ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BENS INMOBLES
Article 11. Bonificacions.
Bonificacions per a subjectes passius titulars de família nombrosa.
En virtut al que s'estableix en l'article 74.4 TRLHL, s'estableix a una bonificació de fins al 90%
en la quota íntegra de l'impost, per als subjectes passius que ostenten la condició de titulars de
família nombrosa, respecte a l'habitatge que constituïsca la seua residència habitual,
entenent-se com a tal, aquella en la qual figure empadronat.
El percentatge de bonificació aplicable variarà en funció del nombre de fills compresos en el
Títol de Família nombrosa i del valor cadastral de l'habitatge a la qual siga aplicable, segons el
següent quadre:
FAMÍLIA NOMBROSA
VALOR CADASTRAL
Fins a 25.000 €
De 25.000,01€ Fins a 50.000 €
De 50.000,01€ Fins a 75.000 €
De 75.000,01 fins a 100.000€
De 100.000,01 fins a 125.000€
De 125.000,01 fins a 150.000 €
Mes de 150.000 €

GENERAL
65,00%
50,00%
35,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%

ESPECIAL
90,00%
75,00%
60,00%
50,00%
40,00%
35,00%
30,00%

La bonificació serà aplicable als exercicis econòmics en la data de meritació dels quals
estiguera en vigor el Títol de Família nombrosa aportat per l'interessat.
Aquest benefici, que té caràcter pregat, es concedirà quan siga procedent, a instàncies de part.
Ha de sol·licitar-se quan s'obtinga el Títol de Família nombrosa i cada vegada que es
procedisca a la seua renovació.
La petició haurà de formalitzar-se abans que finalitze el període voluntari del període impositiu
en el qual es pretenga la seua aplicació. Per a les peticions presentades una vegada passat
aqueix termini els efectes de la bonificació es produiran a partir del període impositiu següent.
Amb la seua petició, el subjecte passiu haurà d'adjuntar la següent documentació:
- Fotocòpia compulsada del Títol de Família nombrosa.
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