Bonificació de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) relacionada amb activitats
d'indústria cultural i/o creativa
Sol·licitud de la bonificació fiscal de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) establerta a les ordenances fiscals vigents i relacionat amb immobles on es
realitzen activitats d'indústria cultural i/o creativa a L'Hospitalet.
A L'Hospitalet podeu trobar el Districte Cultural, que és una nova àrea d'indústries creatives, un espai urbà d'experimentació i d'innovació en què
la cultura és l'element promotor i protagonista, i les arts, la cultura, el coneixement i la creativitat els eixos principals. El Districte Cultural està
enmarcat en les confluències de l'Av. del Carrilet, Av. Vilanova, Trav. Industrial i Av. de la Fabregada.
Podeu consultar més informació sobre el districte cultural a la pàgina web www.lhdistrictecultural.cat

QUI EL POT DEMANAR
Totes les persones físiques i jurídiques que siguin subjectes passius d'IBI i que en els seus immobles s'hi desenvolupin activitats d'indústria cultural
i/o creativa.

COM ES POT TRAMITAR
PRESENCIALMENT:
REQUERIMENTS
Tenir la propietat d'un immoble on es desenvolupa una activitat que disposa de llicència municipal per dur a terme activitats d'indústria
cultural i/o creativa.
Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la
normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Sol·licitud de bonificació de l'IBI al districte cultural.
DNI, targeta de residència o passaport del subjecte passiu de l'impost (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada).
Últim rebut pagat de l'IBI (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada).
El document contractual o legal que acrediti la relació entre el subjecte passiu i la persona física o jurídica que realitzi l'activitat (original i
fotocòpia o fotocòpia compulsada)..

IMPRESOS ASSOCIATS
Sol·licitud de bonificació de l'IBI al districte cultural

Oficina d'Atenció Ciutadana
C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.lh.cat/citaoac Horari habitual Dilluns a divendres: 8:30 a 14 h Dilluns a dijous : 16:00 a 19 h.
Regidoria Districte I
RB Just Oliveras n° 0023. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.lh.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual: Dilluns a divendres de 9 a 14 hores Dimarts i dijous de 16 a 19 hores
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
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Regidoria Districte II
C. Mare de Déu dels Desemparats n° 0087. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a
https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:
Dilluns i divendres: 9:00 a 14:00 h
Dimarts i dijous: 16:00 a 19:00 h

Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
Regidoria Districte III
AV Metro n° 0018. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.lh.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:
Dilluns a divendres: 9-14 h
Dimarts i dijous: 16-19 h
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris Aquesta oficina romandrà tancada el dilluns 11 d'octubre de 2021.
Regidoria Districte IV-V
C. Belchite n° 5. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.lh.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:
Dilluns a divendres: 9-14 h
Dimarts i dijous: 16-19 h
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
Regidoria Districte VI
PL Cultura n° 1. CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.lh.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horario habitual:
Dilluns a divendres: 9-14 h
Dimarts i dijous: 16:30-19 h
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
Regidoria Sanfeliu
C. Emigrant n° 0027. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: ATENCIÓ! Divendres 8 d'octubre i dilluns 11 d'octubre del 2021 la regidoria romandrà tancada. Horari
habitual: Dilluns, dimarts, dijous i divendres: 12 h - 14 h
Dimecres: 9 h -11 h
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris

QUÈ PASSA DESPRÉS
Es tramita un expedient al Ple municipal per declarar que a la persona sol·licitant se li pot reconèixer que les activitats que es desenvolupen a
l'immoble de la seva propietat poden o no ser declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies culturals o històricoartístiques que justifiquen aquesta declaració.
Si al Ple municipal s'accepta la seva petició se li aplicarà una bonificació del 95% sobre l'impost.

NORMATIVA APLICABLE
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Ordenança general núm.00 de gestió, inspecció i recaptació dels tributs municipals
Ordenança fiscal núm. 1.01 Impost sobre béns immobles

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:
Oficina del Districte Cultural de L'Hospitalet
Horari: Ha de sol·licitar cita prèvia al correu electrònic districtecultural@l-h.cat per a que se li pugui atendre, en l'horari de dilluns a divendres
de 09:00 a 14:00 h.

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ
Ple municipal
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