Imprimir formulari

SERVEIS ECONÒMICS
DOMICILIACIÓ DE REBUTS EN ENTITATS BANCÀRIES
DADES DE LA PERSONA TITULAR DELS REBUTS
Nom i cognoms
o Raó social

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu electrònic

Població

El sotasignant d'aquest document AUTORITZA la Recaptació de l'Ajuntament de Salt a DOMICILIAR tots els
rebuts de tributs varis que es puguin produir a nom del/de la següent contribuent, en el compte bancari que es
detalla.
Així mateix autoritza a actualitzar les seves dades personals.
CANVI DE DADES PERSONALS / ACTUALITZACIÓ
Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu electrònic

Població

DADES BANCÀRIES
Banc / Caixa
Sucursal / Oficina

Núm. de compte corrent / llibreta d'estalvis

Titular del compte

FRACCIONAMENT del 60 % i el 40 % (pagament al mes de juny i al mes d'octubre)
PAGAMENT ÚNIC
REBUTS QUE NO S'HAN DE DOMICILIAR

Salt,
Signatura:

de

de 20

NOTA:

Aquesta domiciliació tindrà efectes a partir de l'exercici següent a la seva
sol·licitud, excepte si s'ha presentat amb una antelació mínima de 20 dies
abans de finalitzar el període de cobrament voluntari de l'exercici corrent.
Així mateix serà per temps indefinit, llevat que sigui anul·lada per la persona
interessada, rebutjada per l'entitat bancària o l'Ajuntament disposi
expressament la seva invalidesa per raons justificades (art. 37 de l'Ordenança
fiscal de Salt i articles 25.2 i 28 del Reglament general de recaptació).

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT
Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de l'Ajuntament de Salt creat amb finalitats de registre dels escrits que rep o notificacions i
correspondència que lliura l'Ajuntament. No seran cedides a terceres persones excepte en els casos previstos legalment. En qualsevol moment vostè pot
exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, adreçant-se a l'Ajuntament de Salt.
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