Magnífic Ajuntament de Borriana
EXEMPCIÓ EN L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

INUNDACIONS 2016/2017
Nom i Cognoms/Raó Social

NIF :

En qualitat de :

Direcció

Localitat

Telèfon :

EXPOSA:
1.- Que l'art. 3 del Reial Decret Llei 2/2017, de 27 de gener, per la qual
s'adopten mesures urgents per a pal·liar els danys causats pels últims temporals
disposa:
“Se concede la exención de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
correspondientes al ejercicio en que haya tenido lugar el siniestro, 2016 o 2017, que afecten a viviendas,
establecimientos industriales, turísticos, mercantiles, marítimo-pesqueros y profesionales, explotaciones
agrarias y forestales, locales de trabajo y similares, dañados como consecuencia directa de los siniestros
a los que se refiere el artículo 1 de este real decreto-ley, cuando se acredite que tanto las personas como
los bienes en ellos ubicados hayan tenido que ser objeto de realojamiento total o parcial en otras
viviendas o locales diferentes hasta la reparación de los daños sufridos, o los destrozos en cosechas
constituyan siniestros no cubiertos por ninguna fórmula de aseguramiento público o privado”

2.- El terme municipal de Borriana està inclòs en l'àmbit d'aplicació del Reial
Decret Llei 2/2017.
3.- Les dades relatives al Impost sobre Béns Immobles i exercici de l'immoble
afectat pels sinistres referits i la quota del qual es considera ha de quedar exempta
segons la norma esmentada són
Referència cadastral:

EXERCICI 2016

Situació:

EXERCICI 2017

Basant-se en l'anterior DECLARA:
1.- El/la sol·licitant és subjecte passiu de l'Impost

sobre Béns Immobles en
relació a l'immoble assenyalat i que ha resultat danyat com a conseqüència dels
sinistres de desembre de 2016 o gener de 2017 previstos en el Reial Decret Llei
2/2017.
3.- Com a proves acreditatives dels danys patits en l'immoble i del reallotge de
persones i béns s'aporten els documents següents:
-
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En virtut de tot això SOL·LICITA:
Que se li concedisca l'exempció de l'Impost

sobre Béns Immobles
respecte a l'immoble i exercici detallat anteriorment respecte al què s'han produït
danys, segons el que disposa l'art. 3 del Reial Decret Llei 2/2017, de 27 de gener, i en
conseqüència es procedisca al reconeixement de l'exempció, amb la conseqüència
de declaració de baixa de la liquidació o la devolució de les quantitats satisfetes.
En..................., a........ de ........................... de ......
El/La sol·licitant
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