
 
 
 
 

                                                                              

   

Marque cun  o que desexe domiciliar 

Expón: Que desexa domiciliar os seguintes recibos municipais: 

(Ver notas na páxina seguinte) 

 

Vilagarcía de Arousa, a _____ de ___________________ de 20____. 

 

O obrigado tributario,                                                        O titular da conta, 

 

 

(Sinatura)                                                                           (Sinatura) 

 

 

Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Vilagarcía de Arousa (Servizo de Recadación) 

SOLICITUDE DE DOMICILIACIÓN BANCARIA DE RECIBOS MUNICIPAIS 

  Nome e apelidos (Obrigado tributario)                              DNI / NIF / CIF 
 

 

 

 Rúa                            Número     Piso          Porta        Teléfono 
 

 
 

  Municipio                           Código postal             E-mail 
 

 
 

  No seu propio nome ou en representación de                                            DNI / NiF 
 

 

  

     

   

  

DATOS BANCARIOS 
   

Banco / Caixa                                                                                                     Oficina 
 

 

 

 

 IBAN                          Entidade                    Oficina                       DC             Nº Cta 

 

 

 

Titular da conta (de ser distinto do obrigado tributario) 

 

 

 

DNI / NIF                                                    Domicilio (Rúa / praza / lugar) 
 

 

 

 

 Código Postal                        Municipio                                                                   Provincia 
 

 

 

 

 Teléfono                                Correo electrónico                                                     Outros datos 
 

  

Imposto de Bens Inmobles (IBI) 

Imposto de Vehículos de TM (IV) 

Imposto de Act. Econ. (IAE) 

Taxa de recollida de lixo 

Taxa de sumidoiros 

(Outros) 

Indique nº fixo do último recibo 

Indique nº matrícula 

Indique nº fixo do último recibo 

Indique nº de id. da vivenda 

 

Indique nº de id. da vivenda 

                    

 

 

   

   

    



 
 
 
 
REAL DECRETO 939/2005, DE 27 DE XULLO (BOE DO 2 DE SETEMBRO), 

POLO QUE SE APROBA O REGULAMENTO XERAL DE RECADACIÓN. 

Artigos que regulan o pago en efectivo polo medio de domiciliación bancaria. 
 
Artigo 25. Ingresos de débedas de vencemento periódico 
enotificación colectiva. 
1. En caso de débedas cuxo cobramento se realice por recibo, 

cando o obrigado ao pagamento ou outra persoa compareza 

no lugar de ingreso, e por calquera circunstancia non estíbese 

dispoñible o recibo, admitirase o pagamento e expedirase o 

correspondente xustificante, sempre que o obrigado ao 

pagamento figure inscrito nas listas cobratorias. 

2. Os obrigados ao pagamento poderán domiciliar o 

pagamento das débedas a que se refire esta sección en contas 

abertas en entidades de crédito. 

Para iso, conforme o disposto no artigo 38, dirixiranlle 

comunicación ao órgano de recadación correspondente polo 

menos dous meses antes do comezo do período de 
cobramento. Noutro caso, a comunicación producirá efecto a 
partir do período seguinte. 
As domiciliacións terán validez por tempo indefinido mentres 

non as anule o interesado, non as rexeite entidade de crédito 

ou a Administración dispoña expresamente a súa invalidez por 

razóns xustificadas. Neste último caso, a Administración 

deberalles notificar o acordo polo que se declare a invalidez ao 

pagamento e á entidade colaboradora. 

 

Artigo 34. Medios e momento do pagamento en efectivo. 
1. O pagamento das débedas e sancións tributarias que se 

deba realizar en efectivo poderase facer sempre en diñeiro de 

curso legal. 

Así mesmo, poderase realizar por algún dos seguintes medios, 

cos requisitos e condicións que para cada un deles se 

establecen neste regulamento e seguindo os procedementos 

que se dispoñan en cada caso: 

a) Cheque. 

b) Tarxeta de crédito e débito. 

c) Transferencia bancaria. 

d) Domiciliación bancaria. 

e) Calquera outro que autorice o Ministerio de Economía e 

Facenda. 

Será admisible o pagamento polos medios a que se refiren as 

alíneas b), c) e d) naqueles casos en que así se estableza 

expresamente nunha norma tributaria. 

2. O pagamento en efectivo das débedas non tributarias 

efectuarase polos medios que autorice a súa propia normativa. 

Se non se dispuxese regra especial, o pagamento deberase 

realizar polos medios citados no número 1, excepto as alíneas 

b), c) e d), que requirirán regulación expresa. 

3. Enténdese pagada en efectivo unha débeda cando se 

realizou o ingreso do seu importe nas caixas dos órganos 

competentes, entidades colaboradoras, entidades que  presten 

o servizo de caixa ou demais persoas ou entidades autorizadas 

para recibiren o pagamento. 

4. Cando o pagamento se realice a través de entidades de 

crédito ou outras persoas autorizadas, a entrega ao debedor 

do xustificante de ingreso liberarao desde a data que se 

consigne no xustificante e polo importe que figure nel, 

quedando obrigada a entidade de crédito ou persoa autorizada 

fronte á Facenda pública desde ese momento e polo devandito 

importe, salvo que se puidese probar, de maneira que faga fe, 

a inexactitude da data ou do importe que conste na validación 

do xustificante. 

5. As ordes de pagamento dadas polo debedor ás entidades 

de crédito ou outras persoas autorizadas para recibiren o 

pagamento non producirán en por si efectos fronte á Facenda 

pública, sen prexuízo das accións que lle correspondan ao 

ordenante fronte á entidade ou persoa responsable do 

incumprimento. 

 

Artigo 38. Pagamento mediante domiciliación bancaria. 
1. A domiciliación bancaria deberase axustar aos seguintes 

requisitos: 

a) Que o obrigado ao pagamento sexa titular da 

conta en que domicilie o pagamento e que a devandita conta 

se encontre aberta nunha entidade de crédito. 

Nos termos e condicións en que cada Administración 

o estableza, o pagamento poderase domiciliar nunha conta 

que non sexa de titularidade do obrigado, sempre que o titular 

da devandita conta autorice a domiciliación. 

b) Que o obrigado ao pagamento lles comunique a 

súa orde de domiciliación aos órganos da Administración 

segundo os procedementos que se establezan en cada caso. 

2. Os pagamentos entenderanse realizados na data de cargo 

na conta das devanditas domiciliacións, considerándose 

xustificante do ingreso o que para tal efecto expida a entidade 

de crédito onde se encontre domiciliado o pagamento, que 

incorporará como mínimo os datos que se establezan na orde 

ministerial correspondente. 

3. Naqueles casos en que o cargo na conta non se realice ou 

se realice fóra de prazo por causa non imputable ao obrigado 

ao pagamento, non se lle esixirán a este recargas, xuros de 

demora nin sancións, sen prexuízo dos xuros de demora que, 

de ser o caso, corresponda liquidar e esixir á entidade 

responsable pola demora no ingreso. 

4. A Administración establecerá, de ser o caso, as condicións 

para utilizar este medio de pagamento por vía telemática. 

5. Nos termos e condicións en que cada Administración o 

estableza, cando o pagamento se realice a través de terceiros 

autorizados de acordo co que establece o artigo 92 da Lei 

58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, estes deberán 

estar expresamente autorizados pola Administración para 

efectuaren a domiciliación do pagamento en contas da súa 

titularidade. 
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