SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ D’I.B.I. URBANA PER EMPRESES
D'URBANITZACIÓ, CONSTRUCCIÓ I PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA
Nom i cognoms

D.N.I.

En qualitat de :
De l'empresa:
Adreça

Localitat

Telèfon

FETS I RAONS
1r) L'immoble situat a __________________________________, amb referència cadastral
________________________________, és objecte de l'activitat d'urbanització,
construcció o promoció immobiliària que desenvolupa l'empresa assenyalada.
2n) Que la citada mercantil es dedica a la urbanització, construcció o promoció
immobiliària, segons còpia del estatuts que s'adjunta, o consta en eixes dependències.
3r) El citat immoble no forma part de l'immobilitzat de l'empresa.
4t) La present sol·licitud s'efectua abans de l'inici de les obres, a l'efecte de les quals
s'aportarà la corresponent certificació acreditativa del director d’eixes una vegada
iniciades.

SOL·LICITUD
Que se li concedisca la bonificació del 90 % en la quota íntegra de l'IBI a l'immoble
indicat anteriorment a partir de l'exercici següent al de l'inici de les obres i durant el
termini que legalment resulte d'aplicació, de conformitat amb el que disposat l'art. 73.1
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i article 9.1 de l'Ordenança Fiscal Reguladora de
l'Impost sobre Béns Immobles.
Documents que s'acompanyen

Signatura del sol·licitant

Data:

ALCALDIA-PRESIDENT DEL MAGNÍFIC
AJUNTAMENT DE BURRIANA

Decret: Passe a ...........................
per a la seua tramitació.
Data: ...........................

Les dades de caràcter personal que conté l’imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per l’Ajuntament de Burriana, com a
titular responsable del fitxer, en l’ús de les funciones pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seues competències. Així mateix, se l’informa
de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l’art. 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/1999).

