
     Carrer Metge Segarra, 4
12560 BENICÀSSIM(Castelló)

Tlf. 964 300 962-Fax 964 303 432
 C.I.F. P-1202800-G

AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM
oficinacatastro@benicassim.org

 GESTIÓ TRIBUTÀRIA

    BONIFICACIÓ IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS PER A INSTAL·LACIONS
PER A L’APROFITAMENT ELÈCTRIC O TÈRMIC DE L’ENERGIA SOLAR

   

     DADES PERSONA INTERESSADA

Nom i cognoms/Persona jurídica: Document d'identitat:

Adreça: Municipi:

Província: CP: Adreça electrònica: Telèfon/Fax:

     PERSONA REPRESENTANT

Nom i cognoms/Persona jurídica: Document d'identitat:

Adreça: Municipi:

Província: CP: Adreça electrònica: Telèfon/Fax:

    DADES DE NOTIFICACIÓ

Persona a notificar:      Sol·licitant                      Representant

Mitjà de notificació persona física:    notificació en paper         notificació electrònica

Adreça electrònica: (a fi de rebre l'avís de notificació en la seu electrònica)

EXPOSE:  Que l'art.  8.5  de la  vigent  Ordenança Fiscal  reguladora  de l'Impost  sobre  Béns
immobles Urbans estableix una bonificació per a la instal·lació de sistemes per a l'aprofitament
elèctric o tèrmic de l'energia provinent del sol. (Vegeu el dors.) 

Per tot això, SOL·LICITE: 

Que se’m concedisca la bonificació establida en l'art. 8.5 de la citada Ordenança fiscal, relativa
a l'immoble amb referència cadastral: 

    Benicàssim,            de/d’                                           de 20  

(Firma)

A L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM
(Les dades que vosté facilite en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats de l'Ajuntament de Benicàssim.)

mailto:Oficinacatastro@benicassim.org


ARTICLE 8   (Bonificacions)  

5. Tenen dret a disfrutar d’una bonificació del 50 per cent en la quota íntegra de l’impost,
durant els cinc anys següents al de finalització de la instal·lació, les edificacions amb un ús
cadastral  predominantment  residencial  i  en  les  quals  s’hagen  instal·lat  sistemes  per  a
l’aprofitament elèctric de l’energia provinent del sol. 

Per a tindre dret a aquesta bonificació cal:

A) En els sistemes d’aprofitament tèrmic de l’energia solar, que la instal·lació dispose d’una
superfície mínima de captació solar de 4 m per cada 100 la superfície construïda total de
l’immoble, comptabilitzada segons l’article 5.21 de les Normes del PGOU.

B)  En  els  sistemes  d’aprofitament  elèctric  de  l’energia  provinent  del  sol  instal·lats  en
l’habitatge, que la potència mínima instal·lada siga de 5 KW per habitatge. 

Tant en els supòsits en què únicament s’instal·le un dels dos sistemes com en aquells en què
s’instal·len  els  dos,  la  bonificació  màxima aplicable  serà del  50%. En qualsevol  cas,  una
vegada aplicada la bonificació sobre la quota íntegra, l’import màxim de la bonificació no pot
excedir de 300 €. 

La concessió d’aquesta bonificació està condicionada:

a) En el supòsit d’aprofitament tèrmic de l’energia solar:

a.1  A la certificació d’un instal·lador autoritzat.
a.2  A l’acreditació que s’ha sol·licitat i concedit l’oportuna llicència municipal d'obres.

b) En el supòsit d'aprofitament elèctric de l’energia solar:

b.1  A l’acreditació davant els serveis tècnics municipals mitjançant l'aportació del projecte
tècnic, del certificat de muntatge i del certificat d'instal·lació expedit per l'òrgan competent de
la Generalitat Valenciana.
b.2  A l’acreditació que s’ha sol·licitat i expedit l’oportuna llicència municipal d’obres.

No es concedirà la bonificació quan la potència o dimensió de la instal·lació realitzada estiga
dissenyada per a aconseguir els mínims legals previstos i siga, per tant, obligatòria.

Aquestes bonificacions hauran de sol·licitar-se per a ser concedides, i tindran efecte des del
període  impositiu  següent  a  aquell  en  què  se  sol·licite,  sempre  que  s’acredite  davant
l’Ajuntament  el  compliment  dels  requisits  exigits  per  ser  atorgades.  La  bonificació  podrà
sol·licitar-se en qualsevol moment anterior a la finalització del període de duració.

Per a gaudir d’aquesta bonificació, els subjectes passius de l’immoble no podran ser deutors
de la hisenda municipal. 
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