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En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per 
l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb finalitat de gestionar els impostos, taxes i preus públics municipals, en base a la Llei 
58/2003 General Tributària 
  
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i 
que les dades que ens proporciona podran ser cedides a altres administracions  
  
Més informació sobre la politica de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd

Faig arribar a l'Ajuntament la següent:  

INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES PER A LA  
INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES PER A L'APROFITAMENT TÈRMIC O ELÈCTRIC D'ENERGIA SOLAR 

Dades identificatives del / la propietari / ària de l'immoble:

Nom:  
Telèfon:  Mòbil:  

Correu electrònic: 
Adreça: 
Població: Província: Codi postal: 

Dades identificatives del/la representant: (*)

 Els poders ja s'han presentat i continuen vigents  S'acredita la representació  Es declara la representació

Nom:  
Telèfon:  Mòbil: 

Correu electrònic: 
Adreça: 
Població: Província: Codi postal: 

*Si no hi ha representant, deixar l'espai en blanc. En el cas d'actuar en representació d'una persona jurídica, caldrà aportar còpia dels poders. En el supòsit 
d'actuar   en representació d'una altra persona física, aportar poders, o una autorització per escrit i signada per la persona representada.

Dades de l'immoble on s'ha instal·lat el sistema d'aprofitament d'energia solar:

- Referència Cadastral: 
- Ubicació: 

Dades de la instal·lació d'aprofitament tèrmic o elèctric d'energia solar:

Número d'expedient de la llicència d'instal·lació:  

Data de finalització efectiva de les obres d'instal·lació*: *(aplicació de bonificació a partir de l'exercici 
següent al de la finalització de les obres)

Acreditació del tècnic responsable de la instal·lació segons el qual cobreix com a mínim del 60% de la 
demanda energètica d'aigua calenta de l'immoble (val adjuntar document):

- Empresa instal·ladora:  
- Tècnic responsable: - Número de Col·legiat: 

Tipus d'instal·lació:
Instal·lació amb plaques fotovoltàiques (50% durant 5 anys)

Altres sistemes d'aprofitament energètic (50% durant 3 anys)

http://ciutada.guixols.cat/dpd
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En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per 
l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb finalitat de gestionar els impostos, taxes i preus públics municipals, en base a la Llei 
58/2003 General Tributària 
  
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i 
que les dades que ens proporciona podran ser cedides a altres administracions  
  
Més informació sobre la politica de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd

Us exposo:

L’aplicació de la bonificació prevista a l’article 8.2.b de l’Ordenança Fiscal número 2 Reguladora de l’Impost sobre 
Béns Immobles.

Davant l'anteriorment exposat, us demano:

Tel. mòbil: Correu-e d'avís: Accepto la notificació electrònica

Signatura:

Sant Feliu de Guíxols:

Que respecte a l’immoble de referència, es compleixen el requisits previstos l’Ordenança Fiscal número 2 
Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles per a poder gaudir de les bonificacions per la instal·lació de sistemes 
per a l’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar.

http://ciutada.guixols.cat/dpd

F137
.\MATERIAL\ESCUT.bmp
En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb finalitat de gestionar els impostos, taxes i preus públics municipals, en base a la Llei 58/2003 General Tributària
 
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les dades que ens proporciona podran ser cedides a altres administracions 
 
Més informació sobre la politica de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd
Faig arribar a l'Ajuntament la següent:  
INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES PER A LA 
INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES PER A L'APROFITAMENT TÈRMIC O ELÈCTRIC D'ENERGIA SOLAR         
Dades identificatives del / la propietari / ària de l'immoble:
Dades del/la sol·licitant
Dades identificatives del/la representant: (*)
Dades del/la representant
*Si no hi ha representant, deixar l'espai en blanc. En el cas d'actuar en representació d'una persona jurídica, caldrà aportar còpia dels poders. En el supòsit d'actuar   en representació d'una altra persona física, aportar poders, o una autorització per escrit i signada per la persona representada.
Dades de l'immoble on s'ha instal·lat el sistema d'aprofitament d'energia solar:
Dades del/la sol·licitant
Dades de la instal·lació d'aprofitament tèrmic o elèctric d'energia solar:
Dades del/la sol·licitant
*(aplicació de bonificació a partir de l'exercici següent al de la finalització de les obres)
Acreditació del tècnic responsable de la instal·lació segons el qual cobreix com a mínim del 60% de la demanda energètica d'aigua calenta de l'immoble (val adjuntar document):
Dades del/la sol·licitant
Tipus d'instal·lació:
Dades del/la sol·licitant
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Us exposo:
Exposo
L’aplicació de la bonificació prevista a l’article 8.2.b de l’Ordenança Fiscal número 2 Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.
Davant l'anteriorment exposat, us demano:
Demano
Que respecte a l’immoble de referència, es compleixen el requisits previstos l’Ordenança Fiscal número 2 Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles per a poder gaudir de les bonificacions per la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar.
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