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TRESORERIA

SOL·LICITUD DE DOMICILIACIÓ DE REBUTS EN ENTITATS BANCÀRIES
SUBJECTE PASSIU (TITULAR DEL REBUT)
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL

NIF/CIF

Telèfon

NÚMERO DE COMPTE BANCARI
IBAN

ENTITAT

OFICINA

D.C.

NÚMERO COMPTE

TITULAR DEL COMPTE BANCARI
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL

NIF/CIF

Domicili fiscal
C. Postal

Núm.
Municipi

Província

Esc.

Pis

Pta.

Telèfon

Correu electrònic:

Concepte

ADREÇA TRIBUTÀRIA / MATRÍCULA VEHICLE / PLACA
GUAL / EPÍGRAF

DOCUMENTS QUE S’HI ADJUNTEN

NOMBRE FIX EN L’IBI

SIGNATURA DEL TITULAR DEL COMPTE

Data i signatura: Mislata, _______________________de/d’ ________________de 20__

ADVERTIMENTS: 1. Perquè esta sol·licitud tinga efecte enguany s'haurà de presentar dos mesos abans del començament del període voluntari del pagament de cada
un dels tributs sol·licitats. En cas contrari, no es considerarà fins al període següent. 2.Tindrà validesa per als successius venciments, si el/la contribuent no fa indicació
expressa, ja que podrà anul·lar la domiciliació o traslladar-la a un altre banc. 3. S'entendrà que el/la contribuent renuncia a esta domiciliació si els rebuts no es paguen
pel banc per orde manifesta de la persona interessada. En esta circumstància, si finalitza el període voluntari de pagament i no es fa efectiu es passarà a executiva amb
el corresponent recàrrec de constrenyiment.
«Segons la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vos informem que l'Ajuntament incorporarà les seues dades a un fitxer, que s'utilitzarà
per a les finalitats d'esta sol·licitud i no se cedirà a cap tercer, excepte per obligacions legals i a altres Administracions Públiques destinatàries del tractament.
Addicionalment, autoritza l'Ajuntament a comprovar i completar les dades necessàries per a esta sol·licitud segons els nostres propis arxius. Per a exercir els seus drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició s’haurà de dirigir per escrit a l'Ajuntament, plaça de la Constitució, 8-46920 Mislata (València) i haurà d’adjuntar una
fotocòpia del seu Document Nacional d'Identitat o equivalent.»
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