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Imprimeix Comparte:

EXEMPCIÓ IBI PER CENTRES DOCENTS CONCERTATS

Cultura
Sol·licitud d'exempció del pagament de l'IBIU dels centres docents concertats

Educació
Empresa, formació i ocupació

Com puc tramitar-ho?

Esport i lleure
Gestionar tributs

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Habitatge
La ciutadania
Medi ambient

Presencial: Servei d'Atenció i Informació al Contribuent -SAIC- (Cr. Sant Llorenç, 25 - 43201
Reus)&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
SOL.LICITAR CITA PRÈVIA
Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
SOL.LICITAR CITA PRÈVIA

Mobilitat i transport
Participació ciutadana

Detall del tràmit

Urbanisme i via pública

Sol·licitar l’exempció de l’IBI d’aquells immobles que es destinen a l’ensenyament per centres docents
acollits total o parcialment al règim de concert educatiu, quant a la superfície afectada a l’ensenyament
concertat, sempre que el/la titular cadastral coincideixi amb el/la titular de l’activitat.
Calendari del contribuent
Fraccionament de tributs
Incidència tècnica

Per gaudir de les exempcions de centres docents amb concert educatiu, cal que el subjecte passiu la sol·liciti
abans que la liquidació adquireixi fermesa.
Amb la sol·licitud que s’ha de presentar a l’Ajuntament, als efectes que es procedeixi al seu reconeixement
exprés, s’ha d’aportar la documentació que acrediti tenir els requisits per gaudir de l’exempció.

Sol.licitud de certificat
Autoliquidacions
Cita Prèvia

Quina documentació he de presentar?
·
Certificat de l’administració educativa corresponent, acreditativa de la qualitat de centre concertat
assignable als edificis i instal·lacions destinades directa i exclusivament a les activitats docents objecte
d’exempció.
·
Document que acrediti que la titularitat de l’immoble coincideix amb la titularitat de l’activitat (Només
cal aportar-ho la primera vegada que se sol·licita i sempre que no canviïn les condicions de la
titularitat).
·
Plànol indicatiu de les superfícies dels edificis adscrits a l’activitat educativa o serveis complementaris
d’ensenyament i d’assistència de caràcter necessari. (Nomes la primera vegada que es sol·licita i
sempre que no variïn les superfícies destinades l’activitat.)
Normativa relacionada
Art. 62.2 a) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Art. 5è 1h) de l’ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l’impost sobre béns immobles.

Quant costa fer el tràmit?
-gratuït&nbsp&nbsp

Impresos relacionats
Sol·licitud exempció IBI centres docents concertats
Solicitud exención IBI centros docentes

Departament responsable
Rendes i exaccions

Com puc accedir a tota la meva informació?
Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus
d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema,
podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc.
com a interessat si és:
- Ciutadà: Carpeta ciutadana
- Empresa: Carpeta empresa

- Empresa: Carpeta empresa
- Proveïdor: Carpeta proveïdor

Ajuntament de Reus

Plaça del Mercadal · 43201 REUS

977 010 010

ajuntament@reus.cat

977 010 210

política de galetes
Accessibilitat

