Dilixencia: exténdeoa eu, secretario do Concellode Mugardos,
Para facer constar que o presente documento foi aprobado por
Resolución da Alcaldía núm. 15 do 16/12/2020.
Asinado polo secretario na data indicada no panel de sinatura

Concello de Mugardos
(A Coruña)
Nome e Apelidos ......................................................................................................................................
DNI ..........................., con enderezo en ...............................................................................................
Teléfono .................................. en representación de ...........................................................................
....................................................... con DNI núm. ................................................................................
EXPÓÑO E DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:


Que a vivenda para a que se solicita a exención e/ou bonificación é o domicilio habitual
da persoa solicitante.
 Que segundo as exencións establecidas na Ordenanza Fiscal núm. 6 reguladora da taxa
polo servizo de recollida de lixo, na Ordenanza Fiscal núm. 7 reguladora da taxa polo
servizo de subministro de auga, Ordenanza Fiscal núm. 8 reguladora da taxa polo servizo
de sumidoiros e Ordenanza fiscal núm.29, reguladora da taxa pola prestación do servizo
de colectores e estacións de bombeo das augas residuais vertidas e rede de saneamento
municipal, considera que reúne os requisitos para solicitar a dita exención.
SOLICITO: Que previos os trámites oportunos se me conceda a devandita exención das taxas
municipais.
ACHEGO A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN:






Fotocopia do DNI da persoa solicitante, no caso de ser a primeira vez que o solicita.
Último recibo da auga, lixo, sumidoiros ou EDAR a nome da persoa solicitante da exención.
Informe de empadroamento colectivo.
Certificado do IRPF do ano 2019, de tódolos membros da unidade familiar.
Outra documentación: ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Sinatura:

Mugardos, ........ de ............................... de ............
ALCALDE – PRESIDENTE DO CONCELLO DE MUGARDOS (A CORUÑA)
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 o Concello de Mugardos, con dirección Avda. Galicia, 45, 15620-Mugardos; CORREO@MUGARDOS.GAL.
1.—FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os datos serán empregados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia.
O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de prestarlle o servizo solicitado.
PRAZO DE CONSERVACIÓN: Os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para poder atender a súa solicitude, así como para dar
cumprimento legal ás xestións administrativas derivadas da prestación do servizo.
2.- LEXITIMACIÓN: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga a realizar a solicitude de prestación do
servizo.
3.- DESTINATARIOS DE CESIÓNS: O Concello de Mugardos non cederá os seus datos de carácter persoal.
4.- DEREITOS: 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.
O Concello de Mugardos 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.
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