SOLICITUDE DE DECLARACIÓN EN RELACIÓN
BONIFICACIÓN DO IBI EN
FINCAS URBANAS EN SOLO DE NÚCLEO RURAL
VACANTES DE EDIFICACIÓN
DATOS DO SOLICITANTE (TITULAR CATASTRAL):
NOME e APELIDOS ou RAZÓN SOCIAL:

DNI/NIF:

ENDEREZO a efectos de notificación::
Dirección Telemática

TELÉFONO:

TELÉFONO:

DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE (no seu caso, haberá de acreditarse documentalmente):
NOME e APELIDOS ou RAZÓN SOCIAL:

DNI/NIF:

ENDEREZO a efectos de notificación ou dirección de correo electrónico de optar pola notificación electrónica: TELÉFONO:

DOCUMENTO QUE ACREDITA A REPRESENTACIÓN:

TELÉFONO:

EXPÓN:
O apartado 5 do artigo 3 da vixente Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles prevé
unha bonificación para os inmobles de natureza urbana localizados en áreas ou zonas do municipio que,
conforme á normativa urbanística e ao planeamento urbanístico vixente, correspondan a asentamentos de
poboación singularizados pola súa vinculación ou preeminencia de actividades primarias agropecuarias, e
por dispoñer dun nivel de servizos de competencia municipal, infraestruturas ou equipamentos colectivos
inferior ao existente nas áreas consolidadas do municipio, nos que as súas características económicas
aconsellan unha especial protección.
O/a interesado/a é titular dos inmobles que se sinalan a continuación: (identificar a referencia catastral e os
servizos e dotacións cos que conta cada un dos inmobles; si o inmoble está en zona de concentración parcelaria
marcar únicamente a casilla correspondente)

REFERENCIA CATASTRAL

Marcar si o
inmoble se
sitúa en Zona
de
Concentración
Parcelaria

Para os inmobles que non estean situados en Zona
de Concentración Parcelaria
Dotacións e servizos cos que conte a parcela

Camiño
público1

Alumeado
pública

Abastecemento
de auga

Rede de
saneamento

REFERENCIA CATASTRAL

1

Marcar si o
inmoble se
sitúa en Zona
de
Concentración
Parcelaria

Para os inmobles que non estean situados en Zona
de Concentración Parcelaria
Dotacións e servizos cos que conte a parcela

Camiño
público1

Iluminación
pública

Abastecemento
de auga

Rede de
saneamento

Enténdese como camiño público a aquel que consta representado na cartografía catastral.

SOLICITA:
Ao Pleno da corporación, en relación cos inmobles referenciados, e previos os trámites oportunos,
a adopción das declaracións que correspondan, entre as seguintes:




Que as circunstancias económicas do inmoble aconsellan a súa especial protección.
Si o inmoble foi obxecto de procesos de concentración parcelaria nas parroquias ou
lugares de Maside, O Mato-A Veiga, Pena Santa María e Pena San Salvador.
O nivel de equipamento e infraestruturas da titularidade municipal coas que conta o
inmoble.

Sarria, ______ de _____________ de ________
Asdo: A persoa solicitante ou representante

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Sarria infórmao de que os datos persoais obtidos deste
documento serán incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Sarria, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa
solicitude ou para realizar comunicacións do seu interese para os efectos informativos. SE o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou
cancelación, nos termos establecidos na lei indicada, comunicándollo a este Concello.

