DECLARACIÓN PARA A MODIFICACIÓN DA TARIFA DA
TAXA DO LIXO A LOCAL NON TARIFADO POLA COVID-19
DECLARANTE:
nome e apelidos / razón social

NIF / CIF/ NIE

enderezo postal

código postal

concello

teléfono de contacto

enderezo electrónico habilitado (DEH)

REPRESENTANTE:
nome e apelidos

NIF

representada á persoa declarante en calidade de
enderezo postal

código postal

concello

teléfono de contacto

enderezo electrónico habilitado (DEH)

CANLE DE NOTIFICACIÓN:
declarante:

tradicional

telemática

representante:

tradicional

telemática

IDENTIFICACIÓN DO OBXECTO TRIBUTARIO:
Referencia catastral (20 caracteres)
Enderezo do obxecto tributario
Clase de uso
Actividade suxeita ao IAE (indicar Epígrafe (RD Lex. 1175/1990)):

SOLICITA:
Que na taxa polo servizo de recollida de lixo a tarifa sexa modificada, pasando a “local non expresamente tarifado”, pola ausencia
de actividade polo cese de actividade obrigatorio derivado do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado
de alarma pola COVID-19, dende o segundo cuadrimestre de 2020 e mentres non se derrogue ou deixe sen efecto o RD 463/2020,
momento no que se aplicaría a tarifa que corresponda, ao abeiro do artigo 6 da ordenanza fiscal núm 9.

DECLARO RESPONSABLEMENTE QUE:
Cumpro os requisitos para que se estime esta solicitude, por atoparse o local indicado no apartado “obxecto tributario” sen
actividade algunha, por estar incluída esta dentro dos presupostos do Anexo do RD463/2020, a consecuencia da emerxencia
sanitaria ocasionada polo crise sanitaria do COVID19, que é:

DOCUMENTACIÓN:
Recibo da taxa do lixo do terceiro cuadrimestre de 2019
Recibo de IBI 2018
Outra documentación que considere oportuna

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
Tel. 981 86 00 75 Fax 981 86 66 28

rianxo.gal concelloderianxo.gal

DECLARACIÓN PARA A MODIFICACIÓN DA TARIFA DA
TAXA DO LIXO A LOCAL NON TARIFADO POLA COVID-19
Instrucións para cubrir a Declaración
Datos do declarante: será a persoa obrigada ao pagamento e poderá actuar por medio de
representante.
Datos 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 do NIF.
Datos do propietario do obxecto tributario. Identificará ao propietario si o solicitante non é o substituto
do contribuínte (o propietario)
Información
Para a presentación da declaración tributaria deberase cubrir este impreso e presentalo a través da
sede electrónica preferiblemente, ou na oficina de asistencia en materia de rexistro.
A declaración producirá efectos no período impositivo seguinte ao da súa presentación.
Toda declaración deberá figurar cumprimentada en todos os campos, coa excepción do apartado do
representante, no suposto de que non exista.
O substituto do contribuínte, estará obrigado a comunicar as variacións de orde físico, xurídico ou
económico que se produzan nos inmobles ou actividades gravadas pola taxa.
No caso de a solicitude ou a documentación presentada tiveran algún defecto, ou non se achegara
toda a documentación precisa, conderáselle ao interesado 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.
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 TR 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
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da
situación da crise sanitaria ocasionada pola COVID–19.
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