IBI 2013 ENERGIA SOLAR. BONIFICACIÓ: 50 %
(màxim 3 exercicis)
El Sr./la Sra. __________________________________________, amb domicili
a (c/, pl., av.) _________________________________ de/d’___________,
amb NIF ________________ i tel. ________________, en nom o en
representació de _________________________________________________
EXPÒS:
Que complesc els requisits contemplats a l’article 15, apartat 6 de l’Ordenança
reguladora de l’IBI (BOIB 195/2012, de dia 29 de desembre de 2012).
SOL·LICIT:
Que, si s’escau, em sigui aplicada la bonificació del 50 % al rebut de l’IBI.

Inca, __________ de ______________________ de 201__

(Signatura de la persona sol·licitant)

REQUISITS PER A LA SEVA APLICACIÓ:
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).

Aquesta sol·licitud signada (dintre dels dos mesos següents a la finalització de la
instal·lació).
Fotocòpia del rebut pagat de l’IBI referit al darrer exercici posat al cobrament.
Fotocòpia 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).
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