
SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DEL 50 % AL REBUT DE L’IBI PER ENERGIA SOLAR

(MÀXIM 3 EXERCICIS)

El Sr./la Sra.____________________________________ amb NIF/CIF núm._____________

adreça fiscal_________________________________________ de ____________________

codi postal_____________; amb domicili a efectes de notificació a ____________________

__________________________________________________________________________

tel. núm. ________________  i correu electrònic: __________________________________

en nom i representació de _____________________________________________________

EXPOS:

Que  complesc  els  requisits  contemplats  a  l’article  15,  apartat  6,  de  l’Ordenança  fiscal

reguladora de l'impost de béns immobles (IBI). Que és titular o actua com a representant de

l’immoble amb número de referència cadastral:

__________________________________________________________________________

SOL·LICIT:

Que, si escau, sigui aplicada la bonificació del 50 % al rebut de l’IBI.

REQUISITS:

• Poden gaudir de bonificació del 50 % de la quota resultant els immobles on s'hagin

instal·lat sistemes generals per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar. La

bonificació està condicionada al caràcter no obligatori de les instal·lacions per a la

producció  de  calor  i  que  aquestes  incloguin  col·lectors  que  disposin  de  la

corresponent  homologació  per  l’Administració  competent,  i  és  d'aplicació  els  tres

exercicis  següents  al  de  la  seva  instal·lació.  Tendrà  efectes,  si  s'escau,  des  del

període següent a aquell en què se sol·liciti.

• No  obstant  això,  no  és  d’aplicació  a  les  noves  promocions  de  construccions

sol·licitades a partir del 29/09/2006, segons l’RD 314/2006, que regula el Codi tècnic

de l’edificació.

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



DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

 Aquesta  sol·licitud  signada  (dintre  dels  dos  mesos  següents  a  la  finalització  de  la

instal·lació).

 Còpia de l’escriptura pública de propietat de l’habitatge o local objecte de la petició.

 Catàleg del fabricant amb les característiques tècniques i certificat d’homologació dels

col·lectors solars instal·lats.

 Les obres realitzades formen part de la llicència municipal d’obres núm. ______________

 Còpia de la factura emesa pel concepte de compra del sistema instal·lat (o, en el seu cas,

a més, dels treballs realitzats pels tècnics autoritzats).

 Justificant de posada a punt del servei d’instal·lació per autoconsum.

Signatura,

Inca, ________ de/d' __________________________ de ________

De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem

que les dades d'identificació personal que heu d'incloure en aquest formulari són de caràcter obligatori d'acord amb l'art 66 de la Llei

39/2015, d’1 d’octubre; en cas de no consignar-les, us podrem tenir per desistits de la vostra petició, previ requeriment, d'acord amb l'art 68

de la llei citada . Les vostres dades s'incorporaran en un fitxer automatitzat i/ o manual del qual n'és titular l'Ajuntament d’Inca i seran

tractades sobre la base de la política de confidencialitat de l'entitat , amb la finalitat d'administració i gestió de la relació existent entre les

parts, dintre de les finalitats legítimes de l'Ajuntament . Alhora presteu el consentiment perquè les vostres dades puguin ser tractades per a

alguna de les finalitats esmentades o per a totes elles. També us informem que podeu exercitar en qualsevol moment els drets d'accés ,

rectificació, cancel•lació i oposició en els termes establerts a la legislació vigent sobre protecció de dades, mitjançant escrit presentat en el

Registre de l'Ajuntament d’Inca, Plaça Espanya, 1 07300 Inca (Illes Balears).
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