CONCELLO DE MAZARICOS
Avda.13 de Abril, 59 – A Picota 15256 Mazaricos – A Coruña
Tlf. 981 867 104

SOLICITUDE BONIFICACIÓN DO 95% DA COTA ÍNTEGRA DO I.B.I. POR
DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES AGRARIAS OU GANDEIRAS
DATOS DO SOLICITANTE:
NOME E APELIDOS / RAZÓN SOCIAL:
D.N.I. / C.I.F.:
ENDEREZO:
TELÉFONO CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO (a efectos de notificacións):
REFERENCIA/S CATASTRAL/IS DO/S INMOBLE/S:

EXPÓN:
Que é titular do/s inmoble/s con referencia/s catastral/is que no encabezado se recolle, situado/s no
Concello de Mazaricos e que estima que debe gozar do seguinte beneficio fiscal,
SOLICITA:
1.-Que se lle declare o/s inmoble/s antedito/s como inmoble/s de especial interese ou de utilidade
municipal por concorrer nas circunstancias contempladas no artigo 14, punto 5 da ordenanza fiscal
reguladora do IBI do Concello de Mazaricos con data 28 de agosto de 2018.
2.-O recoñecemento do dereito á bonificación do 95% da cota íntegra do imposto sobre o antedito
inmoble, por tratarse do suposto contemplado no artigo 14, punto 5 da ordenanza: actividades
agrarias ou gandeiras; para cuxos efectos presenta a documentación que no reverso se enumera.
En Mazaricos, a ______________

Asdo. ________________________________
A/A ALCALDE DO CONCELLO DE MAZARICOS

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA:
FOTOCOPIA D.N.I. DO SOLICITANTE (SUXEITO PASIVO DO IMPOSTO)
CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA E GRÁFICA DO BEN INMOBLE COS DATOS DE TITULARIDADE
CATASTRAL COINCIDENTE CO SUXEITO PASIVO DO IMPOSTO
CERTIFICADO DE NON TER DÉBEDAS COA FACENDA ESTATAL DO SUXEITO PASIVO DO IMPOSTO
CERTIFICADO DE NON TER DÉBEDAS COA FACENDA AUTONÓMICA DO SUXEITO PASIVO DO IMPOSTO
CERTIFICADO DE NON TER DÉBEDAS COA SEGURIDADE SOCIAL DO SUXEITO PASIVO DO IMPOSTO
COPIA DO DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN SANITARIA VIXENTE (Onde figura o código R.E.G.A.)
Se o titular catastral non coincide co titular da actividade, deberá aportarse a documentación que segue:
DECLARACIÓN RESPONSABLE DO TITULAR DA ACTIVIDADE NO QUE FIGURE EXPRESAMENTE A
ACTIVIDADE QUE REALIZA E AS REFERENCIAS CATASTRAIS DOS INMOBLES NOS QUE A REALIZA
COPIA DO DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN SANITARIA VIXENTE (Onde figura o código R.E.G.A.)

Instrucións xerais:


O solicitante da bonificación do I.B.I. debe ser o suxeito pasivo do imposto, é decir, o titular catastral do inmoble.



Cada suxeito pasivo poderá presentar unha única solicitude de bonificación do imposto asociado a todas aquelas
referencias catastrais vinculadas a un único código R.E.G.A. da correspondente explotación.



No caso dun suxeito pasivo gravado con I.B.I. por diferentes inmobles con actividade agraria e con diferentes
código R.E.G.A. asociados, deberá presentar unha solicitude para cada un deles.



O Concello realizará de oficio todas as actuacións precisas para a comprobación dos extremos expostos ao
respecto desta bonificación.



A comprobación de estar ao corrente coa facenda local farase de oficio.



A declaración de especial interese ou de utilidade municipal precisa para a aplicación desta bonificación
corresponderá ao Pleno da Corporación local, por voto favorable da maioría simple dos seus membros.



Con carácter xeral, o efecto da concesión da bonificación comezará a partir do exercicio seguinte á data da
solicitude e non terá carácter retroactivo.



De acordo co disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal,
informámolo/a de que os datos persoais facilitados se incorporan e manteñen nun ficheiro titularidade do
Concello, coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de xeito
confidencial, podendo ser cedidos só nos casos previstos na Lei orgánica 15/199, de protección de datos de
carácter persoal. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición,
na medida en que a lei o permita, dos seus datos, comunicándollo por escrito ó Concello, achegando copia de
documento que acredite a súa identidade.

