DECLARACION TRIBUTARIA PARA A
TAXA POLA PRESTACION DO
SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO
modelo normalizado RDSL

DECLARANTE:
nome e apelidos ou razón social

NIF

enderezo postal

código postal

concello

teléfono de contacto

correo electrónico

REPRESENTANTE:
nome e apelidos

NIF / NIE

representa á persoa declarante en calidade de
enderezo postal
concello

código postal
teléfono de contacto

correo electrónico

NOTIFICACIONS TELEMÁTICAS:
Desexo recibir notificacións telemáticas no enderezo habilitado
Declaro que conto con certificado dixital ou DNI electrónico e que acepto ser dado de alta nos servizos de notificación
En cumprimento da Lei 39/2015, requiro que as comunicacións xeradas nos expedientes aos que dea lugar esta solicitude me sexan notificadas de forma telemática a través da plataforma Notific@ (notifica.xunta.gal). Ao
facelo, son consciente de que os avisos recibireinos no enderezo electrónico que indico, e 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

IDENTIFICACIÓN DO OBXECTO TRIBUTARIO:
referencia catastral
enderezo do obxecto tributrario
Clase de uso:
VIVENDA

ACTIVIDADES SUXEITAS AO IAE

OUTROS USOS

En caso de actividades económicas, indicar Epígrafe I.A.E. (RD Leg. 1175/1990):

IDENTIFICACIÓN DA PERSOA PROPIETARIA DO OBXECTO TRIBUTARIO (se non se trata dunha substitución):
nome e apelidos

NIF / NIE

SOLICITO:
BAIXA NO PADRÓN
ALTA NO PADRÓN
MODIFICACIÓN DA PERSOA TITULAR DO RECIBO DE LIXO
CAMBIO DOS ELEMENTOS DETERMINANTES DA COTA (cese ou cambio de actividade, cambio na periodicidade do servizo, etc.)
OUTROS:
Documentación a presentar e instrucións ao dorso deste formulario >>>

SINATURA:
En cumprimento do previsto na Lei Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Persoal e o Real
Decreto 1720/07 de Regulamento do Desenvolvemento, informamos que os datos recollidos polo Concello de
Rianxo coa finalidade de levar a cabo as xestións derivadas desta solicitude serán almacenados nun ou máis
ficheiros titularidade do Concello debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos, 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 comunicación acompañada de
fotocopia do DNI ou equivalente, ao enderezo indicado neste mesmo formulario.

Rianxo,

de

de

Concello de Rianxo Praza Castelao 1, 15920 Rianxo

Destino:
Tel. 981 86 00 75 Fax 981 86 66 28

rianxo.gal concelloderianxo.gal

DECLARACION TRIBUTARIA PARA A
TAXA POLA PRESTACION DO
SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO
modelo normalizado RDSL

DOCUMENTACIÓN:
ALTA NO PADRÓN:
Copia do NIF da persoa solicitante
Copia do título de propiedade do inmoble
BAIXA NO PADRÓN:
Copia da resolución de declaración de ruína administrativa ou acreditación da demolición do inmoble.
MODIFICACIÓN DA PERSOA TITULAR DO RECIBO DO LIXO:
VIVENDAS:
Copia de escritura do título (compravenda, doazón, adxudicación herdanza...)
Copia do último recibo da taxa
LOCAIS DE NEGOCIO:
Baixa do IAE, se a persoa solicitante é a arrendataria
Copia do último recibo do IBI
Xustificante do remate do alugueiro do inmoble

INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR A DECLARACIÓN
Datos da persoa declarante: será a persoa obrigada ao pagamento e poderá actuar por medio de representante.
Datos da persoa representante: En caso de persoas xurídicas (representación legal) a representación deberá acreditarse con
poder bastante, mediante documento público ou privado con sinatura debidamente lexitimada notarialmente ou por comparecencia.
En caso de persoas físicas (representación voluntaria), bastará con que o representante asine esta solicitude, xunto co solicitante
no espazo reservado para elo, e acheguen copia dos NIF.

INFORMACIÓN
Para a presentación da declaración tributaria de alta, baixa ou modificación no servizo, deberase cubrir este impreso e presentalo
no Rexistro Xeral ou na Sede Electrónica do Concello de Rianxo.
As declaracións de alta producirán efectos no período impositivo da súa presentación mentres que os de baixa e modificación, no
período impositivo seguinte.
Toda declaración de alta ou baixa deberá achegar:
a) identificación da persoa substituta da contribuínte (achegando copia do seu NIF), e se non fora a mesma, identificación da persoa
contribuínte (achegando copia do NIF)
b) Copia do título de propiedade do inmoble obxecto do servizo
Nas declaracións de modificación (de calquera tipo) deberanse achegar os documentos que a xustifiquen.
A persoa substituta da contribuínte estará obrigada a comunicar as variacións de orde físico, xurídico ou económico que se
produzan nos inmobles ou actividades gravadas pola taxa.
No caso de que a solicitude ou a documentación presentada tivesen algún defecto ou non se achegase toda a documentación
precisa, concederáselle á persoa interesada o prazo de dez días para que emende as deficiencias, advertíndolle que transcorrido
ese prazo sen que o faga, arquivarase a solicitude sen mais trámite.
A baixa nos servizos de recollida de lixo, ao ser un servizo de recepción obrigatoria, só se producirá no caso que o inmoble teña a
declaración de ruína ou teña a condición de soar ou terreo.

NORMATIVA REGULADORA
✔
✔
✔
✔

Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria (LXT).
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o T.R. da Lei reguladora das facendas locais.
Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola taxa pola prestación do servizo de lixo do Concello de Rianxo
Ordenanza Xeral reguladora da aplicación dos tributos e dos ingresos de dereito público local do Concello de Rianxo

Concello de Rianxo Praza Castelao 1, 15920 Rianxo

Tel. 981 86 00 75 Fax 981 86 66 28
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