DECLARACION
FICHA DE TERCEIROS
modelo normalizado DFDT

DATOS DO TERCEIRO:
nome e apelidos ou razón social

NIF

enderezo postal

código postal

concello

teléfono de contacto

correo electrónico

REPRESENTANTE:
nome e apelidos ou razón social

NIF / NIE

representa á persoa declarante en calidade de
enderezo postal

código postal

concello

teléfono de contacto

correo electrónico

NOTIFICACIÓNS TELEMÁTICAS:
Notificar a:
Canle de notificación:

TERCEIRO
TELEMÁTICA

REPRESENTANTE
POSTAL só persoas físicas non obrigadas (art. 14.2 Lei 39/2015)

ALTA

MODIFICACIÓN

Son coñecedor/a de que para poder acceder ao contido das notificacións preciso dun certificado dixital ou DNI electrónico, ao tempo que acepto ser subscrito de forma automática aos servizos de notificación do Concello
de Rianxo. Máis información en concelloderianxo.gal/notifica

ALTA OU MODIFICACIÓN:
DATOS BANCARIOS
CÓDIGO BIC OU SWIFT: (8 ou 11 caracteres)
IBAN E CONTA BANCARIA (24 díxitos)

TIPO DE MOVEMENTO:
ALTA

MODIFICACIÓN

SOLICITUDE E SINATURA:
SOLICITO que, con efectos a partir da presentación deste formulario, e unha vez verificados os datos nel consignados, o
pagamento das obrigas derivadas de contratos de obras, subministracións, servizos, de subvencións concedidas, de devolucións de
ingresos, de devolucións de finanzas constituídas en metálico etc., recoñecidas polo Concello de Rianxo ao meu favor se efectúen á
conta da que son titular e cuxos datos de indican.
Os datos persoais recollidos neste formulario serán tratados coa única finalidade de levar a
cabo as xestións derivadas desta solicitude, para o que serán almacenados nun ou máis
ficheiros titularidade do Concello de Rianxo, e que poderán ser cedidos a outros organismos
ou profesionais unicamente para a mesma finalidade. Vostede poderá, en todo momento,
exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos
persoais, así como a revogación do consentimento, mediante unha comunicación perante o
Concello de Rianxo.

Rianxo,

de

Concello de Rianxo Praza Castelao 1, 15920 Rianxo

de

Destino:

Tel. 981 86 00 75 Fax 981 86 66 28

rianxo.gal concelloderianxo.gal

DECLARACION
FICHA DE TERCEIROS
modelo normalizado DFDT

Instrucións para cumprimentar a solicitude
Datos do terceiro: persoa a cuxo favor xe orixinará una orde de pago, por operacións presupostarias
ou non presupostarias. Deberase achegar, copia do DNI, NIF ou NIE.
Datos representante: o representante asinará o formulario de forma dixital, mediante o uso de
certificado electrónico de representante emitido por autoridade competente.
Datos bancarios: Ademais de consignar os datos no formulario, achegarase o certificado do IBAN,
acreditativo da titularidade da conta, expedido pola entidade financeira, e deberá ser asinado polo
terceiro, ou polo seu representante.
Información
A presentación deste formulario realizarase a través da sede electrónica do concello, no caso de
persoas físicas que actúen mediante representante, ou de todos aqueles que estean obrigados a
comunicarse electronicamente coa administración, por aplicación do artigo 14.2 da Lei 39/2015.
As persoas físicas non incursas en ningún suposto do artigo 14.2 da Lei 39/2015, e que actúa sen
representante, poderán presentar o formulario a través de calquera dos lugares previstos no artigo
16.4 da LPACAP.
Se a solicitude ou a documentación presentada tiveran algún defecto, ou non se achegara toda a
documentación precisa, concederáselle ao interesado o prazo de dez días para que emenden as
deficiencias, advertíndolle que transcorrido ese prazo sen que o faga, arquivarase a solicitude sen
máis trámite.
Toda comunicación de modificación de datos bancarios suporá a baixa dos anteriores datos, ao
permitirse unicamente a designación dunha conta bancaria para a súa inclusión no módulo de
terceiros do sistema de información contable.
Os datos persoais recollidos neste formulario serán tratados coa única finalidade de levar a cabo as
xestións derivadas desta solicitude, para o que serán almacenados nun ou máis ficheiros titularidade
do Concello de Rianxo, e que poderán ser cedidos a outros organismos ou profesionais unicamente
para a mesma finalidade. Vostede poderá, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso,
rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos persoais, así como a revogación do
consentimento, mediante unha comunicación perante o Concello de Rianxo.

Concello de Rianxo Praza Castelao 1, 15920 Rianxo

Tel. 981 86 00 75 Fax 981 86 66 28

rianxo.gal concelloderianxo.gal

