SOLICITUDE DE DOMICILIACIÓN DE RECIBOS
modelo normalizado RSDR

SOLICITANTE ou representante :
nome e apelidos

NIF / NIE

enderezo postal

código postal

concello

teléfono de contacto

INTERESADO/A

correo electrónico

titular da conta: se difire da persoa solicitante, física ou xurídica; necesaria acreditación ou figurar no Rexistro Electrónico de Apoderamentos

nome e apelidos ou razón social

NIF

representada pola persoa solicitante en calidade de
enderezo postal

código postal

concello

teléfono de contacto

correo electrónico

RECIBOS A DOMICILIAR:
Imposto sobre bens inmobles urbanos: indicar as referencias catastrais (20 díxitos) dos inmobles

Imposto sobre bens inmobles rústicos: indicar as unidades fiscais rústicas (8 díxitos) dos inmobles
Imposto sobre vehículos de tracción mecánica: indicar as matrículas dos vehículos
Taxa sobre a recollida de lixo: indicar as referencias catastrais dos inmobles (20 díxitos)

Taxa sobre vaos: indicar os números de vao
máis espazo no reverso >>>>>>

DATOS BANCARIOS DA DOMICILIACIÓN (obrigatorio achegar unha copia do NIF da persoa titular da conta, e un certificado bancario do IBAN) :
ALTA

BAIXA

|

|

MODIFICACIÓN

|

|

|

TITULAR DO RECIBO (no caso de que a persoa solicitante non sexa a titular do recibo):
nome e apelidos ou razón social

NIF

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

Concello de Rianxo Praza Castelao 1, 15920 Rianxo

de

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

RECADACIÓN MUNICIPAL
rianxo.gal concelloderianxo.gal

SOLICITUDE DE DOMICILIACIÓN DE RECIBOS
modelo normalizado RSDR

Instrucións para cubrir a Declaración:
Interesado/a: é a persoa titular da conta consignada para a domiciliación. No caso de que a conta teña disposición mancomunada, a
solicitude deberá ir asinada por todas as persoas, aportando NIF de cada unha delas.
Representante: en caso de persoas xurídicas (representación legal) a representación deberá acreditarse con poder bastante,
mediante documento público ou privado con sinatura debidamente lexitimada por notaría ou por comparecencia. En caso de
persoas físicas (representación voluntaria), bastará con que a persoa representante asine esta solicitude xunto coa persoa
solicitante no espazo reservado, e que acheguen copia dos NIFs.
Titular do recibo: no suposto no que as persoas titular da conta e o titular do recibo non sexan coincidentes, deberase cubrir este
apartado para os efectos da identificación dos recibos cuxa domiciliación se solicita.
Recibos a domiciliar. Indicarase a identificación do obxecto tributario nos termos que consta na solicitude. No caso do IBI urbana a
referencia catastral, no IVTM a matrícula do vehículo, etc.

Información:
As domiciliacións terán unha validez por tempo indefinido, en tanto non sexan anuladas pola persoa interesada, rexeitadas pola
entidade de depósito ou a Administración dispoña expresamente a súa invalidez por razóns xustificadas.
A orde de domiciliación xurdirá efectos no exercicio corrente, sempre que se presente a ata con dous meses de anterioridade ao
comezo do período de recadación voluntaria. Calquera solicitude presentada fóra do dito prazo xurdirá efectos no período impositivo
seguinte.
O concello reservarase a facultade de anular as ordes de domiciliacións bancarias dos suxeitos pasivos ante a acumulación de
recibos devoltos.

Documentación a achegar:
○ Copia simple do NIF/CIF do titular da conta.
○ Certificado do IBAN

Normativa reguladora:
Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria (LXT).
Real Decreto 939/2005, do 29 de xullo, polo que se aproba o regulamento xeral de recadación.
Ordenanza fiscal municipal reguladora da aplicación de tributos e ingresos de dereito público do Concello de Rianxo.

RECIBOS A DOMICILIAR (continuación):
Indicar tipo de recibo e as referencias indicadas na páxina anterior:

Concello de Rianxo Praza Castelao 1, 15920 Rianxo

Tel. 981 86 00 75 Fax 981 86 66 28

rianxo.gal concelloderianxo.gal

