
 
CONCELLO DE MAZARICOS 
Avda.13 de Abril, 59 – A Picota 15256 Mazaricos – A Coruña 
Tlf. 981 867 104 

 

A/A ALCALDE DO CONCELLO DE MAZARICOS 

 

SOLICITUDE BONIFICACIÓN QUE CORRESPONDA DA COTA ÍNTEGRA DO I.B.I. 

POR CONDICIÓN DE FAMILIA NUMEROSA 

 

DATOS DO SOLICITANTE: 

NOME E APELIDOS: 

D.N.I.: 

ENDEREZO: 

TELÉFONO CONTACTO: 

CORREO ELECTRÓNICO (a efectos de notificacións): 

REFERENCIA CATASTRAL DA VIVENDA: 

 

EXPÓN: 

Que é titular da vivenda con referencia catastral que no encabezado se indica, situada no Concello de 

Mazaricos e que estima que debe gozar do seguinte beneficio fiscal, 

SOLICITA: 

1.-O recoñecemento do dereito á bonificación que lle corresponda da cota íntegra do imposto sobre 

a antedita vivenda, por tratarse do suposto contemplado no artigo 14, punto 3 da ordenanza fiscal 

reguladora do IBI do Concello de Mazaricos con data 28 de agosto de 2018: titular de familia 

numerosa; para cuxos efectos presenta a documentación que no reverso se enumera. 

 

En Mazaricos, a ______________ 

 

 

 

Asdo. ________________________________ 



 

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA: 

 FOTOCOPIA D.N.I. DO SOLICITANTE (SUXEITO PASIVO DO IMPOSTO) 

 CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA E GRÁFICA DA VIVENDA COS DATOS DE TITULARIDADE 
CATASTRAL COINCIDENTE CO SUXEITO PASIVO DO IMPOSTO 

 CERTIFICADO DE NON TER DÉBEDAS COA FACENDA ESTATAL DO SUXEITO PASIVO DO IMPOSTO 

 CERTIFICADO DE NON TER DÉBEDAS COA FACENDA AUTONÓMICA DO SUXEITO PASIVO DO IMPOSTO 

 CERTIFICADO DE NON TER DÉBEDAS COA SEGURIDADE SOCIAL DO SUXEITO PASIVO DO IMPOSTO 

 CERTIFICADO DE EMPADROAMENTO NA VIVENDA OBXECTO DE SOLICITUDE 

 COPIA COMPULSADA DO TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA 

 

 

 

Instrucións xerais: 

 O solicitante da bonificación do I.B.I. debe ser o suxeito pasivo do imposto, é decir, o titular catastral 

do inmoble. 

 O Concello realizará de oficio todas as actuacións precisas para a comprobación dos extremos expostos 

ao respecto desta bonificación. 

 Non se poderá aplicar a bonificación a máis dunha vivenda por titular. 

 A comprobación de estar ao corrente coa facenda local farase de oficio. 

 Con carácter xeral, o efecto da concesión da bonificación comezará a partir do exercicio seguinte á 

data da solicitude e non terá carácter retroactivo. 

 De acordo co disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, 

informámolo/a de que os datos persoais facilitados se incorporan e manteñen nun ficheiro titularidade 

do Concello, coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de 

xeito confidencial, podendo ser cedidos só nos casos previstos na Lei orgánica 15/199, de protección de 

datos de carácter persoal. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, 

cancelación e oposición, na medida en que a lei o permita, dos seus datos, comunicándollo por escrito 

ó Concello, achegando copia de documento que acredite a súa identidade. 

 


