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SOLICITUDE DE BONIFICACIÓN DE ATA O 90 % NO IMPOSTO
SOBRE BENS INMOBLES PARA FAMILIAS NUMEROSAS (Art. 4.6 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 do ben inmoble de carácter residencial destinado a vivenda habitual, na que estamos empadroados
todos os membros da familia numerosa, que se cita a continuación,

REFERENCIA CATASTRAL DO BEN INMOBLE VALOR CATASTRAL

De conformidade co establecido no artigo 4.6 da Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) do

Concello do Corgo, SOLICITA:

1º.- Que se lle bonifique o 90% da cota tributaria do IBI correspondente á referida vivenda habitual, por familia

numerosa.

2º.- 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

DOCUMENTACIÓN ACHEGADA XUNTO COA SOLICITUDE:

Título oficial de familia numerosa.

Certificado de empadroamento de toda a unidade familiar (expedido de oficio polo Concello).

Declaración da renda das persoas físicas do exercicio anterior ao que se solicita a bonificación ou certificado de non

estar obrigado a facela. Se o caso, tamén declaración do cónxuxe e/ou fillo/s a cargo.

Declaración, no seu caso, do Imposto sobre o Patrimonio.

Certificación catastral de bens inmobles tanto rústicos como urbaáns que estean ubicados noutros concellos.

Certificado dos ingresos anuais (se é o caso do cónxuxe e/ou fillo/s a cargo) (pensión, nómina, subsidios de

desemprego...) ou certificado negativo de non dispor de ningún.

Saldos bancarios de todas as contas das que sexa titular o solicitante e, se é o caso, o cónxuxe e/ou fillo/s a cargo a data

31 de decembro do último ano.

Valor catastral da 2ª e sucesivas vivendas (excluída a habitual) do titular e se é o caso, do cónxuxe e fillo/s a cargo.

Valor catastral de fincas e outros inmobles ubicados noutros concellos dos que sexan titulares todos os membros da

unidade familiar.

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

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

NOTA: Esta bonificación terá carácter anual, polo que os posibles beneficiarios deberán reiterar a súa solicitude antes

do 1 de outubro do exercicio anterior ao que se vai aplicar. En caso de solicitarse fóra deste termo, rexeitarase a

solicitude, sen prexuízo de que se poida solicitar en sucesivos exercicios.

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)


