
               EXCMO. CONCELLO DE VIVEIRO

               Praza Maior, 1. 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982 56 01 28 Fax:982 56 11 47 Correo Electrónico: concello@viveiro.es 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ORDE DE DOMICILIACIÓN

TITULAR DO TRIBUTO 

NIF / CIF / NIE  Nome ou Razón Social 

Primeiro Apelido Segundo apelido 

Teléfono/s Correo electrónico 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS

Domicilio (Indicar tipo de vía) Número Portal Escaleira Piso Porta K.M.

Localidade Concello Provincia Código Postal

ORDENA  a domiciliación de tódolos recibos pertencentes ao contribuínte 

En caso contrario, indicar a/s referencia/s do/s recibo/s que se quere domiciliar.

 IVTM         IBI-URBANA       IBI-RÚSTICA     VADOS        OUTROS, ETC.

OBSERVACIÓNS

 QUE NON SE LLE FRACCIONE O PAGO DE RECIBOS DE IBI-URBANA DOMICILIADOS

DATOS BANCARIOS

BIC             

IBAN                     
Código IBAN Entidade Oficina D.C. Número de Conta

SINATURA OBRIGATORIA do titular do Tributo

 de  de 20 

(Indicar SO en caso de ser diferente ao titular do Tributo) 

NIF / CIF: 

Data e Sinatura: 

 de  de 20 

Titular da Conta: 

Mediante a sinatura desta orde de domiciliación, o Contribuínte autoriza ó Concello de Viveiro a enviar instrucións  á
entidade do contribuínte para efectuar os adeudos na súa conta seguindo as instrucións do Concello de Viveiro. Como
parte dos seus dereitos, o cidadán está lexitimado ó reembolso pola súa entidade nos termos y condicións do contrato
subscrito coa mesma. A solicitude de reembolso deberá efectuarse dentro das oito semanas que seguen á data de
adeudo na conta. Pode obter información adicional sobre os seus dereitos na súa entidade financeira.

Sra. ALCALDESA-PRESIDENTE DO EXCMO. CONCELLO DE VIVEIRO

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos
persoais é CONCELLO DE VIVEIRO, con dirección PRAZA MAIOR 19-20, 27850 - VIVEIRO (LUGO); concello@viveiro.es.
Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os datos non se cederán a
terceiros, salvo por obriga legal.
Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar
o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquera momento. Para elo, CONCELLO DE VIVEIRO dispón de
formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos.
Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.
Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico:  concello@viveiro.es



               EXCMO. CONCELLO DE VIVEIRO

               Praza Maior, 1. 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982 56 01 28 Fax:982 56 11 47 Correo Electrónico: concello@viveiro.es 

INSTRUCIÓNS
Consigne os datos xerais solicitados que nos permite identificar ao interesado.

Con esta solicitude, pode domiciliar tódolos obxectos tributarios que á data da presentación deste escrito están vixentes.
Para iso, terá que marcar a casilla ‘...tódolos recibos pertencentes ao contribuínte’. No caso de querer domiciliar algún
obxecto tributario en concreto, consigne os datos que permitan identificalo (Matricula, ref. Catastral...), no apartado de
Observacións.

Identifique o número de conta da que é titular, cumprimentando os 24 díxitos (IBAN), así como os díxitos do BIC (8 ou
12 caracteres).  Esta será a conta onde se cargarán os recibos determinados por vostede a través desta orden de
domiciliación.

A solicitude ten que estar firmada polo titular da conta de domiciliación, pero non é necesario que sexa o titular do recibo
ou o deudor.

Prazo para domiciliar:

A domiciliación  pode  facela  en  calquera  momento,  pero  terá  efecto  para  o  seguinte  período  voluntario  cando  se
presente cunha antelación mínima de dous meses. En caso contrario, terá efecto para o seguinte vencemento.

Tributos que pode domiciliar:

A domiciliación  consiste  na  orde  do  titular  dunha conta  (corrente  ou de  aforro),  para  que na  mesma se carguen
determinados recibos.

Pode domiciliar os tributos seguintes que no Concello de Viveiro son, a día de hoxe, de vencemento periódico:

• Imposto de vehículos de tracción mecánica. 

• Imposto sobre bens inmobles (Urbana, Rústica). 

• Taxas por entrada de vehículos (vaos).

• Taxas por ocupación del Solo (terrazas).

• Taxas por Mercados (venta ambulante).

• Taxas praza de abastos.

• Taxa Gardería Municipal.

• Taxa servizo de axuda no fogar.

Vantaxes:

Supón unha maior comodidade, así como un aforro de tempo, xa que se aforra desprazamentos, colas...

Coa domiciliación  se  prevén  que  se  pase a  data  de  pago,  evitando  posibles  prexuízos  económicos  de  recargas,
intereses,... que implica o pago fora de período voluntario.

Se polo motivo que sexa, vostede non está conforme co pago dun recibo domiciliado, pode ordenar ao seu banco a
devolución no período establecido.  

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos
persoais é CONCELLO DE VIVEIRO, con dirección PRAZA MAIOR 19-20, 27850 - VIVEIRO (LUGO); concello@viveiro.es.
Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os datos non se cederán a
terceiros, salvo por obriga legal.
Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar
o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquera momento. Para elo, CONCELLO DE VIVEIRO dispón de
formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos.
Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.
Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico:  concello@viveiro.es
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