Versió 03/03/2020

SOL·LICITANT

Sr. ……………………………………………….......………..…........…… NIF nº ................................ Veí
de…..…..….….amb domicili al carrer …….……………....….............……..nº ………C.P ................. ,
telèfon:.......................................... adreça electrònica:......................................................................
En qualitat de:
(1)En

Propietari/titular

□

Representant (1)

□

representació de .........…………………………………………………….NIF nº …………….....…

EXPÒS:
Que d’acord amb l’Ordenança reguladora de l’atorgament de subvencions a determinats béns
immobles per a la subvenció de l’IBI de l’exercici anterior ................... , sobre la quota de l’IBI per a
bens immobles inclosos dins el Catàleg Arquitectònic i Ambiental de Marratxí,
Marratxí identificat amb la
referència cadastral núm. ………....................……...........………………….......................................…..
Que adjunt la documentació següent:








Fotocòpia del DNI del sol·licitant.
Acreditació de la representació (en el cas d’actuar com a representant).
Justificant d’haver pagat l’IBI de l’exercici fiscal pel qual demana la subvenció (fotocopia
rebut d’IBI, pagat).
Títol de propietat que legitima la propietat del bé immoble catalogat,
catalogat, en el cas que el titular
o subjecte passiu de l’IBI no coincideixi amb el sol·licitant.
Declaració Responsable que el sol·licitant de la subvenció està al corrent del pagament dels
impostos municipals.
Document transferència bancària del propietari/titular de l’immoble, mitjançant: imprès
municipal de transferència bancària o certificat bancari per a transferència o fotocopia de la
cartilla bancària amb les dades bancàries (nº c/c i titular).

Per això,
SOL·LICIT:
La subvenció de la quota
a de l’IBI esmentada.
Marratxí, ………de ………………………….. de 20…...

Carrer Major, nº 2 – 07141 Pòrtol – Tel. 971 60 32 04

Firma del sol·licitant,

AMM.13.06.01.08

Protecció de dades de caràcter personal: informació bàsica
Les seves dades personals seran tractats sota la responsabilitat de l’Ajuntament de Marratxí. Finalitat:: controlar les entrades i sortides de
documents a l'Ajuntament de Marratxí i davant qui les persones afectades podran exercir els seus drets. El tractament
tractam
de dades queda
legitimat per obligació legal i el consentiment de les persones interessades. Conservació:: mentre existeixi un interès mutu per a això, en
funció dels terminis legals aplicables.
Les dades es comunicaran a les Unitats de l'Ajuntament competents
competents en la matèria relacionada amb la comunicació realitzada i no podran ser
cedits a tercers excepte en els supòsits previstos en la normativa. Pot exercir els drets d'accés, rectificació i supressió de les seves dades,
així com els de limitació, portabilitat
abilitat i oposició al seu tractament, mitjançant notificació escrita, a l'adreça carrer de n'Olesa 66, 07141 Marratxí,
Illes Balears o enviant un missatge al correu electrònic delegatpd@marratxi.es. Informació addicional en http://www.marratxi.es.
http://www.marratxi.es Si considera
que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control en www.aepd.es

