DECLARACIÓN DE ALTA, BAIXA OU VARIACIÓN NAS TAXAS E PRECIOS PÚBLICOS
DATOS DA PERSOA DECLARANTE
Nome/Razón social:

1.º apelido:

2.º apelido:

NIF:

ENDEREZO
Tipo da vía:

Nome da vía:

Provincia:

Concello:

Núm.: Portal:

Correo-e:

Código postal:

País:

Tel.:

Móbil:

Piso:

Porta:

DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE (acreditar a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
Nome/Razón social:

1.º apelido:

En calidade de:

2.º apelido:

NIF:

Correo-e:

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa declarante

Persoa representante

Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico indicado a
continuación:

Correo-e:

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coas administracións públicas deberán optar, en todo caso, pola notificación por
medios electrónicos sen que sexa válida para elas nin produza efectos unha opción diferente. As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén
a disposición das persoas interesadas no Servizo de Notificacións Electrónicas para que poidan acceder ao seu contido de forma voluntaria.
Electrónica a través do Servizo de Notificacións Electrónicas, dispoñible na Sede Electrónica da Deputación de Pontevedra, https://sede.depo.gal
Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
Tipo de vía:

Nome da vía:

Provincia:

Concello:

Núm.:
Código postal:

Portal:

Piso:

Porta:

País:

SUBSCRICIÓN A AVISOS TRIBUTARIOS DO ORAL (comezo e finalización período voluntario, data do cargo en conta de
domiciliacións e outras informacións sobre datas, prazos e demais datos que faciliten o cumprimento das súas obrigas tributarias)
Alta

Baixa

Correo electrónico:

Móbil:

DATOS DA ANTERIOR PERSOA CONTRIBUINTE DA TAXA (indicar só no caso de que non coincida coa persoa
1.º apelido:

2.º apelido:

NIF:

DATOS DA NOVA PERSOA TITULAR DA TAXA (indicar só no caso de que non coincida coa persoa declarante)
Nome/Razón social:

1.º apelido:

2.º apelido:

NIF:

ENDEREZO (só cubrir no caso de que sexa distinto ao indicado anteriormente)
Tipo da vía:

Nome da vía:

Provincia:

Concello:

Correo-e:

Núm.: Portal:
Código postal:

País:

Tel.:

Móbil:
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Piso:

Porta:

COD SIA: 2300113 Mod: 893.002G

declarante)
Nome/Razón social:

DECLARACIÓN DE ALTA, BAIXA OU VARIACIÓN NAS TAXAS E PRECIOS PÚBLICOS
EXPÓN
Que no inmoble que se detalla a continuación se produciron modificacións substanciais que alteran as condicións establecidas no Padrón das taxas
indicadas:

OBXECTO TRIBUTARIO
Uso:

Referencia catastral:

Enderezo (obxecto tributario):

Código postal.:

TAXAS E PRECIOS PÚBLICOS
Lixo

Nº fixo:

Vaos

Auga

Nº fixo:

Outros:

Nº fixo:

Sumidoiros

Nº fixo:

DECLARA
ALTA no Padrón con motivo de:
BAIXA no Padrón con motivo de:
CAMBIO DE TITULARIDADE:
OUTRAS MODIFICACIÓNS (tarifas, dirección do inmoble...)

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Declaro baixo a miña responsabilidade que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria, ordenando a domiciliación.
Titular da conta:

IBAN:

Sinatura do titular da conta:

DOCUMENTACIÓN
DNI/NIE da persoa declarante
NIF da entidade declarante
DNI/NIE da persoa representante
Documentación necesaria da taxa e do concello de aplicación
Documento público que acredita a titularidade se non está declarada a modificación de titularidade no IBI
Autorización de domiciliación de pago por parte de terceiras persoas
Outros (indicar cales):
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Non será necesario achegar os documentos que xa se presentasen anteriormente. Para estes efectos a persoa interesada deberá indicar en que
momento e ante que órgano administrativo presentou os citados documentos

DECLARACIÓN DE ALTA, BAIXA OU VARIACIÓN NAS TAXAS E PRECIOS PÚBLICOS
PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable do tratamento
Finalidades do tratamento

Lexitimación para o tratamento
Destino dos datos
Exercicio de dereitos
Máis información e contacto coa
persoa delegada de protección de
datos

Deputación de Pontevedra
Xestionar o presente procedemento e levar a cabo todas as actuacións administrativas que, no seu caso, se
deriven. Así mesmo, a Deputación de Pontevedra, no exercicio das súas competencias, poderá verificar os datos e
documentos que a persoa interesada declare na súa solicitude para comprobar a súa exactitude
O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a norma de rango
legal Lei Xeral Tributaria (Lei 58/2003, de 17 de decembro), Lei de Facendas Locais (Real Decreto Lexislativo
2/2004, de 5 de marzo) , Lei 8/1989, do 13 de abril, de Taxas e Prezos Públicos
As administracións públicas no exercicio das súas propias competencias ou cando sexa necesario para que a
cidadanía poida acceder de forma integral á información relativa a unha materia
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou
revogar o consentimento segundo o previsto en https://depo.gal/proteccion-de-datos/exercicio-de-dereitos
https://www.depo.gal/proteccion-de-datos

SINATURA

Lugar e data:
de

de

COD SIA: 2300113 Mod: 893.002G

,

ORAL Deputación de Pontevedra. Avda. de Marín, 9 36071 Pontevedra
Tel.: +34 886 211 400 · ovt.depo.gal · www.depo.gal

DECLARACIÓN DE ALTA, BAIXA OU VARIACIÓN NAS TAXAS E PRECIOS PÚBLICOS
Datos da persoa declarante.
A persoa declarante será a nova persoa titular dos recibos, no caso de alta ou cambio de titularidade, ou a anterior persoa
contribuínte da taxa, no caso de baixa. O enderezo descrito servirá para recibir calquera notificación con respecto á declaración
presentada, sempre e cando non indique o contrario no apartado relativo aos efectos de notificación.
Datos da persoa representante.
Só se cumprimentarán estes datos cando a persoa declarante asigne a un representante que actúe no seu nome, debendo achegar
unha autorización de representación.
Datos para os efectos de notificación.
As persoas que non estean obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coas administracións públicas, poderán
elixir o medio de notificación preferente (electrónica ou postal). O medio elixido servirá para recibir as notificacións relacionadas,
exclusivamente, a este procedemento.
Subscrición a avisos tributarios do ORAL.
En calquera das nosas solicitudes ou declaracións, a persoa contribuínte poderá darse de alta (ou de baixa) na subscrición aos
avisos do ORAL. De esta forma, poderá recibir no seu teléfono móbil e no seu correo electrónico recordatorios sobre as súas
obrigas tributarias.
Datos da anterior persoa contribuínte da taxa.
No caso de alta ou cambio de titularidade, a persoa declarante deberá identificar á anterior persoa titular (se corresponde).
Datos da nova persoa titular da taxa.
Se a persoa declarante non é a nova titular, deberá identificar á devandita persoa (se corresponde).
Expón.
Identifique o ben inmoble e indique as taxas que son obxecto da súa declaración de alta, baixa ou variación. O uso do ben inmoble
pode ser residencial, industrial ou comercial, entre outros.
Declara.
Marque o recadro que describa o trámite que desexa realizar. No caso de cambio de titularidade, comprobe se o IBI xa figura a
nome da nova persoa titular. De ser así, non precisaría achegar documentación adicional.

Nos casos de alta ou cambio de titularidade nas taxas, a nova persoa titular pode solicitar a domiciliación bancaria para os
vindeiros recibos relacionados coas taxas indicadas. Cumprimentando este apartado e asinando o impreso, declara baixo a súa
responsabilidade que os datos consignados relativos á conta bancaria indicada son certos. Teña en conta que, se a persoa titular
da conta non coincide coa persoa declarante, débese achegar tamén unha autorización expresa por parte da persoa titular.
Documentación.
Indique a documentación necesaria que achega coa solicitude.
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Domiciliación bancaria.

DECLARACIÓN DE ALTA, BAIXA OU VARIACIÓN NAS TAXAS E PRECIOS PÚBLICOS
Normativa reguladora.
• Lei Xeral Tributaria (Lei 58/2003, de 17 de decembro)
• Lei de Facendas Locais (Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo)
• Lei 8/1989, do 13 de abril, de Taxas e Prezos Públicos
• Ordenanza Fiscal Xeral do ORAL
• Ordenanza reguladora das taxas de cada concello delegante.
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Indique a documentación necesaria que achega coa solicitude.
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