AJUNTAMENT DES CASTELL
(MENORCA – I. BALEARS)

SOL.LICITUD/SOLICITUD

BONIFICACIÓ IBI PER ACTIVITATS D’ESPECIAL INTERES
BONIFICACIÓN IBI POR ACTIVIDAD DE ESPECIAL INTERES

REGISTRE D’ENTRADA
Registro de entrada
DATA
Núm....…….….Fecha ..............…
NEGOCIAT
Negociado ...................…..…..
Núm. Exped. .………………………….

NOM I LLINATGES
Nombre y apellidos

D.N.I
N.I.F

ACTUU (en nom propi/en representació de)
Actúa (en nombre propio/en representación
ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS
Dirección a efectos de notificaciones
Núm.
Nº

ESCALA
Escalera

CODI POSTAL
Código Postal
EXPÒS:
Expone:

PIS
Piso

PORTA
Puerta

POBLACIÓ
Población

TELÈFONS
Teléfonos

@

Que
1. En el nostre local s’hi desenvolupa una activitat econòmica que interessa sigui
Declarada d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies
Socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació
2. Que adjunto la següent documentació justificativa:
•
•
•
•

Per açò,
DEMAN:
Solicita:
Bonificació d'IBI per a la finca situada a
Amb referència cadastral

Per activitat econòmica

D’especial interès o utilitat municipal per a l’any en curs.
DATA
Fecha

SIGNATURA
Firma

ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT DES CASTELL
Pl. Esplanada, 5 - 07720 Es Castell (Balears) / CIF P-0706400-I / Tel. 971 36 51 93 - Fax 971 36 54 12
www.aj-escastell.org
registre@aj-escastell.org

AJUNTAMENT DES CASTELL
(MENORCA – I. BALEARS)

BONIFICACIÓ PER ACTIVITATS ECONÒMIQUES D’ESPECIAL INTERÉS MUNICIPAL

●

S’estableix una bonificació del 95% de la quota íntegra de l’Impost a favor dels immobles
en els quals es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial
interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric
artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal declaració.

● La bonificació s’atorgarà a sol·licitud dels interessats, sol·licitud que s’acompanyarà d’una
memòria i qualsevol altre document que fonamenti la concurrència dels elements
necessaris per el seu gaudi, com per exemple:
-Llicència d’obertura
-Alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques
-Contractació de personal
-Memòria explicativa/justificativa de l’activitat que fonamenta la petició
-Altres documents que el Ple de la Corporació pugui valorar
●

Correspondrà aquesta declaració al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del
subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres, després de
l’estudi de la documentació aportada.

● L’acord de Ple podrà detallar les condicions a les que restarà subjecta l’aprovació, la
durada, la seva revisió periòdica i qualsevol altre condicionant que es consideri necessari.
● L’incompliment de les condicions assenyalades a l’acord de concessió, podrà motivar la
revocació de la mateixa.
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