INSTÀNCIA
INSTANCIA

(Espai reservat per a segells interns)
(Espacio reservado para sellos internos)

Plaça del Jardí, 7 · 46470 ALBAL · Tel. 96 126 00 56 · Fax 96 127 08 61· www.albal.es · info@albal.es

Instància Sol·licitud de Bonificació 50% en l’IBI
Instancia Solicitud de Bonificación 50% en el I.B.I.
DADES D’IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nom i Cognoms / Nombre y Apellidos

Adreça / Domicilio

Municipi / Municipio

DNI / DNI

C. Postal / C. Postal

Telèfon / Teléfono

Adreça electrònica / Correo electrónico

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT / DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Nom i Cognoms / Nombre y Apellidos

DNI / DNI

Adreça / Domicilio

C. Postal / C. Postal

Municipi / Municipio

En qualitat de / En calidad de

Adreça electrònica / Correo electrónico

Telèfon / Teléfono

Persona representant / Persona representante
Persona presentadora / Persona presentadora

Sol·licite la recepció d'avisos de notificacions electròniques relatives a aquest tràmit en el compte de correu electrònic indicat.
Solicito la recepción de avisos de notificaciones electrónicas relativas a este trámite en la cuenta de correo electrónico indicada.

SOL·LICITA / SOLICITA
BONIFICACIÓ DEL 50% EN L'IBI.
EMPRESA DE CONSTRUCCIÓ, URBANITZACIÓ I/O PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA.
BONIFICACIÓN DEL 50% EN EL I.B.I.
EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN, URBANIZACIÓN Y/O PROMOCIÓN INMOBILIARIA.
S’ADJUNTA / SE ADJUNTA
Fotocòpia del CIF de l'empresa.
Fotocopia del C.I.F. de la empresa.
Fotocòpia del NIF del representant legal de l'empresa.
Fotocopia del N.I.F. del representante legal de la empresa.
Escriptura de poders del representant legal de l'empresa.
Escritura de poderes del representante legal de la empresa.
Fotocòpia de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.(*)
Fotocopia del Impuesto sobre Actividades Económicas.(*)
Fotocòpia de l'últim Impost sobre Béns Immobles del solar on es construirà l'edifici.(*)
Fotocopia del último Impuesto sobre Bienes Inmuebles del solar donde se va a construir el edificio.(*)
Plànol d'emplaçament dels solars sobre els quals es construirà, que indique la ubicació de l'immoble.(*)
Plano de emplazamiento de los solares sobre los que se va a construir, indicando el emplazamiento del inmueble.(*)
Certificació del Tècnic director de les obres Visat pel Col·legi Oficial competent acreditatiu de la data de l'inici de les obres d'urbanització o construcció, i de l'estat en
què es troben en el moment de la sol·licitud.(*)
Certificación del Técnico Director de las Obras Visado por el Colegio Oficial competente acreditativo de la fecha del inicio de las obras de urbanización o construcción,
y del estado en el que se encuentran en el momento de la solicitud.(*)
Declaració del representant legal de la societat en què conste que l'immoble sobre el qual es realitza l'edificació no forma part de l'immobilitzat.
Declaración del representante legal de la sociedad en la que conste que el inmueble sobre el que se realiza la edificación no forma parte del inmovilizado.
Fotocòpia dels documents que acrediten la propietat de l'immoble o immobles sobre el qual es projecta l'edificació, així com aquells de què resulte l'actual descripció
de l'immoble. Haurà de presentar-se nota simple del registre de la propietat expedida com a màxim una setmana abans de la presentació de la sol·licitud.(*)
Fotocopia de los documentos que acrediten la propiedad del inmueble o inmuebles sobre el que se proyecta la edificación, así como aquellos de los que resulte la
actual descripción del inmueble. Deberá presentarse nota simple del registro de la propiedad expedida como máximo una semana antes de la presentacion de la
solicitud.(*)
Esta sol·licitud haurà de presentar-se tots els anys mentres continuen els requisits per a la seua concessió, que haurà d'indicar l'interessat del nombre d'exercicis de què ha
disfrutat d’esta, i aportarà novament tots els documents marcats amb (*).
Esta solicitud deberá presentarse todos los años mientras continúen los requisitos para su concesión, debiendo indicar el interesado del número de ejercicios de los que ha
disfrutado de la misma, y aportando nuevamente todos los documentos marcados con (*).
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SIGNATURA / FIRMA

Signatura de la persona sol·licitant / Firma de la persona solicitante
Les dades per vosté facilitades seran tractades per l'Ajuntament d’Albal, en qualitat de responsable de tractament, amb la finalitat de portar la gestió administrativa dels assumptes de
Gestió i Recaptació Tributària en l'exercici de les funcions pròpies que té atribuïdes en l'àmbit de les seues competències i, en particular, per a l'atenció de sol·licitud instada en el present
document. Vosté podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o, si escau, oposició. A estos efectes, haurà de presentar un escrit acompanyat de NIF en el Registre
d'Entrada de l'Ajuntament: Plaça del Jardí, 7, 46470 Albal, València o, si és procedent, al nostre delegat de protecció de dades dpo@albal.es.Aixi mateix, en cas de considerar vulnerat el
seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).
Té disponible més informació del tractament de les seues dades en: http://www.albal.es/albal_val/administracion/rat/clausula.asp?id=25
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ajuntament d’Albal, en calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión administrativa de los asuntos de
Gestión y Recaudación Tributaria en el ejercicio de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias y, en particular, para la atención de solicitud/es instada en
el presente documento.Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito
acompañado de NIF en el Registro de Entrada del Ajuntament: Plaça del Jardí, 7, 46470 Albal, València o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@albal.es.Asimismo,
en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
Tiene disponible más información del tratamiento de sus datos en: http://www.albal.es/albal_cast/administracion/rat/clausula.asp?id=25

A L’ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT D’ALBAL

