
MODELO DE INSTANCIA

ASUNTO: SOLICITUDE DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS

SOLICITANTE ( persoa que asinou a ficha de inscrición na actividade)
Apelidos e nome ou razón social:

NIF:                                                             Teléfono:

Enderezo:

Datos da actividade respecto á cal se solicita a devolución (unha ou varias actividades)
Nome da actividade:
 
1.-                                       2.-                                      3.-                                     4.-

Persoa participante (debe coincidir coa persoa solicitante no caso de actividades para adultas e no caso
de menores deberá figurar o nome da menor):
Nome e apelidos:

EXPÓN :

Que efectuado o pago correspondente ao terceiro trimestre da actividade de:

1.-                                      2.-                                      3.-                                          4.- 

e dado  que a dita actividade non se prestou  pola suspensión por parte do Concello derivada da situación

do estado de alarma decretada polo Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo.

SOLICITO:

O recoñecemento  do  dereito  á  devolución  do  ingreso  en  concepto  de  taxa  de  actividades  deportivas

(correspondente ao terceiro trimestre do ano 2020)  polo importe total de (poñer soamente o importe que

corresponda ao terceiro trimestre): …………………….…………….....

ALEGACIÓNS:
Xunto a seguinte documentación acreditativa:
xustificante/s do ingreso/s realizado/s respecto ao cal/es se solicita a devolución.

MEDIO PARA EFECTUAR A DEVOLUCIÓN:
Transferencia bancaria: xunto certificado da conta bancaria a nome da persoa que presenta a solicitude.

 .....................................,   ..............   de ........................................ de  2020

(Sinatura da persoa solicitante)

ALCALDE DO CONCELLO DE TEO



Os datos  facilitados  serán  incorporados  coa  finalidade  tributaria  a  un  ficheiro  automático  cuxo  responsable  é  o
Concello de Teo.
Dou o meu consentimento  de maneira expresa e inequívoca ao Concello de Teo para o tratamento dos datos
achegados  para  o  cumprimento  das  finalidades  que  se  describen  na  información  adicional  que  se  detalla  a
continuación:

Responsable do tratamento Concello de Teo. P1508300I.
Travesía da Ramallosa, 38, Lucí. 15883 Teo  -  981 815700 

Finalidade do tratamento Tramitación administrativa derivada da solicitude de devolución de ingresos

Lexitimación para o tratamento Regulamento Xeral  de Protección de Datos:  6.1 a) Consentimento das persoas
interesadas.
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas.
Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.

Persoas destinatarias Realizarase cesión de datos para o cumprimento das obrigas legais establecidas.
Non se prevén transferencias a terceiros países.

Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así
como  exercer  outros  dereitos  regulados  na  normativa  sobre  procedemento
administrativo común.


