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SOL·LICITUD D'EXEMPCIÓ-BONIFICACIÓ ICIO
Cognoms i Nom/Denominació Social

INTERESSAT

NIF/NIE/CIF

Adreça de correu electrònic

Cognoms i Nom/Denominació Social

DADES
REPRESENTANT

NIF/NIE/CIF

Adreça de correu electrònic

Núm./Parc.

Carrer/Plaça/Av./Camí/Urb.

DOMICILI EFECT
NOTIFICACIONS

Codi Postal

Telèfon

Localitat

Esc.

Planta

Porta

Província

DADES DE L’OBRA

SOL·LICITUD
(Continuar al dors)

Situació
Descripció de l’obra
Empresa contractista
Tècnic Redactor del Projecte
Tècnic Director de l'Obra
Import Pressupost Execució Material (PEM)

Referència Cadastral

EXPOSA: Que desitja executar obres de:
Major
Edificació

Menor
Reforma-Ampliació

Legació

SOL·LICITA: Que previs els tràmits pertinents li siga reconegut la:
Exempció:
Estat
Motiu
Carreteres

C. Autònoma
Ferrocarrils

Ports

E. Local
Aeroports

Organismes Autònoms
Obres
Hidràuliques

Sanejament

Aigües
Residuals

Bonificació
Per circumstàncies socials
R. ancians
Hospitals
R. xiquets
C. Salut
Minusvàlids
Asils
Físics i
Psíquics
95% Per tractar-se d'obres que siguen declarades
d'especial interés o utilitat per a este municipi.

Per circumstàncies culturals
C.Ensenyança Associacions
Clubs
Obligatòria
A. Culturals
Museus
A. Esportives
Biblioteques
A. Recreatives

Grups socials
amb
problemes
integració
social
Religiosos

Altres:
___________
___________

50% Declarades d'especial interés o utilitat per al
municipi

Per circumstàncies Històric Artístiques
Per foment ocupació, quan la finalitat siga l'exercici
d'una activitat inclosa dins de la Secció I de la Tarifa
de l'Impost IAE.

25% Declarades d'especial interés o utilitat per al
municipi

Per foment de l'ocupació, quan es referisquen a un
conjunt d'actuacions en què concórreguen actuacions
descrites en l'apartat precedent i usos residencials.
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DOCUMENTACIÓ
QUE S’APORTA A
LA SOL·LICITUD

□ Dades, documents i antecedents en suport de la seua petició.
Detallar:…………………………………………………………………………………………………..

□ Instància en model normalitzat, que haurà de contindre:
- Nom i Cognoms o raó social del contribuent
- Situació, contingut de la construcció instal·lació i obra sobre la qual se sol·licita la bonificació.
- Causa o motiu que justifique la concessió de la bonificació.
- Qualssevullga altres dades, documents o antecedents que considere convenient en suport de la
seua petició. (Veja article 6-2-b ordenança)
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 utilitzades i protegides 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.

NORMATIVA:
Ve regulada en l'article 6 de la vigent ordenança aprovada per acord Plenari de data 27-06-00. publicada en l'OBP
núm. 227 de data 23-09-2000, i modificacions introduïdes a la mateixa per acord de data 24-09-00
POSSIBLES INTERESSATS:
Els subjectes passius de l'impost a títol de contribuents (propietaris) o substituts dels contribuents. Veja article 2
de l'ordenança.
REQUISITS:
Les bonificacions, tenen caràcter pregat i es concediran quan procedisca, amb la sol·lictud prèvia del subjecte
passiu, substitut del contribuent o responsable del tribut. Veja article 6-2-b-1 de l'ordenança.
IMPORT DE LA BONIFICACIÓ:
L'import de les bonificacions variarà en funció del tipus de bonificació demandada, així:
- 95% quan es tracte d'obres amb circumstàncies socials, culturals o històric artístiques.
- 50% quan es tracte d'obres declarades d'especial interés o utilitat per concórrer en elles circumstàncies de
foment d'ocupació.
- 25% quan es tracte d'obres compreses dins del supòsit anterior, en les que a més s'incloga de manera que
no és possible separar usos residencials.
Veja articule 6 de l'ordenança
RESOLUCIÓ:
La resolució concedint o denegant este benefici fiscal ha d'adoptar-se en el termini de sis mesos (veja punt 14
ANNEX 2 del RD 803/1993, de 28 de maig, pel qual es modifiquen determinats procediments tributaris).
Quan no recaiga una resolució en termini cal entendre per DESESTIMADA la sol·licitud.
Contra resolució desestimatòria cal interposar recurs de reposició, des de l'endemà de la seua notificació.
MOMENT DE LA SOL·LICITUD:
Es presentarà junt amb la liquidació-autoliquidación prevista en l'article 5-3 de l'Ordenança, pel sistema d'ingrés
previ. L'expedient no es tramitarà sense que s'haja efectuat l'ingrés previ.
L'impost així abonada tindran el caràcter de provisional.
L'Administració podrà girar liquidacions complementàries, una vegada comprovats les dades declarades en la
sol·licitud.
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