
    SOLICITUDE DE GRADACIÓN DE TAXAS MUNICIPAIS  

          

   

(Requisitos e documentación a axuntar coa solicitude ao reverso do impreso)   

Solicitude para gradación da taxa de (marque cunha x)   

     Taxa de recollida de residuos sólidos urbanos (lixo) e abastecemento de auga e saneamento   
  Taxa de utilización de instalación deportivas e culturais municipais   

   

Datos identificativos do solicitante       

Apelidos e nome    
   

  NIF/CIF   

Enderezo de notificación         

Poboación    Código Postal   

Teléfono   Correo electrónico     

   

Datos do representante     

Apelidos e nome   
   

NIF   

   

Núm.  de membros da unidade familiar 1     

Apelidos e nome   

 
NIF   

Apelidos e nome      NIF   

Apelidos e nome NIF   

1  no caso de que non sexa suficiente o espazo para consignar os membros da unidade familiar poderase 

entregar un listado complementario adxunto ó presente impreso.   
Documentación a aportar de cada membro da unidade familiar maior de 18 anos (marque cunha X):   

  NIF de tódolos membros da unidade familiar maiores de 18 anos    

  O Libro de familia, no seu caso    

  Certificado de empadroamento da unidade familiar    

Xustificante dos ingresos anuais de cada membro da unidade familiar maior de 18 anos(marque cunha x):   

   Declaración da renda das persoas físicas (IRPF)  ou   
      Certificado de rendas de non ter que presentar declaración da renda   

      Movementos da libreta bancaria dos últimos seis meses   

   Xustificante da vivenda (IBI/contribución)   

      Certificación bancaria de xuros e retencións con indicación do saldo bancario a 31/12 do ano anterior á 

solicitude  

  Certificación de conta bancaria    
      Calquera outro documento que sinale a situación económica  do solicitantes dos 6 meses anteriores á data da 

solicitude: recibos actualizados das pensións, certificado vida laboral,  nóminas, certificado INEM, contratos de 

traballo, etc   

   
Fene, a        de                             de 201   
   

  Asdo. (sinatura do interesado ou representante)      

    



    SOLICITUDE DE GRADACIÓN DE TAXAS MUNICIPAIS  

          

   

a) Estar empadroado/a no concello de Fene e ter residencia efectiva.   
b) Dispoñer dos recursos económicos máximos contidos no baremo establecido na ordenanza reguladora 

acreditados mediante a presentación da última declaración da renda, ou calquera outro documento que 

sinale a situación económica do solicitante.   
c) Non ter débedas co Concello de Fene.   
d) Non ter máis de 2500 € en contas de aforro ou investimento.   
e) Non ser propietario/a ou usufrutuario/a de bens mobles ou inmobles, agás a propiedade referente á 

vivenda destinada a uso propio, sempre que a súa valoración catastral supere 10 anualidades do salario 

mínimo interprofesional vixente para  cada ano.   
f) Non ser propietarios/as dun vehículo no domicilio familiar de uso particular ou comercial, 

independentemente da titularidade do mesmo.    
g) Para a instrución do expediente, realizarase a comprobación dos seguintes datos:    

1. Comprobación da non existencia de débedas co concello.    
2. Comprobación da existencia doutros bens ( IBI urbana e IVTM).    

h) No suposto de que se comprobara que non son certos os datos consignados na declaración ou se houberan 

ocultado outros que puideran cualificarse como esenciais, procederase a desestimar a solicitude.    
i)  O prazo para a presentación das solicitudes comprenderá todo o exercicio (ano natural). 

Documentación (copia)    
1. Solicitude debidamente cumprimentada segundo modelo oficial.   
2. DNI dos membros da unidade familiar maiores de 18 anos e o Libro de familia, no seu caso.   
3. Certificado de empadroamento.   
4. Xustificante dos ingresos anuais da unidade familiar: declaración da renda do último exercicio, ou certificado 

de rendas no caso de non ter que presentar declaración da renda, ou calquera outro documento que sinale 

a situación económica do solicitante dos 6 meses anteriores á data de solicitude (certificado de vida laboral 

da Seguridade Social, contratos de traballo, recibos actualizados das pensións, nóminas, ou calquera outro 

documento que acredite a situación económica de tódolos membros da unidade familiar maiores de 

18 anos).   
5. Xustificantes da vivenda: IBI (contribución), contrato de aluguer con aportación dos últimos 6 recibos, 

documentos de amortización do préstamo hipotecario sobre a vivenda, etc.   
6. Certificación bancaria de xuros e retencións con indicación do saldo bancario a 31/12 do ano anterior á 

solicitude.   
7. Certificación de conta bancaria.   
8. No caso de utilización de instalacións ou servizos deportivos e culturais municipais: xustificante 

orixinal do pagamento da taxa.   

9. Calquera outra documentación que poida resultar necesaria para a resolución do expediente.   
Outra información   
No caso de representante: Debe presentarse coa solicitude unha fotocopia do NIF do representante e os 

documentos que acrediten a representación.   
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 FENE, con dirección PRAZA DO ALCALDE RAMON SOUTO GONZALEZ S/N, 

15500 - FENE (A CORUÑA); SECRETARIA@FENE.GAL.   
1.- dpo: O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE FENE é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, 

S.L. có que poderá contactar en SECRETARIA@FENE.GAL.   
2.- finalidade do tratamento: Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia.   
O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de prestarlle o servizo solicitado   
Prazo de conservación: os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para poder atender a súa solicitude, así como 

para dar cumprimento legal ás xestións administrativas derivadas da prestación do servizo   
3.- lexitimación: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga ao realizar a solicitude de 

prestación do servizo.   
4.-destinatarios de cesións:  CONCELLO DE FENE non cederá os seus datos de carácter persoal.   
5.- dereitos: 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.   
 CONCELLO DE FENE  dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia 

solicitude ou solicitar os nosos formularios, nas nosas instalacións ou por correo electrónico en SECRETARIA@FENE.GAL, sempre 

acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.   
   

  

  

Requisitos   

    


