
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

SOL.LICITUD DE BONIFICACIÓ A L’IMPOST SOBRE BENS INMOBLES (URBANA)
PER FAMÍLIA NOMBROSA PER A L’ANY 2018

Nom i cognoms DNI

En qualitat de 

Adreça

Localitat Telèfon

EXPOSE
  

1.- Que ostente la condició de titular de FAMÍLIA NOMBROSA, segons còpia del  títol
acreditatiu que s’adjunta.

2.-  Que sóc subjecte passiu de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana
sobre  l’immoble  situat  al
c/   ...........................................................................................................................................  i  amb
referència cadastral _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, el qual constitueix la residència
habitual de la unitat familiar.

3.- Que la unitat familiar integrada en el títol  no supera el límit d’obtenció de rendes
definit en l’Ordenança fiscal (IPREM €  multiplicat per la quantitat de membres que integren la
unitat familiar, comptant com a doble els membres de la unitat que tinguen la condició de
discapacitat  o  estiguera  incapacitat  per  a  treballar  d'acord  amb  normativa  de  famílies
nombroses).

SOL.LICITE
La bonificació aplicable a l’immoble citat per a l’exercici 2018, de conformitat amb l’article
74.4   del   Text  Refòs  de  la  Llei  reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  i  l’article   9.3  de
l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.

AUTORITZACIÓ:
Per la present prest la meua autorització, per a la sol·licitud a altres Administracions Publiques
de la documentació necessària per a constatar les dades anteriorment declarades.

Firma del sol.licitant:

Data: ...........................

Documents que 
s’adjunten:

-Títol de família nombrosa
- Rebut de l’IBI

Decret: Passe 
a ...........................
Per a la seua tramitació
 

Data: .........................

A L’ALCALDIA PRESIDÈNCIADE L’AJUNTAMENT DE BURRIANA
TERMINI DE SOL·LICITUD: D'1 de gener a 31 de març de 2018
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