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ESTRADA NACIONAL VI S/N
27163   O CORGO     LUGO

P-2701400 J
Telf.: 982 30 21 00

686 93 22 61
618 65 2809

SOLICITUDE DE BONIFICACIÓN DE ATA O 95 % NO IMPOSTO
SOBRE BENS INMOBLES PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS (Art.

4.5. da Ordenanza Fiscal)

SO
LI

CI
TA

N
TE

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

RE
PR

ES
EN

TA
N

TE
 (n

o
se

u 
ca

so
)

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 dos bens inmobles que se citan a continuación, nos que se desenvolve de xeito total e exclusivo a
actividade económica de ..........................................................................................................................................................

(No caso de non chegar o espacio, únase unha folla anexo)

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

REFERENCIA CATASTRAL DATA DE CONCESIÓN DE
LICENZA



NOTA: A bonificación regulada no artigo 4.5 da Ordenanza fiscal reguladora do IBI do Concello do Corgo ten
carácter anual, polo que os posibles beneficiarios deberán reiterar a súa solicitude antes do 1 de outubro do
exercicio anterior ao que se vaia a aplicar. En caso de solicitarse fóra deste prazo, rexeitarase a solicitude, sen
prexuízo de que se poida solicitar en sucesivos exercicios.
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2º.- Que a súa empresa (ou o empresario individual), ten domicilio fiscal no Corgo, e adícase a .................................. .........

..............................................................................................................., cun número de traballadores indefinidos a 31 de
decembro do ano anterior á data desta solicitude de ............................

3º.- Que durante o exercicio ................................ formalizou ................. (número) contratos laborais indefinidos (fixos)
con desempregados dos seguintes colectivos con dificultades de integración social:

Desempregados de longa duración

Desempregados de menos de 30 anos

Desempregados maiores de 45 anos

Desempregados vítimas da violencia de xénero

Desempregados con minusvalías

Mulleres desempregadas

Perceptores/as de RISGA

Desempregados con discapacidade valorada superior ao 33%

Desempregados en situación de cargas familiares non compartidas

Desempregados en proceso de rehabilitación social como resultado dun programa de deshabituación de
substancias adictivas ou de calquera outra situación que produza efectos persoais sociais de natureza
semellante.

Desempregados inmigrantes ou emigrantes retornados

Desempregados que procedan de institucións de protección ou reeducación de menores

Desempregados procedentes de institucións penitenciarias

Desempregados sen fogar ou habitando nunha infravivenda

Desempregrados pertencentes a minorías étnicas

Desempregados que se atopen en proceso de abandono do exercicio da prostitución ou ser vítima de
explotación sexual-laboral en redes de prostitución ou trata de persoas
Desempregados que teñan a condición de persoa transexual ou estean en proceso de reasignación sexual

4º.- Que durante o exercicio ................................ formalizou ................. (número) contratos laborais indefinidos (fixos)
con desempregados que non están incluídos no artigo 4.5. a) da ordenanza fiscal reguladora do IBI do Concello do Corgo.

De conformidade co establecido no artigo 4.5 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 ........................ da cota tributaria do IBI correspondente.

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



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
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DOCUMENTACIÓN ACHEGADA XUNTO COA SOLICITUDE:

Certificación do Servizo Público de Emprego de que a persoa contratada indefinida estaba inscrita como demandante de
emprego antes da contratación.

Informe de vida laboral expedido pola Tesourería Xeral da Seguridade Social onde conste que a persoa traballadora
carece de ocupación na súa data de alta no Réxime Xeral da Seguridade Social.

No suposto de persoas con discapacidade, certificado de discapacidade emitido polo órgano competente.

Certificado emitido polos servizos sociais ou órgano competente no que se xustifique a situación social da persoa
traballadora, de cara a acreditar a pertenza a cada un dos colectivos con dificultades de integración social.

NIF da empresa ou empresario, e do traballadore ou traballadores contratados laborais fixos, e acreditación do domicilio
fiscal, mediante certificación emitida pola Axencia Tributaria.

NIF dos traballadores contratados laborais indefinidos ou fixos (refírese aos que se contratan para obter a bonificación,
non aos que xa tiña contratados a empresa).

Acreditación de ser titular dos bens inmobles, tanto da finca como das construcións, edificacións ou instalación nas que
se desenvolve de maneira permanente e exclusiva a actividade económica.

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

Certificado de que o suxeito pasivo do IBI non ten débedas coa Facenda do Estado, da Comunidade Autónoma de Galicia
nin con este concello, nin coa Seguridade Social. (Os datos deste concello incorporaranse de oficio á solicitude).

Xustificante ou indicación da resolución ou acordo municipal de concesión de licenza das construcións, edificacións ou
instalacións destinadas de maneira permanente e exclusiva á actividade económica.

No seu caso, certificado dos Servizos Públicos de Emprego no que se acredite a inscripción como demandante de
emprego, e no seu caso, de longa duración, do traballador contratado indefinidamente.

A relación nominal de traballadores (RLT) correspondentes ao mes de decembro do exercicio anterior do ano en que se
solicita la bonificación da cota tributaria.

Acreditación, no seu caso, de que o traballador contratado indefinidamente é vítima da violencia de xénero.

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)






