
GESTIÒ TRIBUTÀRIA

SOL·LICITUD D'EXEMPCIÓ QUOTA IBI 2018 AFECTATS INCENDI

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
DNI/NIF/CIF Primer cognom /Raó social Segon cognom Nom

DADES DEL/ DE LA REPRESENTANT
DNI/NIF/CIF Primer cognom /Raó social Segon cognom Nom

ADREÇA A L'EFECTE DE NOTIFICACIONS
Domicili (C/, Av., Pl.) Nº Bl. Esc. Pis Pta. C.P.

Municipi Província Telèfon Correu electrónic

DECLARA

Que sóc propietari de l'immoble/s:

Situació Referència cadastral

Que va patir danys com a conseqüència de l'incendi forestal que va assolar diferents termes de la 
Comunitat Valenciana entre els dies 7 i 9 d'agost de 2018, entre ells part del municipi de Gandia, i que, 
sent-me aplicable l'exempció en la quota de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) prevista en l'art. 3.1 del 
Reial decret llei 2/2019, de 25 de gener, pel qual s'adopten mesures urgents per a pal·liar els danys causats 
per temporals i altres situacions catastròfiques (BOE núm. 23, de 26/01/2019).

SOL·LICITA

S'aplique l'exempció de la quota de l'IBI de 2018 i, si escau, la corresponent devolució d'ingressos indeguts 
(acompanye a aquest efecte, fulla de tercers emplenada i còpia del rebut de l'IBI).

CONSENTIMENTS, DATA I SIGNATURA
AUTORITZE l'Ajuntament de Gandia a sol·licitar de l'Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados S.A, AGROSEGURO, la informació relativa al requisit establit en l'art. 3.1 del Reial 
decret-llei 2/2019, de 25 de gener, pel qual s'adopten mesures urgents per a pal·liar els danys causats per 
temporals i altres situacions catastròfiques (BOE núm. 23, de 26/01/2019), amb la finalitat d'acreditar que la 
cobertura de les pèrdues en les produccions agrícoles i ramaderes que constituïsquen sinistres no resulte 
possible mitjançant cap fórmula d'assegurament públic o privat. 
HE ESTAT INFORMAT que l'Ajuntament de Gandia tractarà i guardarà les dades aportades en la instància i en 
la documentació que li acompanya per a la realització d'actuacions administratives.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable Ajuntament de Gandia. Departament Gestió Tributària.
Finalitat 
Legitimació

Gestió de les sol·licituds d'exempció i devolució d'ingressos indeguts. 
Compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics atorgats a aquesta 
Entitat.

Destinataris   No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal. No hi ha previsió de transferència.
Drets Per a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, accedisca al link de la informació 

addicional.
Informació 
addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent adreça: 
http://www.gandia.es/aytg/Web_php/index.php?contenido=subapartados_woden&id_boto=584

Signatura
Gandia, ____ de/d'_____________________ de ______ 

Nom  ______________________________

Sra. Alcaldessa de l'Excm. Ajuntament de Gandia
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