SOL·LICITUD BONIFICACIÓ 95% DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES I 100% DE L’IMPORT DE LA TAXA PER LLICÈNCIA
URBANÍSTICA O COMUNICACIÓ PRÈVIA DE REHABILITACIÓ DE FAÇANES

Dades del sol·licitant
Nom i cognoms:
NIF:
Domicili:
Població:
Telèfon:

Codi Postal:
e-mail:

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquest tràmit:

SI

NO

Dades bancàries:

IBAN

entitat

oficina

DC

número de compte

DEMANA: La bonificació del 95% de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres i 100% de l’import de la taxa de llicències urbanístiques o comunicació prèvia
d’obres per a la rehabilitació de façanes, en aplicació de l’article 6.3 de l’Ordenança
fiscal número 5 i l’article 7.1 de l’Ordenança fiscal número 8.
Les condicions per gaudir de les bonificacions son:
• No estar inclòs en els ajuts per a la rehabilitació d’edificis que atorga el
Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
(En cas d’haver gaudit de la bonificació, l’interessat haurà de retornar l’import en
cas de ser inclòs en els esmentats ajuts).
Termini:
El termini per a presentar la sol·licitud de bonificació és de tres 3 mesos a comptar
de la data de finalització de les obres que consti en el certificat de final d’obra
expedit per la direcció facultativa de les obres o en la declaració responsable de
finalització de les obres si es tracta d’obres que no requereixen direcció facultativa
per executar-les o obres subjectes al regim de comunicació prèvia d’obres.

C/.Verdaguer,4
17250 PLATJA D’ARO
Telèfon 972 817 284
E-mail: ajuntament@platjadaro.com
http://www.ciutada.platjadaro.com

Documentació a aportar:
• Declaració jurada de no haver gaudit de cap altre bonificació i no estar inclòs en
els ajuts per a la rehabilitació d’edificis que atorga el Departament d’Habitatge de la
Generalitat de Catalunya.
• Certificat de final d’obra en els casos que així es requereixi.
• Justificant del pagament de la taxa i l’ICIO de llicència urbanística o comunicació
prèvia d’obres.
(Si una vegada acabada l’obra es detecta que no compleix les condicions per obtenir la
bonificació, es revisarà d’ofici i es procedirà a reclamar la devolució de la bonificació
atorgada).

DECLARACIÓ JURADA:
JURO / PROMETO
Que no he gaudit de cap altre bonificació i no he estat inclòs en els ajuts per a la
rehabilitació d’edificis que atorga el Departament d’Habitatge de la Generalitat de
Catalunya.
D’acord amb l’article 15 bis. b) de l’ordenança fiscal reguladora número 1, general de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret municipals, per gaudir de les bonificacions establertes
a les ordenances de cada tribut serà necessari estar al corrent de pagament amb l’Ajuntament.

Castell-Platja d’Aro, a .......... d ............................20.....
Signatura del sol·licitant

De conformitat amb la normativa de protecció de dades, informem que les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i
incorporades en un fitxer denominat Tributs responsabilitat de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, essent la seva finalitat, gestionar els tributs, impostos,
taxes i altres fets impositius. Conforme allò disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li
informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Mossèn Cinto Verdaguer, 4, 17250 Platja d’Aro (Girona).

