
SOLICITUDE DE BONIFICACIÓN DA TAXA MUNICIPAL POR RECOLLIDA DE LIXO DO

CONCELLO DE VALDOVIÑO DURANTE O ESTADO DE ALARMA

Datos do solicitante

Nome e apelidos 

D.N.I.

En nome e representación de 

C.I.F. 

Domicilio fiscal

EXPÓN que segundo o ordenado polo Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara

o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 

suspendeu a súa actividade e produción durante a vixencia do estado de alarma

reduciu a súa actividade e produción en un 70% durante a vixencia do estado de alarma

SOLICITA a bonificación da taxa municipal por recollida de lixo en virtude do acordado pola Xunta

de Goberno Local do Concello de Valdoviño en data 15 de Maio do 2020 e achega a oportuna

documentación (D.N.I. e/ou C.I.F) no prazo previsto que comenza o día 1 de Xullo e remata o 10 de

Xullo do 2020 (ambos inclusive).

A devandita Declaración será obxeto de comprobación, sin prexuízo das accións de reintegro

as que poidan dar lugar segundo a veracidade dos datos.

En Valdoviño a       de Xullo do 2020.

De acordo ao establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle que o Responsable de tratamento dos seus datos persoais é o Concello de Valdoviño

sito na Porta do Sol s/ C.P.; 15552 Valdoviño (A Coruña); correo@concellodevaldovino.com

Os datos non se cederán a terceiros, salvo obriga legal. Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamentos dos seus datos así

como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquera momento. Para iso, o Concello de Valdoviño 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 D.N.I. para

acreditar a súa identidade. Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico a devandita dirección.
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