SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
(Nuclis rurals situats al polígon de valoració núm. 4)
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms/Raó social:

N.I.F.:

Domicili:

Codi Postal:

Municipi:
Telèfon:

Província:
Mòbil:

Correu electrònic:

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms/Raó social:

N.I.F.:

Domicili:

Codi Postal:

Municipi:
Telèfon:

Província:
Mòbil:

Correu electrònic:

DADES DE LA NOTIFICACIÓ
Persona a notificar:

Mitjà de notificació:

Sol·licitant

Notificació electrònica

Representant

Notificació Postal

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD
Que em sigui aplicada la bonificació del 40% de la quota líquida de l'Impost sobre béns
immobles per a l'immoble de la meva titularitat per l'exercici següent, tal i com està regulat a
l'art. 4 de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre béns immobles de l'Ajuntament de
Sóller (BOIB N.º 158, de 26 de desembre 2017).

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
(Nuclis rurals situats al polígon de valoració núm. 4)
DOCUMENTACIÓ APORTADA
1. Còpia del Document Nacional d'Identitat del/de la sol·licitant.
2. Certificat que acrediti estar al corrent de pagament de totes les obligacions tributàries amb
aquest Ajuntament.

AUTORITZACIÓ
AUTORITZO a l'Ajuntament de Sóller a:
1. Obtenir les meves dades del Padró Municipal d'Habitants.
2. Consultar les meves dades davant qualsevol Administració per velar el compliment de la
normativa de les bonificacions.
Sempre als efectes exclusius de la tramitació de la present sol·licitud i en compliment del que
disposa la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.

DECLARACIÓ RESPONSABLE de la persona sol·licitant
PRIMER: Que l'immoble objecte de la sol·licitud de bonificació és el domicili habitual del declarant.
SEGON: Que a l'indicat immoble no es es desenvolupa cap activitat econòmica ni turística (exceptuades
les agrícoles i/o ramaderes).
TERCER: Que el rebut de l'Impost sobre béns immobles figura al seu nom.
QUART: Que està al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament.
CINQUÈ: Que el subjecte passiu està empadronat a l'immoble objecte de la sol·licitud.
SISÈ: Que el declarant no es beneficiari de la bonificació sobre l'Impost de béns immobles per a famílies
nombroses.

Per tot l'exposat, DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT QUE LES DADES
FACILITADES SÓN CERTES, QUE COMPLEIXO TOTS ELS REQUISITS EXIGIBLES
PER A L’OBTENCIÓ DE LA BONIFICACIÓ INTERESSADA, I QUE EM COMPROMETO
A MANTENIR EL SEU COMPLIMENT DURANT EL PERÍODE DE TEMPS NECESSARI.
Signatura:

CONDICIONS DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE
De conformitat amb l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, la declaració responsable permetrà l'exercici o el
reconeixement d'un dret o bé l'inici d'una activitat des del dia de la seva presentació, sense perjudici
de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguin atribuïdes les Administracions
Públiques.
La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que
s'incorpori a una declaració responsable, o la no presentació davant l'Administració competent de la
declaració responsable, la documentació que sigui si escau requerida per acreditar el compliment del
declarat, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada des del
moment en què es tingui constància de tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils
o administratives al fet que pertoqués.
Així mateix, la resolució de l'Administració Pública que declari tals circumstàncies podrà determinar
l'obligació de l'interessat de restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement o a
l'exercici del dret o a l'inici de l'activitat corresponent, així com la impossibilitat d'instar un nou
procediment amb el mateix objecte durant un període de temps determinat per la llei, tot això
conforme als termes establerts en les normes sectorials d'aplicació.

A Sóller, a

de

de

La persona sol·licitant o el seu representant legal,

Signat:

SR. BATLE DE L'AJUNTAMENT DE SÓLLER
AVÍS LEGAL: De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, aquesta Administració li informa que les dades de caràcter personal que s'obtinguin de la seva
sol·licitud seran incorporats i tractats de forma segura i confidencial en els corresponents fitxers. La recollida i el
tractament d'aquestes dades té com a fi l'exercici per part d'aquesta Administració de les funcions i competències
atribuïdes legalment, incloses les relatives a la comunicació, notificació i qualsevol altra actuació que es derivi de les
relacions jurídic-administratives dutes a terme en aquesta Administració i de les quals vostè sigui titular; així com la
formació i el manteniment dels propis fitxers. Si ho desitja, pot accedir a les dades facilitades, així com de sol·licitar,
si escau, la seva rectificació, oposició o cancel·lació, dirigint una comunicació escrita a aquesta Administració.

