SOL·LICITUD DE SISTEMA ESPECIAL DE PAGAMENT DE REBUTS DE L’IBI REFERITS A UN EXERCICI
SUBVENCIÓ 5 % (MÀXIM 60 €)
SOL·LICITUD FINS AL 30 DE GENER

Nom o raó social

NIF

domicili fiscal
(d’empadronament o social, en cas de persones jurídiques) municipi
codi postal

província

tel.

apartat de correus (en cap cas substitueix ni supleix

l’anterior) adreça electrònica
EXPÒS: que conec el que disposa l’article 15, apartat 7, de l’Ordenança fiscal reguladora de l'impost de béns
immobles (IBI) (BOIB núm. 142, de 10 de novembre de 2016), com és:
"A l’empara del que disposa l’art 9 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals s’estableix la
bonificació sobre la quota resultant d’aplicar, si s’escau, les bonificacions dels apartats anteriors d’aquest
article, per l’import que s’expressarà, a favor dels subjectes passius que s’acullin al sistema especial de
pagament, que s’aplicarà d’acord amb les següents condicions:
a) El sistema especial de pagament serà d’aplicació a les persones contribuents i d’altres obligats, que
siguin persones físiques i que sol·licitin la seva aplicació al conjunt de tots els seus rebuts del padró
corresponents a béns de naturalesa urbana.
b) Els requisits que han de concórrer en la persona sol·licitant per poder-se acollir al sistema especial de
pagament són:
b.1. Emplenar el formulari dissenyat a tal efecte per l’Ajuntament abans del 30 de gener de l’any que
es tracti.
b.2. No mantenir cap tipus de deutes en període executiu.
b.3. Efectuar un pagament únic de l’1 de febrer al 30 d’abril, com és la quantitat que figuri en el
formulari de sol·licitud fixada pels serveis de l’Ajuntament (prenent per base les liquidacions
emeses en l'exercici anterior); i en el mes d’octubre, la quantitat resultant de deduir, a l’import dels
rebuts del padró a nom del sol·licitant , la quantitat ja pagada, aplicant-se una bonificació del 5 %.
En el supòsit que el deute de la persona sol·licitant estigui cobert i existeixi un sobrant, es
procedirà d’ofici a la devolució.
b.4. Efectuar el pagament mitjançant domiciliació bancària.
c) L’acolliment al sistema especial de pagament es prorrogarà automàticament per a l’exercici següent
sempre que la persona interessada no hi manifesti la seva renúncia expressa i no tengui deutes
pendents de pagament en període executiu.
d) Si la persona sol·licitant incorregués en l’impagament de qualsevol càrrec del sistema especial de
pagament, restarà aquest sense cap efecte, perdrà el dret a la bonificació i haurà de pagar el deute
total segons les normes del sistema normal de pagament. Això no obstant, podrà sol·licitar la
devolució de les quantitats ja pagades.
e) El sistema especial de pagament no suposa cap alteració dels terminis per exercir els recursos ni
qualsevol altre aspecte de la gestió tributària, que se seguirà regint per la seva normativa específica.
f)

La quantia màxima de la reducció, una vegada aplicada a tots els càrrecs, no podrà superar els 60 €.”
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SOL·LICIT:
1. Que em sigui concedit el pagament avançat del total de les liquidacions emeses pel concepte d’impost de
béns immobles de naturalesa urbana, en les quals figur com a contribuent en relació amb l’exercici actual,
com són:
Ref. parcel·la cadastral (20 dígits)

Quota líquida / €

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2. Que em sigui satisfet anticipadament el referit import en el mes de

FEBRER
MARÇ
ABRIL

Dades per a la domiciliació bancària:
Entitat
Oficina
Titular/s del compte
NIF/CIF del/s titular/s
IBAN

ES

El funcionari/ària ha de verificar les dades anteriors del compte corrent abans de registrar la sol·licitud. Ha de
coincidir la persona titular del compte amb la persona interessada en aquest expedient.
No cal sol·licitar les renovacions en el sistema especial de pagament si es va aprovar en l’exercici anterior o
abans.
Inca,

de

de

Signatura de la persona sol·licitant,

Plaça d'Espanya, 1 · 07300 Inca · Tel. 871 914 000 · Fax. 971 880 819 · www.incaciutat.com · CIF P0702700F

