EXPOSO: 

- Que s6c titular, en l'impost sabre bens immobles, de la finca on vise de referenda cadastral:

- Que soc membre d'una famflia nombrosa amb un tftol vigent fins a la data

- Que aquesta finca constitueix la residencia habitual del conjunt de la meva famflia

- Que D SI autoritzo a l'Ajuntament d'Olot a sol-licitar les dades necessaries del meu tftol de famflia nombrosa

D NO 
per tal de gestionar la bonificaci6 en l'IBI. (1) 

NOTA : L'autoritzaci6 concedida per la persona que signa, pot ser revocada en qualsevol moment mitjantc;:ant escrit 

di rig it a l'Oficina del Cadastre de l'Ajuntament d'Olot. 
(1) Aquesta autorftzaci6 s'atorga exclusivament per al procediment i gesti6 de beneficis fiscals de l'lmpost sobre bens immobles, en aplicaci6 

d'allo que disposa !'article 95.1 kl de la Llei 58/2003, General Tributaria, que permeten, previa autoritzaci6 de la persona interessada, la cessi6 de 

dades tributaries que necessitin les Administracions publiques per al desenvolupament de les seves funcions.

DEMAND: 

Que es concedeixi la bonificaci6 per famflia nombrosa, en la quota f ntegra de l'lmpost sob re bens imobles, du rant 

la mateixa vigencia del tftol. 

Data 

Signatura 



Responsable del 
tractament 

Ajuntament d’Olot 
Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot 
Tel. 972 27 91 00 
atencioalciutada@olot.cat http://www.olot.cat 

Dades de 
contacte del 
delegat de 
protecció de 
dades 

Ajuntament d’Olot 
Passeig Ramon Guillamet, 
10, 17800 Olot 
Tel. 972 27 91 18 
dpd@olot.cat  

Finalitat del 
tractament 

La Resolució d’aquesta tramitació. 

Base jurídica Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament (Decret 
Legislatiu 2/2003 i Llei 39/2015). Les dades són obligatòries per tramitar la sol∙licitud. 

Destinataris Les vostres dades no es cediran a tercers, excepte que una norma legal ho autoritzi. 

Drets de les 
persones 

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar‐les o suprimir‐les, oposar‐vos al tractament i 
sol∙licitar‐ne la limitació, en els termes establerts a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades personals i garantía dels drets digitals, enviant la vostra 
sol∙licitud a l’adreça de l’Ajuntament d’Olot o mitjançant la seva seu electrònica 
https://seu‐ e.cat/ca/web/olot 
Podeu consultar els formularis a la pàgina web apartat tràmits, catàleg de tràmits, LOPD 

Termini de 
conservació de 
les dades 

Decret 13/2008, de 22 de gener sobre accés, avaluació i tria de documents. 

Reclamació Podeu presentar una reclamació a l’Ajuntament d’Olot, en paper o mitjançant la seu 
electrònica de l’Ajuntament d’Olot https://seu‐e.cat/ca/web/olot 

PROTECCIÓ DE DADES
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