SOLICITUDE
DATOS DO SOLICITANTE
Nome e Apelidos

DNI ou Pasaporte

Enderezo completo

Teléfono

Código Postal

Localidade

Provincia

No nome de:

EXPOÑO:
Que como titular de familia numerosa cuns ingresos que non superan o dobre do salario
mínimo interprofesional,
Según as Ordenanzas Fiscais reguladoras das taxas de prestación do servizo de, depuradora
deste concello podo acollerme a redución do 50% da mesma, para o cal, acompaño a seguinte
documentación:
1) Fotocopia do NIF das persoas físicas solicitantes, así como no seu caso, xustificante que acredite
a actuación a través de representación e NIF da persoa que actúe como representante.
2) Certificado de imputación de rendas emitido pola Axencia Estatal da Administración Tributaria,
de cada un dos membros da unidade familiar.
3) Fotocopia do último recibo de pago da taxa polo servizo de saneamento e depuración /ou de
auga.
4) Identificación da referencia catastral do inmoble obxecto da prestación do servizo de
subministración de auga potable (copia do recibo do imposto sobre bens inmobles,...) no que
debe constar correctamente a titularidade catastral do inmoble.
5) Derradeira declaración do IRPF presentada, ou no seu caso certificado emitido pola Axencia
Estatal da Administración Tributaria de non estar obrigado a presentar IRPF, de cada un dos
membros da unidade familiar
6) Certificado de empadroamento, de toda a unidade familiar, na vivenda obxeto de solicitude.
7) Fotocopia compulsada do titulo oficial de Familia numerosa.
•

No caso en que o inmoble obxecto do servizo onde resida o solicitante non sexa da súa propiedade,
deberá achegar ademais:
1.
2.

Fotocopia do NIF do propietario do inmoble.
Fotocopia do contrato de aluguer ou documento que acredite que o propietario do inmoble
cédelle o uso do mesmo ao solicitante da redución.

SOLICITO:
A redución do 50% na cota de depuradora por familia numerosa para o exercicio 2020.
Ribeira,

de

de 20

ALCALDE DO CONCELLO DE RIBEIRA

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.

