SOLICITUDE DE EXENCIÓN DA TAXA DE RECOLLIDA DE LIXO E REDUCIÓN DAS TAXAS
DE AUGA E SUMIDOIRO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2019
SOLICITANTE:
Nome

Primer apelido

NIF

Segundo apelido

Teléfono Fixo

Móvil

REPRESENTANTE:
Nome

Primer apelido

Segundo apelido

NIF

MEDIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
Correo postal
Enderezo
Parroquia

C.P.

Localidade

Electrónica
Correo electrónico

DATOS DA VIVENDA:
Localización do inmoble
Referencia catastral
Se a vivenda é alugada:
Nome e apelidos do propietario

NIF

CONSENTIMENTO E AUTORIZACIÓNS:
Ao Concello de Redondela para:
•

Solicitar os datos necesarios a Policía Local, así como a obtención dos certificados de
empadroamento e de bens inmobles da miña propiedade.

•

A obter os datos tributarios correspondentes o exercicio 2017 que constan no poder da Axencia
Española de Administración Tributaria.

Esta autorización concédese exclusivamente para a finalidade de recoñecemento, seguimento e control
dos requisitos do procedemento administrativo é en aplicación do artigo 95.1 K) da Lei 58/2003, Xeral
Tributaria, que permite, previa autorización da persoa en cuestión, a transferencia de datos fiscais que
precisen as Administracións Públicas para realizar as súas funcións. Podendo ser revogada en calquer
momento mediante escrito dirixido á entidade solicitante.

INTERESADO/A:
NIF/NIE

NOME E APELIDOS

PARENTESCO

SINATURA

PERSOAS QUE CONVIVEN NO DOMICILIO CO SOLICITANTE:
(no caso de menores o asinante será o pai / nai / titor/a)
NIF/NIE

NOME E APELIDOS

PARENTESCO

SINATURA

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA A SOLICITUDE:
Fotocopia do NIF de todos os convivientes.
Recibo do Imposto sobre Bens Inmobles (contribución), contrato de aluguer ou documento análogo.
Só no caso de non asinar a autorización:
Certificado de ingresos do/a solicitante e das persoas que convivan con el/elas.
Certificación da empresa, da Oficina de emprego ou da entidade pagadora de pensións ou haberes
pasivos.
Declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) ou, na súa falta, do certificado
tributario de imputacións dos membros computables da familia distinto da persoa solicitante do último
exercicio, cando non autoricen a consulta telemática.

SOLICITO:
A exención da taxa de recollida do lixo e redución das taxas de auga e sumidoiro correspondente ao
exercicio 2019, segundo o establecido na Ordenanza Fiscal.
Redondela,

de

de 20

Asinado:
De acordo co disposto na Lei 15/1999, informámoslle que os seus datos persoais van a ser incorporados nun ficheiro cuxo
responsable é o CONCELLO DE REDONDELA, con domicilio en: Alfonso XII nº2, 36800 – Redondela (Pontevedra), onde
poderá exercitar, en todo momento, os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e, no seu caso, oposición. Mediante a
facilitación dos seus datos persoais vostede autoriza o seu tratamento coa finalidade de tramitar o contido da presente
instancia aos efectos oportunos.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE REDONDELA

