
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE SAN SADURNIÑO 

 

 

SOLICITUDE DE BONIFICACION I.B.I 

SUXEITO PASIVO (titular do recibo) 

NOME E 

APELIDOS_______________________________________NIF/CIF_______________ 

ENDEREZO_____________________________________________ 

TFNO________________ 

REPRESENTANTE 

NOME E APELIDOS___________________________________ NIF/CIF____________ 

ENDEREZO_____________________________________________ 

TFNO________________ 

 

EXPÓN: 

Que é titular do inmoble co número de referencia catastral __________________________ 

pertencente ao Concello de San Sadurniño. 

SOLICITA:  

O recoñecemento do dereito á bonificación do I.B.I., por tratarse dun suposto contemplado 

no artigo 10.5, Bonificacións, da ordenanza fiscal número 1, reguladora do Imposto sobre 

bens inmobles, para cuxos efectos achega a seguinte documentación (marcar con x): 

- Fotocopia NIF/CIF do titular 

- Declaración responsable do titular da actividade de estar desenvolvendo actividade 

agraria, gandeira ou forestal no ben para o que se solicita bonificación. 

- Declaración de que no ben non se desenvolve ningunha actividade distinta á agraria, 

gandeira ou forestal. 

- Certificado de facenda da situación censual. 

- Acreditación da titularidade catastral do inmoble (recibo I.B.I) 

- Certificado de non existencia de débedas coas administracións públicas e 

seguridade social. 

- Xustificante de recoñecemento de explotación ou licenza de actividade. 

- No caso de pensionistas do réxime especial agrario: xustificación da orixe da 

pensión. 

 

San Sadurniño, ___  de _____________de 201 

(Sinatura) 

 

 

 

 

 

 



 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE SAN SADURNIÑO 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DO TITULAR DA ACTIVIDADE 

- BONIFICACIÓN IBI 95%- 

 

Eu Don/a_____________________________________________ co D.N.I. 

núm.__________ 

 

DECLARO 

Que estou desenvolvendo total e exclusivamente ACTIVIDADE agraria, gandeira 

ou forestal (actividade económica do sector primario), no inmoble co número de 

referencia 

catastral_____________________________________________________________

___. 

Asemade DECLARO que todas e cada unha das construcións que aparecen nesta 

referencia catastral son para USO desa actividade primaria. 

E para que conste a efectos de solicitar a bonificación do I.B.I., asino a presente. 

 

San Sadurniño, ____ de_______________________ de 201__ 

 

(Sinatura) 

 

 

 

 

 

 

 



 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE SAN SADURNIÑO 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DO TITULAR DA ACTIVIDADE 

- BONIFICACIÓN IBI 50%- 

 

Eu Don/a______________________________________ co D.N.I. 

núm._________________ 

 

DECLARO 

Que estou desenvolvendo total e exclusivamente ACTIVIDADE agraria, gandeira 

ou forestal (actividade económica do sector primario), no inmoble co número de 

referencia 

catastral_____________________________________________________________

___. 

Asemade DECLARO que algunha das construcións que aparecen nesta referencia 

catastral son para USO distinto desa actividade primaria (por exemplo vivenda). 

 

E para que conste a efectos de solicitar a bonificación do I.B.I., asino a presente. 

 

San Sadurniño, ____ de_______________________ de 201__ 

 

(Sinatura) 

 

 

 

 

 

 


