(ESPAI RESERVAT PER AL SEGELL DEL
REGISTRE D'ENTRADA DE L'AJUNTAMENT)

INSTÀNCIA NO SUBJECCIÓ TAXA FEM (NO ELECTRICITAT-NO AIGUA)
Cognoms i Nom/Denominació Social

INTERESSAT

NIF/NIE/CIF

Adreça de correu electrònic

Cognoms i Nom/Denominació Social

Plaça Major, 15 – 46450 BENIFAIÓ – Tel. 96 178 10 19 – Fax. 96 179 41 38 – CIF. P-4606000-J

DADES
REPRESENTANT

NIF/NIE/CIF

Adreça de correu electrònic

Carrer/Plaça/Av./Camí/Urb.

DOMICILI EFECTE
NOTIFICACIONS

Telèfon

Núm./Parc.

Codi Postal

Localitat

Esc.

Planta

Porta

Província

Sent subjecte passiu de la taxa de fem d'un bé immoble que no té subministrament d'energia elèctrica
o d'aigua potable situat en ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________.

SOL·LICITUD

Se sol·licita la no subjecció del bé immoble de referència en la taxa de fem.

DOCUMENTACIÓ
QUE S’ APORTA A
LA SOL·LICITUD

X Còpia d’un rebut de l'IBI (contribució) del bé immoble que es tracte.
X Còpia d’un rebut de la TAXA de FEM del bé immoble que es tracte.
□ Certificat negatiu d'abonament d'alta en el servei d'electricitat del bé immoble que es tracte.
□ Certificat negatiu d'abonament d'alta en el servei d'aigua del bé immoble que es tracte.
Lloc:

LLOC I DATA

Data:

Signatura sol·licitant o representant:

SIGNATURA
A OMPLIR PER
L’ADMINISTRACIÓ

ORIGINAL A: ___________________
FOTOCOPIA A: ___________________
___________________
___________________

LA SECRETARIA

SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE BENIFAIÓ
Les seues dades s'incorporaran a la base de dades de l'Aj. de Benifaió sent utilitzats i protegits en els termes establits en la L.O. 15/99 de 13
de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal i resta de normativa aplicable.

INSTRUCCIONS:
De conformitat amb l'article 2, apartat 4, de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei públic municipal d'arreplega
domiciliària de fem són supòsits de no subjecció els béns immobles que no tinguen subministrament d'energia elèctrica o d'aigua. La no
subjecció tindrà caràcter rogat pel subjecte passiu, que haurà d'acreditar alguna de les circumstàncies descrites, i produirà efectes en la
meritació immediatament següent.
A destacar de la sol·licitud per a no pagar fem:
1.
La no subjecció té caràcter rogat i produirà efectes en la meritació següent al de la seua sol·licitud. És a dir, la sol·licitud produirà
efectes a partir de l'any següent al de la seua presentació. Per tant:
1.1.
Tots els propietaris de béns immobles que ara no tinguen electricitat o aigua hauran de presentar, abans del 31 de desembre del
2013, en el Registre de l'Ajuntament, la sol·licitud corresponent per a beneficiar-se de la no subjecció i no pagar la taxa l'any 2014 i següents.
1.2.
A partir del moment en què un bé immoble no té electricitat o aigua, el propietari haurà de presentar, abans del 31 de desembre de
l'any en curs, en el Registre de l'Ajuntament, la sol·licitud corresponent. per a beneficiar-se de la no subjecció i no pagar la taxa els anys
següents.
2.
El subjecte passiu haurà d'acreditar que no té algú dels subministraments indicats per mitjà de certificat de no existència (negatiu)
d'abonament d'alta en el servei d'electricitat o d'aigua.
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3.
tracte.

A la sol·licitud haurà d'acompanyar-se còpia d'un rebut de l'IBI (contribució) i d'un rebut de la TAXA de FEM del bé immoble que es

Finalment, indicar al subjecte passiu que haurà de comunicar a l'Ajuntament, per mitjà d'un escrit presentat en el Registre, l'abonament d'alta
en el servici d'electricitat o d'aigua del bé immoble, fins llavors, no subjecte a la taxa de fem, a fi de liquidar la taxa en els anys successius.

