SERVIZO DE XESTIÓN RECADACIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA

Modelo

T06

Designación de conta bancaria

Solicitante
DNI-NIF/CIF/NIE

Nome e apelidos/Razón social

Rúa

Núm.

CP

Municipio

Provincia

Escaleira

Andar

Porta

Andar

Porta

Teléfono

Correo electrónico

Representante
DNI-NIF/NIE

Nome e apelidos

Rúa

Núm.

CP

Municipio

Provincia

Escaleira
Teléfono

Correo electrónico

Solicitude
O asinante solicita que os pagamentos que teña que realizar o Concello de Santiago ao seu favor, se ingresen
mediante transferencia bancaria á conta que se sinala a seguir e responsabilízase dos datos detallados nesta
solicitude.
IBAN (número internacional de conta bancaria)

Conta que se designa:

CERTIFICADO DA ENTIDADE FINANCEIRA:

Os datos que se consignan nesta solicitude (solicitante e conta) coinciden cos do titular da

conta bancaria aberta nesta entidade.

(Data, selo e sinatura da entidade bancaria)

Santiago de Compostela, _____ de _________________ de 20__

Rexistro número:

Expediente número:
Asinado: ________________________________________

EXCMO. SR. ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Consonte o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial. Poderán ser incorporados aos
ficheiros do Concello de Santiago relacionados con este trámite, coa finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivadas dos procedementos e consultas que inicia o interesado con esta
solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello.

SERVIZO DE XESTIÓN RECADACIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA

Modelo

Designación de conta bancaria

T06

PARA CUMPRIMENTAR A SOLICITUDE
INSTRUCCIÓNS XERAIS
A.
B.
C.

O impreso pódese cumprimentar a man (con maiúsculas tipo imprenta) ou electrónicamente, enchendo os campos correspondentes.
Logo de cumprimentado, imprímao e presénteo asinado nos Rexistros do Concello de Santiago, nos rexistros da Administración Xeral do
Estado, das comunidades autónomas ou en calquera outra oficina de rexistro establecida nas disposicións vixentes.
Tamén se pode remitir mediante as formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992 de 26 de novembro.

INSTRUCCIÓNS PARTICULARES
1.
2.

3.

Solicitante: O solicitante coincidirá co titular da conta que se designa e poderá actuar por medio de representante.
Representante: Para o caso de persoas xurídicas é imprescindible consignar os datos do representante. Para o caso de persoas
físicas, os seus datos só se cumprimentarán cando se teña designado. A representación deberá acreditarse con poder bastante,
mediante documento público ou privado con sinatura lexitimada notarialmente, ou por comparecencia.
Documentación: Para o caso de que non se cumprimente o recadro de certificado da entidade financeira, cómpre presentar documento
acreditativo da titularidade da conta bancaria.

INFORMACIÓN
O documento terá validez por tempo indefinido, se ben o solicitante poderá modificalo en calquera momento.

