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SOLICITUDE DE BONIFICACIÓN DO 95 % NO IMPOSTO SOBRE
BENS INMOBLES PARA ACTIVIDADES AGRARIAS (Art. 4.4. da

Ordenanza Fiscal)
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DNI ou CIF Nome e apelidos ou razón social Teléfono 1 Teléfono 2

ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS
Nome da rúa, praza, lugar, etc Número Portal Escaleira Piso Porta Cód. Postal

Parroquia Municipio Provincia Correo electrónico
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DNI ou CIF Nome e apelidos ou razón social Teléfono 1 Teléfono 2

ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS
Nome da rúa, praza, lugar, etc Número Portal Escaleira Piso Porta Cód. Postal

Parroquia Municipio Provincia Correo electrónico

Acreditación da representación por

EXPÓN:

1º.- Que é titular da explotación agraria con nº de inscrición no REGA .................................................................................

2º.- Que a devandita explotación está integrada polas seguintes construcións, edificacións ou instalacións, todas elas
adicadas á actividade agraria total e exclusivamente: (No caso de non chegar o espacio, únase unha folla anexo)

USO AO QUE SE ADICAN AS
CONSTRUC.,EDIFIC. OU INSTAL. (pendella,

establo...)

REFERENCIA CATASTRAL DATA RECOÑECEMENTO
EXPLOTACIÓN OU DE

CONCESIÓN DE LICENZA



En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase aos interesados que

os datos persoais solicitados neste formulario son incorporados e tratados nun ficheiro automatizado para o seu tratamento con fines tributarios.

Vostede poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación e cancelación dirixíndose ao Concello de Corgo.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DO CORGO

De conformidade co establecido no artigo 4.4 da Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) do

Concello do Corgo, SOLICITA:

1º.- Que se declare a devandita actividade de especial interese ou utilidade municipal.

2º.- Que se lle bonifique o 95% da cota tributaria do IBI correspondente á construcións, edificacións ou instalacións
relacionadas anteriormente.

3º.- Que se aplique a bonificación con efectos de 1 de xaneiro de 2017.

DOCUMENTACIÓN ACHEGADA XUNTO COA SOLICITUDE:

Certificado actualizado da inscrición da explotación agraria no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia.

Certificado do Ministerio de Facenda no que conste a situación censal do titular da actividade.

Acreditación da titularidade catastral do inmoble (dito certificado poderá obterse no Punto de Información Castastral do
Concello do Corgo).

Certificado de que o suxeito pasivo non ten débedas coa Facenda do Estado, da Comunidade Autónoma de Galicia nin
con este concello, nin coa Seguridade Social.

Xustificante ou indicación da resolución ou acordo deste concello polo que se recoñeceu a preexistencia a 1 de xaneiro
de 2002 das construccións, edificacións ou instalación adicadas a explotacións agrarias, ao abeiro da derrogada
disposición transitoria 11ª da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia.

Xustificante ou indicación da resolución ou acordo municipal de concesión de licenza das construcións, edificacións e
instalación destinadas a explotacións agrarias. (Só no suposto de que non teña o recoñecemento a que alude o punto
anterior).

No caso de edificacións, construcción e instalacións  que non consten no recoñecemento da explotación, nin conten con
licenza, deberá aportarse a acreditación fehaciente, por calquera medio admitido en Dereito,  da data de terminación
das obras.

No caso de que o titular catastral das construccións, instalacións e obras referidos non se corresponda co titular da
explotación que se desenvolva nelas, éste deberá aportar ademáis da documentación establecida nas letras a) a g)
referida ao agricultor que use as edificacións, construcción e instalacións para a súa explotación, e a documentación que
acredite a cesión do uso ou aluguer dos referidos inmobles.

O Corgo, ................... de ......................................................... 20..............

Asdo.: ...............................................................................................

NOTA: Os obrigados tributarios deberán comunicar calquera modificación relevante das condicións e requesitos
esixibles para a aplicación desta bonificación (Art. 137 do R.D. 1065/2007, de 27 de xullo)


