SOLICITUDE DE BENEFICIOS FISCAIS NO IBI
modelo normalizado RSBI

SOLICITANTE:
nome e apelidos

NIF / NIE

enderezo postal

código postal

concello

teléfono de contacto

correo electrónico

INTERESADO/A:
nome e apelidos ou razón social

NIF

representada pola persoa solicitante en calidade de
enderezo postal
concello

código postal
teléfono de contacto

correo electrónico

NOTIFICACIONS TELEMÁTICAS:
Desexo recibir notificacións telemáticas no enderezo habilitado
Declaro que conto con certificado dixital ou DNI electrónico e que acepto ser dado de alta nos servizos de notificación
En cumprimento da Lei 39/2015, requiro que as comunicacións xeradas nos expedientes aos que dea lugar esta solicitude me sexan notificadas de forma telemática a través da plataforma Notific@ (notifica.xunta.gal). Ao
facelo, son consciente de que os avisos recibireinos no enderezo electrónico que indico, e que para poder acceder ao contido das notificacións preciso dun certificado dixital ou DNI electrónico, ao tempo que acepto ser
subscrito de forma automática aos servizos de notificación do Concello de Rianxo. Máis información en concelloderianxo.gal/notifica

OBXECTO TRIBUTARIO:
referencia catastral

URBANO:
vía

número / km

bloque

escaleira

andar

parcela

lugar

porta

RÚSTICO:
polígono

SOLICITO:
A aplicación dos beneficios fiscais baixo os supostos indicados no reverso desta solicitude, para os que
achego a documentación que se indica en cada caso.
Documentación a presentar e instrucións ao dorso deste formulario >>>

SINATURA:
En cumprimento do previsto na Lei Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Persoal e o
Real Decreto 1720/07 de Regulamento do Desenvolvemento, informamos que os datos recollidos polo
Concello de Rianxo coa finalidade de levar a cabo as xestións derivadas desta solicitude serán
almacenados nun ou máis ficheiros titularidade do Concello debidamente inscritos na Axencia
Española de Protección de Datos, e que poderán ser cedidos a outros organismos ou profesionais
unicamente para a mesma finalidade. Vostede poderá, en todo momento, exercitar os dereitos de
acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos persoais, así como a revogación
do consentimento, mediante comunicación acompañada de fotocopia do DNI ou equivalente, ao
enderezo indicado neste mesmo formulario.

Rianxo,

de

de

Concello de Rianxo Praza Castelao 1, 15920 Rianxo

Destino:
Tel. 981 86 00 75 Fax 981 86 66 28

rianxo.gal concelloderianxo.gal

SOLICITUDE DE BENEFICIOS FISCAIS NO IBI
modelo normalizado RSBI

DOCUMENTACIÓN:
BONIFICACIÓNS:
Inmobles que constitúan a residencia habitual dunha familia numerosa:
Título oficial de familia numerosa
Certificado de empadroamento do titular da familia numerosa
Copia compulsada da declaración da renda
Autorización de acceso a datos fiscais da AEAT
Inmobles con carencia de servizos básicos de competencia municipal:
Auga
Saneamento
Inmobles obxecto da actividade de empresas de urbanización, construción e promoción
inmobiliaria que non figuren como bens do seu inmobilizado
Certificación da data de inicio das obras de urbanización ou construción do técnico director da
obra
Estatutos da sociedade
Certificado do administrador da sociedade de que o inmoble non forma parte do inmobilizado
da sociedade
Vivendas de protección autonómica:
Cédula de cualificación definitiva como VPA
Bens rústicos de cooperativas agrarias e de explotación comunitaria da terra:
Certificación acreditativa da condición que se alega
EXENCIÓNS:
Inmobles declarados de interese cultural:
Declaración do inmoble como BIC
Montes con repoboacións ou rexeneracións forestais:
Certificación da consellería competente
Inmobles de entidades sen ánimo de lucro:
Estatutos da entidade
Certificado de inscrición no Rexistro de Entidades Relixiosas ou rexistro oficial correspondente
Declaración de destinar a fins de interese xeral a lo menos o 70% dos ingresos
Certificación da AEAT de comunicación da opción de tributación polo réxime fiscal especial
Certificación de que o inmoble está afecto á actividades
Declaración xurada de que se cumpren as obrigas contables e de rendición de contas
Declaración de utilidade pública (só no caso de asociacións)
Declaración censual presentada na AEAT pola que se comunica a opción de tributación polo
réxime fiscal especial do Título II da Lei 49/2002

Concello de Rianxo Praza Castelao 1, 15920 Rianxo
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