
  
Ajuntament de Vilanova del Vallès 

  

 

SOL·LICITUD BONIFICACIÓ IBI PER A FAMÍLIES NOMBROSES, SUBVENCIÓ IBI 

PER A FAMÍLIES MONOPARENTALS i FAMÍLIES AMB MENORS INGRESSOS 

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 

Nom i cognoms: ______________________________________DNI: ________________________ 

Adreça: ______________________________________________C.P.:  ____________________ 
 

Població: _______________________________________________________________________ 
 

Telèfon: ______________________________Correu electrònic: ____________________________     

 Vull rebre la resposta per notificació electrònica a l’e-mail anterior.  
Avís: s’ha de disposar de certificat digital i el maquinari adaptat per poder fer-ne ús. 

 

EXPOSO   

Que d’acord amb la legislació vigent tinc reconeguda la condició de membre de _Família 

Monoparental o  _Família Nombrosa. 

Que soc propietari o llogater (adjuntar contracte) de l’immoble situat a __________________   

Que la base imposable de la unitat familiar de l’IRPF de l’any anterior és de ____________ euros. 

 Que compleixo les condicions establertes a l’Ordenança General de Subvencions de l’IBI per 

a famílies monoparentals o famílies amb menors ingressos. 

 Que compleixo les condicions establertes a l’Ordenança Fiscal núm. 1 de l’IBI per a famílies 

nombroses. 

 

DOCUMENTACIÓ 

    Fotocòpia compulsada o bé original i fotocòpia per la seva compulsa del títol de família 
monoparental vigent o de família nombrosa. 

    Acreditació dels ingressos, amb fotocòpia de la declaració de renda de tots els membres de la 
família. 

 

SOL·LICITO 
 
La subvenció en la quota de l’IBI per família monoparental o per família amb menors ingressos en el 
percentatge que correspongui, d’acord amb l’Ordenança General de Subvencions o de la bonificació 
per família nombrosa, d’acord a l’Ordenança Fiscal. de conformitat amb l’article 35 de la Llei 26/2012 
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
DECLARO sota la meva responsabilitat que són certes les dades i documentació aportades per a la 
tramitació d’aquest expedient. 

 Vilanova del Vallès,       de                     de                                  TERMINI PRESENTACIÓ: 15/02/2021 

 Signatura,                                                                                                 

 

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres 

dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Registre d’Entrada i Sortida de documents, del que és responsable l’Ajuntament de Vilanova del 

Vallès, i seran objecte de tractament per gestionar, controlar i garantir l’anotació fidedigna de la presentació dels documents adreçats a l’Ajuntament i 

dels que l’Ajuntament adreci a altres administracions o als particulars, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques 

públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 

adreçant-vos al correu electrònic ajuntament@vilanovadelvalles.cat o al correu postal Plaça de l’Ajuntament, 1 08410 Vilanova del Vallès. 
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