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Ajuntament d’Aielo de Malferit
Anunci de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit sobre aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora de
l’impost de bens immobles de naturalesa urbana per a
l’exercici 2017.
ANUNCI
Transcorregut el període d’exposició al públic de l’acord d’aprovació
provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de
l’impost de bens immobles de naturalesa urbana per a l’any 2017,
adoptat pel Ple Municipal en sessió ordinària celebrada el dia 26 de
gener de 2017, publicat al BOP núm. 20 de data 30 de gener de 2017,
i al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició
al públic, queda automàticament elevat a definitiu l’Acord plenari,
el text íntegre de la qual es fa públic, per al seu general coneixement
i en compliment del que es disposa en l’article 70.2 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Als efectes es publica el text íntegre de l’acord en la part dispositiva.
Ordenança fiscal reguladora de l’impost de bens immobles.
Article 2n.
El tipus de gravamen de l’Impost sobre Bens Immobles aplicable als
bens de naturalesa urbana queda fixat en 0.73 per cent
Aielo de Malferit 2 de març de 2017.—L’alcalde, José Luis Juan
Pinter.
2017/3379
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Ajuntament d’Aielo de Malferit
Anunci de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit sobre aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança IBI
urbana 2019.
ANUNCI
Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició
al públic, queda automàticament elevat a definitiu l’acord plenari
inicial de data 25 d’octubre de 2018, modificació de l’Ordenança
fiscal reguladora de l’Impost de Bens Immobles de Naturalesa Urbana per a 2019:
MOFICIACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE
L’IMPOST DE BENS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA
PER A 2019:
“Afegir:
Article 3.- Bonificacions.
Els subjectes passius de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana que tinguen la condició de titulars de família nombrosa
de categoria general gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota
íntegra de l’impost, sempre que el conjunt dels membres de la família no tiguen en propietat dos o més immobles, i aquell que tinguen,
estiga destinat a vivenda- solament serà admissible un pàrquing i/o
traster més- i la renda familiar no supere l’import del salari mínim
interprofessional multiplicat pel coeficient del 2,5. Tractant-se de
famílies nombroses de categoria especial, la bonificació serà del 90%
de la quota íntegra de l’impost. Caldrà que tots els membres de la
família estiguen empadronats en el referit immoble.
La bonificació beneficiarà exclusivament els béns immobles que
tinguen la condició de vivendes.
La bonificació tindrà una durada anual i haurà de sol.licitar-se expressament pel/per la titular de la família nombrosa, tot presentant
còpia compulsada de la darrera declaració de renda o certificació
d’estar exempt de l’obligació de presentar-la, així com qualsevol
altra documentació que li exisgisca l’Administració municipal acreditativa de les circumstàncies determinades de la concessió del benefici fiscal.
Les circumstàncies anteriors queden referides a la data del meritament
de l’impost.
La present bonificació és compatible amb qualsevol altre benefici
fiscal del que puga gaudir el beneficiari/ària.
La concessió o denegació de la bonificació tindrà lloc per resolució
d’alcaldia, contra la qual es podrà interposar recurs de reposició.
Contra el present acord, es podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant la Sala del Contenciòs-Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana amb seu en València,
en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent a la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
València, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol de la Jurisdicció Contencioso-Administrativa.
Aielo de Malferit, 20 de desembre de 2018.—L’alcalde, José Luis
Juan Pinter.
2018/18531
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Ajuntament d’Aielo de Malferit
Edicte de l'Ajuntament d’Aielo de Malferit sobre
l'aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança
fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles.
EDICTE
En no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició
al públic, queda automàticament elevat a definitiu l’Acord plenari
provisional de l’Ajuntament de 23 d’octubre de 2019 sobre la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles, el text íntegre del qual es fa públic en compliment de
l’article 17.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març.
Quedant de la següent manera:
‘Article 2n. El tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns Immobles
aplicable als béns de naturalesa urbana queda fixat en 0,70 per
cent.’
Contra el present Acord, conforme a l’article 19 del Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es podrà interposar pels interessats
recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos comptats
a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Provincia, davant el Tribunal Superior de Justícia.
Aielo de Malferit, 28 de novembre de 2019.—L’alcalde-president,
Juan Rafael Espí Mompó.
2019/18926
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