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TRESORERIA

SOL·LICITUD DE CANVI COMPTE BANCARI 2n TERMINI SISTEMA ESPECIAL DE
DOMICILIACIÓ DE REBUTS D’IBIU
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
Domicili
C. Postal

NIF/CIF
Núm.

Municipi

Esc.

Província

Pis

Pta.

Telèfon

Correu electrònic:

Concepte

ADREÇA TRIBUTÀRIA

NOMBRE FIX IBI

Sol·licite canvi de compte:
• Per al 2n termini del sistema especial (6 d’octubre o dia hàbil immediatament posterior).
• Deixar domiciliat en aquest compte.
DOCUMENTS QUE S’HI ADJUNTEN
SIGNATURA DEL TITULAR DEL COMPTE

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

Se us recorda que la domiciliació bancària comporta un descompte del 2%.
Aquesta sol·licitud s’aplicarà per a l’exercici en curs i successius mentre que no se sol·licite la seua anul·lació per escrit a l’Ajuntament.
L’impagament del primer termini anul·larà l’ajornament concedit i produirà l’inici del període executiu quan acabe el termini de pagament en
voluntària. En cas de l’impagament del segon termini, l’inici del còmput dels interessos de demora es produirà a l’endemà d’aquest segon càrrec
domiciliat del pagament.
«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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