ANULACIÓN / DOMICILIACIÓN DE TRIBUTOS E PREZOS PÚBLICOS
MUNICIPAIS EN ENTIDADES FINANCEIRAS
(Artigo 90 do Regulamento Xeral de Recadación)

Nome do Titular da conta

Actúa en calidade de:

D.N.I. ou
C.I.F

Poboación

Teléfono

INQUILINO
PROPIETARIO
Desexo DOMICILIAR os recibos a nome de:
Desexo ANULAR a domiciliación dos recibos a nome de:

Nome do Titular do recibo

Enderezo

Poboación

D.N.I. ou C.I.F

Para o trimestre ____________ e seguintes.

CONCEPTOS

Situación da finca ou actividade

Matrícula(s) ou Nº
Código / Abonado

Vados permanentes
Auga, v. Lixo, redes de sumidoiros
Imposto Vehículos Tracción Mecánica

*Adxuntar copia do ultimo recibo e xustificante bancario da contas (obrigatorio).
Ribeira, _____de ____________ de ______.
Sinatura do titular da conta.

OBSERVACIÓNS:
•

•
•

A presente solicitude surtirá efectos, cando se trate de domiciliar recibos de auga, lixo e alcantarillado, na primeira cobranza
que se realice inmediatamente despois da data en que se solicita.
Para que esta solicitude surta efecto, debera presentarse como mínimo cunha semana de antelación ao comezo dos prazos de
ingreso voluntario da taxa ou imposto correspondente.
Esta solicitude terá validez apra sucesivos vencementos por tempo indefinido, de non facer indicación en contra o
contribuínte, quen poderá anular a domiciliación ou trasladala a outro establecemento.

•

Esta domiciliación quedará anulada se non puidesen facerse efectivos os valores por falla de provisión de fondos ou por
calquera outra circunstancia. En tales casos quedarán incursos en aprem.

ACOMPAÑAR COPIA DO CONTRATO DE ALUGUER ou EN CASO CONTRARIO FIRMAR AQUÍ AUTORIZANDO O TITULAR DO RECIBO
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 RIBEIRA, con dirección en PRAZA DO
CONCELLO, S/N, 15960 - RIBEIRA (A CORUÑA); lopd@ribeira.gal. O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE RIBEIRA é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá
contactar en lopd@ribeira.gal. Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os datos non se cederán a terceiros, salvo por obriga legal. 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 en calquera momento. Para elo, CONCELLO DE RIBEIRA dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios,
sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade. Pode consultar a información adicional y detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico: lopd@ribeira.gal.

