
               EXCMO. CONCELLO DE VIVEIRO

               Praza Maior, 1. 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982 56 01 28 Fax:982 56 11 47 Correo Electrónico: concello@viveiro.es 

SOLICITUDE DE BONIFICACIÓN NO IMPOSTO SOBRE  BENS INMOBLES
(Para titulares de Familia Numerosa)

DATOS PERSOAIS DO SUXEITO PASIVO 
NIF / CIF / NIE  Nome e Apelidos ou Razón Social Enderezo 

Teléfono Código Postal Localidade Concello Provincia

DATOS PERSOAIS DO REPRESENTANTE 
NIF / CIF / NIE  Nome e Apelidos Enderezo 

Teléfono Código Postal Localidade Concello Provincia

Segundo o artigo 5, punto 3.2, da Ordenanza Fiscal núm. 1 do Imposto sobre Bens Inmobles deste Concello, pola que se recoñecen
bonificacións ós suxeitos pasivos que, conforme á normativa vixente, ostenten a condición de titulares de familia numerosa na data do
devengo do imposto,  terán dereito ás seguintes bonificacións na cota íntegra do mesmo, sempre que o inmoble do que se trate
constitúa a vivenda habitual da familia.

CADRO DE BONIFICACIÓNS E REFERENCIA CATASTRAL DA VIVENDA

Categoría de
Familia

Numerosa

% bonificación se
valor catastral

menor ou igual que
70.000,00 €

% bonificación se
valor catastral maior
de 70.000 € e igual

ou menor de
100.000,00 €

% bonificación se
valor catastral igual

ou maior de
100.000,00 €

NÚMERO FIXO:  

REFERENCIA CATASTRAL DA VIVENDA HABITUAL
Esta información atópase no recibo do ano en curso

 PRIMEIRA 35 % 20 % 5 % VALOR CATASTRAL: 

SEGUNDA 45 % 30 % 15 %
Notas aclaratorias:
Enténdese por vivenda habitual aquela que figura como domicilio do
suxeto pasivo no padrón municipal de habitantes.
A bonificación poderase solicitar ata o 30 de novembro do exercicio
inmediato anterior  a aquel  no que deba ter  efectividade,  sen que
poida ter carácter retroactivo.

HONOR 55 % 40 % 25 %

Para xustificar o exposto anteriormente, presento a seguinte documentación, sabendo que de non presentala decae o pedimento e
arquívase sen máis trámite o expediente:

1. Título vixente de familia numerosa, expedido pola Administración competente.

2. Certificado de empadroamento ou documento que acredite que tódolos membros  da familia que constan no título de
familia numerosa están empadroados no domicilio familiar.

3. Copia do recibo anual do IBI, ou documento que permita identificar de xeito indubidable a localización e descrición do
ben inmoble, incluído o valor e a referencia catastral.

Viveiro,  de  de 20 

Asdo.  

SRA. ALCALDESA DO EXCMO. CONCELLO DE VIVEIRO

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos
persoais é CONCELLO DE VIVEIRO, con dirección PRAZA MAIOR 19-20, 27850 - VIVEIRO (LUGO); concello@viveiro.es.
Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os datos non se cederán a
terceiros, salvo por obriga legal.
Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar
o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquera momento. Para elo, CONCELLO DE VIVEIRO dispón de
formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos.
Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.
Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico:  concello@viveiro.es
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