
 

DATA DA SOLICITUDE 

 

 

 
 

SINATURAS: 

1. Propietario do inmoble (arrendador) 

 

 

2. Titular da actividade obxecto de bonificación 

(arrendatario) 

 

 

 

Ao Sr. Alcalde do Concello de Ferrol 

Declaración xurada para a bonificación prevista na D.A. 3ª 

ORDENANZA FISCAL Nº1 IBI (Imposto sobre bens inmobles) 
 

Referencia catastral inmoble:  

Datos do/a propietario do inmoble (arrendador/a) 

Nome e apelidos / Razón social: 

 

N.I.F. / C.I.F.: 

 

Datos do/a titular da actividade económica (arrendatario/a)  

Nome e apelidos / Razón social: 

 

N.I.F. / C.I.F.: 

 

Enderezo a efectos de notificación: 

 

Concello: 

Código Postal: Teléfono 1 Teléfono 2 Email: 

 
 

Para os efectos da bonificación prevista na D.A. 3ª na Ordenanza fiscal nº 1 reguladora do Imposto sobre bens 

inmobles (IBI) DECLARAMOS RESPONSABLEMENTE E BAIXO XURAMENTO QUE no inmoble con 

referencia catastral _______________________: 

1 Se vai manter a actividade obxecto de bonificación, como mínimo, durante todo o exercizo 

2021 e se dispón da documentación que acredita dita circunstancia. 

2 De conformidade co contrato de aluguer que se achega, o IBI correspondente ao inmoble de 

referencia é repercutido polo/a propietario/a do mesmo ao titular da actividade que no mesmo 

se desenvolve (arrendatario/a) quen ten a obriga contractual de proceder ao seu abono, e se 

dispón da documentación que acredita dita circunstancia. 

3 A documentación sinalada nos puntos 1 e 2 anteriores será posta a disposición do Concello de 

Ferrol cando lle sexa requerida, e se compromete a manter o cumprimento das anteriores 

obrigas, como mínimo, durante todo o exercizo 2021. 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Advírtese á persoa solicitante de que a inexactitude, falsedade ou omisión, de carácter esencial, de calquera dato 

ou información que se incorpore a esta declaración responsable, así como a non presentación ante o Concello de 

Ferrol da mesma ou da documentación que sexa, no seu caso, requerida para acreditar o cumprimento do 

declarado, determinará a imposibilidade de conceder ou continuar coa concesión provisional da bonificación do 

IBI do exercizo 2021 dende o momento en que se teña constancia de tales feitos, sen perxuizo das 

responsabilidades penais, civís ou administrativas a que tiveran lugar. Tamén determinará, ademáis a perda da 

bonificación concedida, a liquidación, cos recargos xerados, das cantidades non ingresadas e a iniciación do 

expediente administrativo por infracción tributaria. 

O Concello de Ferrol procederá á correspondente comprobación destas circunstancias aos efectos da concesión 

definitiva do beneficio fiscal e sempre que sexan cumpridos o resto de requisitos. 

Consonte coa Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial e 

poderán ser incorporados aos correspondentes ficheiros do Concello de Ferrol. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, 

rectificación e oposición comunicándoo por escrito e presentándoo perante o Rexistro do Concello 

 


