
 
 

AJUNTAMENT D’ALBALAT DE LA RIBERA 
plaça de la Cort, 1 – 46687 
tel. 962490500 – FAX 962492012 
albalatdelaribera.es 

 
INSTÀNCIA BONIFICACIÓ IMPOST BÉNS IMMOBLES (IBI) FAMÍLIES NOMBROSES 

 
DADES PERSONALS 
 

Nom i cognoms ____________________________________________  NIF* _________________ 
 

en representació de _________________________________________  NIF* _________________ 
 

Domicili per a notificacions ____________________________________ (* o passaport, targeta de residència, CIF, ….) 
 

Municipi _______________________________________ CP___________ província ____________ 
 

Telèfon ___________________________ FAX ____________ 
 

correu electrònic __________________________________________________________________ 
 
Expose que tinc el títol de família nombrosa, i en ser subjecte passiu de l’IBI del bé immoble, que 
constitueix la meua vivenda habitual familiar, sítia en el núm. ________ del carrer 
_____________________________________ referència cadastral __________________________ 
 
Sol·licite la bonificació de l’IBI corresponent, per això adjunte la documentació que s’assenyala en 
aquesta instancia: 
 
DOCUMENTS QUE S'ADJUNTEN 

 

 Còpia compulsada del títol de família nombrosa 
  

 Còpia del rebut de l’IBI del bé immoble en qüestió 
  

 Declaració responsable 
 

 
Albalat de la Ribera, ___ de/d’ ______________ de 20____ 

[signatura] 
 
 
 
 
 
 
A EMPLENAR PER L’AJUNTAMENT 
 
Categoria general: 

 

      Habitatges amb valor cadastral de fins a 40.000€ - 30% bonificació quota íntegra 
 

      Habitatges amb valor cadastral superior a 40.000€ - 20% bonificació quota íntegra 
 
Categoria especial: 
 

      Habitatges amb valor cadastral de fins a 40.000€  - 90% bonificació quota  
 

      Habitatges amb valor cadastral superior a 40.000€ - 60% bonificació quota íntegra 
 

 
Quede assabentat que aquesta sol·licitud exercita el dret de petició. En transcórrer tres mesos des de la seua presentació sense que s’haja notificat resolució 
expressa, podrà entendre’s denegada per silenci administratiu, als sols efectes de permetre la interposició del recurs administratiu o contenciós-administratiu que 
correspon, conforme a allò disposat en l’article 43, apartats 2 i 3, de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, Reguladora del Règim jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la nova redacció aprovada per la lleu 4/1999. 

 
Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament d'Albalat de la Ribera i podran ser utilitzats 
pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal, Vosté podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició mitjançant instància presentada davant el Registre General d'Entrada 
de l'Ajuntament d'Albalat de la Ribera. 

 
 
 
 
Sr. alcalde de l’Ajuntament de la Vila 



DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
En/Na/N'__________________________________________________________________ 
amb DNI _________________ en relació amb la instància presentada de bonificació de 
l'Impost de Béns Immobles (IBI) per a famílies nombroses, i en reunir la meua família la 
condició de família nombrosa, em compromet a comunicar a l'Ajuntament d'Albalat de la 
Ribera qualsevol modificació o incidència pel que fa a l'ostentació d'aquesta condició. 
 

Albalat de la Ribera, ___ de/d’ _____________________ de 20___ 
 

[signatura de la persona interessada] 
 
 
 
 
 

Signat: _____________________________________ 
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