
INSTRUCCIÓNS PARA CUBRIR A SOLICITUDE 
 
Con carácter xeral:  

✓ O Concello de Ferrol neste procedemento ten establecido expresamente modelos 
específicos de presentación de solicitudes e declaración responsable que son de uso 
obrigatorio polos interesados. 

✓ Prazo de presentación: Ata o 31/03/2021 
 

Datos solicitante: A persoa solicitante será a obrigada ao pagamento e poderá actuar por 
medio de representante. Deberá aportarse obrigatoriamente copia do NIF/CIF do interesado. 
 
Datos representante: Só se cumprimentarán estes datos cando a persoa solicitante actúe a 
través dun representante asignado.  

✓ No caso de persoas xurídicas a representación deberá acreditarse con poder bastante, 
mediante documento público ou privado con sinatura debidamente lexitimada 
notarialmente ou por comparecencia.  

✓ No caso de persoas físicas, bastará con autorización orixinal asinada polo interesado, e 
a copia dos NIF.  

 
Datos do obxecto tributario: Será necesario cumprimentar todos os datos indicados relativos 
ao inmoble do que solicita o beneficio fiscal.  
 
Solicitude: Deberá achegarse a documentación esixida e necesaria para a concesión 
provisional da bonificación. 

✓ Segundo sexan empresarios autónomos individuais, pequenas empresas ou 
microempresas marcarase cun X na casiña correspondente e se acompañará a 
documentación adicional que se indica debaixo de cada apartado. 

✓ No caso de non coincidir o titular do inmoble co titular da actividade que nel se 
desenvolve, marcarase cun X na casiña correspondente e se acompañará a 
documentación adicional que se indica debaixo deste apartado. 

 
Tramitación:  

✓ Subsanación.- Se a solicitude ou a documentación presentada tiveran algún defecto, 
ou non se achegara toda a documentación precisa, requerirase ao interesado para que, 
no prazo de dez días contados a partir do día seguinte ao da notificación do 
requerimiento, se subsanen as deficiencias, advertíndolle que transcorrido ese prazo 
sen que o faga, terase por desisitdo e arquivarase a solicitude sen máis trámite. 

✓ Resolución.- A solicitude resólvese coa Resolución da concelleira-delegada da Área de 
Economía, Facenda e Patrimonio, Recursos Humanos, Emprego, Promoción 
Económica, Turismo, Estatística e Edusi que se notificará ao interesado no seu 
domicilio. O prazo máximo para resolver é de seis meses. Se nese prazo non se 
resolvera, a solicitude entenderase desestimada.  

Normativa reguladora: 

✓ Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria. 
✓ Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 

Administracións Públicas 
✓ Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aproba o Texto refundido da Lei 

reguladora das facendas locais. 
✓ Real decreto 1065/2007, de 27 de xullo, polo que se aproba o Regulamento xeral das 

actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de 
desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos. 

✓ Ordenanza fiscal nº 1 do Concello de Ferrol reguladora do Imposto sobre Bens 
Inmobles 

✓ Ordenanza fiscal xeral do Concello de Ferrol. 

 


