
(Sinatura)

Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Baralla

Baralla , a

DECLARACIÓN XURADA BONIFICACIÓN LICENZA DE OBRAS

DECLARA BAIXO XURAMENTO:

Selo de entrada
Concello de Baralla 
Rúa Evaristo Correa Calderón 48 
27680 - Baralla - Lugo 
www.concellobaralla.es 
 

Os datos facilitados serán incorporados aos ficheiros de datos "XESTIÓN DE LICENZAS E TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES" titularidade do CONCELLO DE BARALLA para o 
exercicio das funcións e competencias atribuídas ao CONCELLO DE BARALLA na lexislación vixente. Os interesados poderán exercer os dereitos establecidos na Lei 
Orgánica 15/1999, de 13 de Decembro, de Protección de Datos de carácter persoal coas limitacións establecidas legalmente, no rexistro xeral do Concello , no 
enderezo c/EVARISTO CORREA CALDERÓN, 48 - 27680 - BARALLA - LUGO.

Que  se  atopa   nalgún dos  seguintes supostos   de  bonificación , regulados no  artigo   4º  da 
Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto de Construccións, lnstalacións e Obras: 

 
Bonificación a favor de construccións,instalacións e obras  que  sexan declaradas de especial interés ou  utilidade 
municipal por  concurrir  circunstancias sociais, culturais  ou historico  artísticas que reúnan as seguintes 
características:

Estado, Comunidades Autónomas, Entidades locais e os seus respectivos Organismos Autónomos: 
 Bonificación  en cota  do 95  % polas construccións, instalacións e obras destinadas a hospitais, ambulatorios e 
educación infantil,primaria e secundaria

Estado, Comunidades Autónomas, Entidades locais e os seus respectivos Organismos Autónomos: 
Bonificación  en  cota  do  50  %  polas  construccións, instalacións  e  obras  destinadas  a  centros educativo - 
culturais, sanitarios, asistenciais, sociais, culto - relixioso e os que se retiren á conservación, rehabilitación ou 
proteción dos bens inmobles ou dos espazos de interese que figuren nos Catálogos de Bens e Espazos 
Protexidos. 
 
Entidades,asociacións ou fundacións sen ánimo de lucro: Bonificación na cota do imposto do 50 % polas 
mesmas construccións,instalacións e obras recollidas nos apartados a) e b) do presente artigo. 
 
Suxeitos pasivos: Bonificación do 40 % por aquelas construccións, instalacións e obras que  afecten a vivendas 
e outras edificacións que se caractericen pola súa especialvinculación co sector primario de carácter agrícola,
gandeiro ou forestal ou por tratarse de vivendas tradicionais con máis de 55 anos de antigüedade

Suxeitos pasivos que ostenten a condición de membro de familia numerosa na data de devengo do imposto, e no 
relativo  a aquelas construccións, instalacións e obras que afecten  a súa vivenda habitual familiar, terán os 
seguintes porcentaxes de bonificación, conforme ás categorías de familia numerosa establecidas na lei 40/2003,
de 18 de novembro,de protección ás familias numerosas: 
  
Categoría Xeral:30 %de bonificación da cota íntegra.  
Categoría Especial: 90% de bonificación na cota íntegra. 
  
A tal efecto, entenderase por vivenda habitual familiar aquela en que esté empadronado o suxeito pasivo que 
teña a condición de membro de familia numerosa acreditada mediante a presentación do correspondente  título, 
ou aquela vivenda que  vaia  a selo nun przo máximo  dun  ano unha vez terminada a a construcción,instalación 
ou obra. 
 

Bonificación do  90 % a favor das construccións, instalacións e obras  específicas que  sexan necesarias para 
favorecer o acceso e habitabilidade dos discapacitados, por  aquela parte do proxecto que  afecte  únicamente a 
estas construccións, instalacións e obras. 
 

Don/a
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