
TARIFA REDUÏDA DE FEMS I DE SERVEIS DE LA TAXA D’AIGUA

Presentar abans de dia 30 DE ABRIL DE 2017

DADES DEL SOL·LICITANT

Nom o raó social NIF

Nom de la via, carrer, plaça... Núm. Planta Porta

 d’Inca.

Telèfon Adreça electrònica

Actua com a Propietari Arrendatari

DADES DE L’OBJECTE DEL SUBMINISTRAMENT

Nom de la via, carrer, plaça... Núm. Planta Porta

 d’Inca.

Núm. de referència cadastral Núm. de contracte d'aigua (no cal si s'adjunta còpia del rebut)

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

• Sol·licitud signada.

• Fotocòpia del rebut de l’IBI referit al darrer exercici posat al cobro.

• Fotocòpia del rebut de fems referit al darrer exercici posat al cobro.

• Fotocòpia del rebut de l'aigua (comunitari o individual).

• Fotocòpia del contracte de lloguer (en cas d'arrendataris).

• Autorització  sense  data  de  caducitat  signada  per  a  cada  membre  de  la  unitat  familiar  major  d’edat,  a  favor  de
l’Administració Tributària de l’Ajuntament d’Inca, per tal que es comprovin els rendiments que consten en l’Administració
Estatal a efectes de l’IRPF (els darrers disponibles) (full específic facilitat per l’Ajuntament).

• Autorització  sense  data  de caducitat  signada  per  cada  membre  de  la  unitat  familiar  major  d’edat,  a  favor  del  Punt
d’Informació Cadastral de l’Ajuntament d’Inca, per tal que l’Ajuntament pugui accedir a les dades cadastrals que consten a
nom dels  referits,  en relació  a tots  els  béns de naturalesa urbana que consten en l’OVC (full  específic facilitat  per
l’Ajuntament).

Inca, 

(signatura)
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Els requisits d’aplicació són els contemplats a l’article 8 de l’Ordenança Fiscal Reguladora del Servei de Recollida de Fems.

"Article 8. Bonificacions fiscals.

Les bonificacions de la taxa poden ser per raó de la capacitat econòmica o per utilització de la targeta de serveis ciutadans per
acollir-se al reciclatge de residus.

A) Bonificació per raó de capacitat econòmica.

1. Habitatges amb tarifa reduïda. Per gaudir de la tarifa d’habitatge especial a què es refereix l’epígraf 1.01.3 i 1.26.4, es requerirà
que la renda total percebuda pels membres de la unitat familiar no superi el salari mínim interprofessional (SMI) segons el següent
barem:

• Unitats familiars d'1 membre, sense superar una vegada el SMI.
• Unitats familiars de 2 membres, sense superar 1,25 vegades el SMI.
• Unitats familiars de 3 membres, sense superar 1,5 vegades el SMI.
• Unitats familiars de 4 membres, sense superar 2 vegades el SMI.
• Unitats familiars de 5 membres, sense superar 2,5 vegades el SMI.
• Unitats familiars de 6 membres, sense superar 3 vegades el SMI.

Per cada membre més s’aplica un índex de + 0,5.

S’entén per unitat familiar el conjunt de les persones que conviuen en un mateix immoble, estiguin o no incloses en el mateix Llibre
de  Família,  tot  amb referència  al  primer  dia  natural  de  cada  exercici. Les  referides  dades  s’acreditaran  amb el  certificat  de
convivència municipal. La referida acreditació no produirà efectes si s’observa que en d’històric de persones que conviuen en el
domicili d’empadronament objecte de la reducció consta la baixa de qualsevol persona en el quart trimestre de l’exercici anterior i
l’alta de la mateixa persona a partir del segon dia natural de l’exercici posterior.

2. Per gaudir de la tarifa reduïda, es requerirà que la persona o entitat sol·licitant ho demani abans del 30 d’abril, segons model
oficial, justificant el seu dret mitjançant els següents documents, relatius a totes i a cada una de les persones que integren la unitat
familiar.

a) Dades personals i DNI del subjecte passiu de la taxa de fems.

b) Certificació municipal acreditativa dels qui conviuen, en el seu cas, amb la persona o entitat sol·licitant de la bonificació.
Caldrà que coincideixi domicili d’empadronament amb objecte tributari.

c) Autorització per tal que l’ajuntament sol·liciti a l’AEAT amb relació a la persona o entitat sol·licitant i, en el seu cas, de
cada una de les persones que conviuen amb ell i formin part de la unitat familiar, certificació dels rendiments que constin
en l’ AEAT en referència al darrer exercici fiscal disponible.

d) Els membres de la unitat familiar tan sols poden ser persones o entitats titulars, a títol de propietat o altre dret real, de
l’habitatge objecte de la petició de la bonificació; no podran ésser titulars d’altres habitatges i locals (a excepció de fins a
un local amb ús d’aparcament de vehicles i un local amb ús de traster) en tot el territori de l’Estat.

Aquesta reducció també serà aplicable als peticionaris que són arrendataris de l’habitatge objecte de l’expedient de la
present tarifa reduïda, i se’ls aplicaran les mateixes limitacions a dalt descrites.

La declaració de la persona interessada serà comprovada per l'Administració municipal seguint el procediment descrit en
els  articles  131  i  següents  de  la  Llei General  Tributària  (Llei  58/2003,  de  17  de  desembre).  En  cas  de  falsedat,
automàticament es perdrà la reducció obtinguda independentment de l’expedient de defraudació que es pot iniciar.

3. La vigència del padró de beneficiaris no tindrà data de caducitat, i per tant no serà necessari procedir a la renovació mitjançant
nova  sol·licitud.  Una  vegada  atorgada  la  reducció  l'Administració  procedirà  d’ofici  a  realitzar  les  comprovacions  adients  de
conformitat amb l’autorització atorgada amb la inicial sol·licitud, així com a requerir als beneficiaris la documentació que en el seu
cas no consti en poder de l'Administració."

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal , us informem que les
dades d’identificació personal que heu d'incloure en aquest formulari  són de caràcter obligatori  d'acord amb l'art  70 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre; en cas de no consignar-les, us podrem tenir per desistits de la vostra petició, previ requeriment,
d'acord amb l'art 71 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 d'Espanya, 1).
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