Registre d’entrada

c/ Sant Roc, 6 , 46600 ALZIRA
Tel.: 96 240 04 50 · Fax: 96 240 13 91
www.alzira.es / ajuntament@alzira.es
CIF: P-4601700J

IMPRIMIR FORMULARI
ESBORRAR FORMULARI

SOL·LICITUD DE BAIXA DE DOMICILIACIÓ
BANCÀRIA
DADES PERSONALS (*) TITULAR DEL COMPTE BANCARI

REC I 004 V

Nom i cognoms

DNI/CIF

En representació de

DNI/CIF

Domicili

C. Postal

Localitat

Adreça electrònica

Fax

DADES BANCÀRIES

Tel. mòbil

Tel.

Tots els comptes s'ajustaran a la codificació internacional normalitzada.

EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ

Nom de l'entitat:
Codi IBAN

Codi entitat

Codi sucursal

DC

Núm. de compte

EXPOSE
Que d'acord amb l'article 62 de l'Ordenança General per a la Gestió, Inspecció i Recaptació dels Tributs i altres Ingressos de Dret
Públic, el pagament dels deutes tributaris i altres ingressos de dret públic de meritació periòdica podran realitzar-se mitjançant ordre
de domiciliació en entitat de dipòsit, banc o caixa d'estalvis.

SOL·LICITE
ALTA
CONCEPTE/TRIBUT

●

BAIXA

MODIFICACIÓ de la domiciliació dels següents rebuts:

REFERÈNCIA
Matrícula del vehicle, domicili de l'Urbana, Rústica o
(Vehicle / Urbana / Rústica /
activitat, situació del gual i núm. de placa)
Gual / IAE / Residus sòlids)

OBSERVACIONS:

PROPIETARI/ÀRIA DE L'OBJECTE TRIBUTARI
(Al nom del qual figura el rebut)
NIF

1.- Perquè la domiciliació tinga efecte l'any en curs, l'ordre de domiciliació haurà de ser
tramitada, almenys, 15 dies abans de l'inici del període de cobrament voluntari corresponent;
en cas contrari, la domiciliació tindrà efecte l'any següent.
2.- La domiciliació sol·licitada tindrà validesa per temps indefinit mentre no siga anul·lada per
l'interessat, rebutjada per l'entitat de crèdit o l'oficina de recaptació dispose expressament la
seua invalidesa per raons justificades, com la devolució reiterada dels rebuts domiciliats.

Nom i cognoms

SIGNATURA DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Alzira,

REC I 004 V – Rev.0 - 20100728

(*) Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Alzira i podran ser utilitzades pel titular del
fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’instància presentada al Registre General de l’Ajuntament d’Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA

Registre d’entrada

c/ Sant Roc, 6 , 46600 ALZIRA
Tel.: 96 240 04 50 · Fax: 96 240 13 91
www.alzira.es / ajuntament@alzira.es
CIF: P-4601700J

IMPRIMIR FORMULARI
ESBORRAR FORMULARI

SOL·LICITUD DE BAIXA DE DOMICILIACIÓ
BANCÀRIA
DADES PERSONALS (*) TITULAR DEL COMPTE BANCARI

REC I 004 V

Nom i cognoms

DNI/CIF

En representació de

DNI/CIF

Domicili
Adreça electrònica

EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA

C. Postal

Localitat
Fax

DADES BANCÀRIES

Tel. mòbil

Tel.

Tots els comptes s'ajustaran a la codificació internacional normalitzada.

Nom de l'entitat:
Codi IBAN

Codi entitat

Codi sucursal

DC

Núm. de compte

EXPOSE
Que d'acord amb l'article 62 de l'Ordenança General per a la Gestió, Inspecció i Recaptació dels Tributs i altres Ingressos de Dret
Públic, el pagament dels deutes tributaris i altres ingressos de dret públic de meritació periòdica podran realitzar-se mitjançant ordre
de domiciliació en entitat de dipòsit, banc o caixa d'estalvis.

SOL·LICITE
ALTA
CONCEPTE/TRIBUT

●

BAIXA

MODIFICACIÓ de la domiciliació dels següents rebuts:

REFERÈNCIA
Matrícula del vehicle, domicili de l'Urbana, Rústica o
(Vehicle / Urbana / Rústica /
activitat, situació del gual i núm. de placa)
Gual / IAE / Residus sòlids)

OBSERVACIONS:

PROPIETARI/ÀRIA DE L'OBJECTE TRIBUTARI
(Al nom del qual figura el rebut)
NIF

1.- Perquè la domiciliació tinga efecte l'any en curs, l'ordre de domiciliació haurà de ser
tramitada, almenys, 15 dies abans de l'inici del període de cobrament voluntari corresponent;
en cas contrari, la domiciliació tindrà efecte l'any següent.
2.- La domiciliació sol·licitada tindrà validesa per temps indefinit mentre no siga anul·lada per
l'interessat, rebutjada per l'entitat de crèdit o l'oficina de recaptació dispose expressament la
seua invalidesa per raons justificades, com la devolució reiterada dels rebuts domiciliats.

Nom i cognoms

SIGNATURA DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Alzira,

REC I 004 V – Rev.0 - 20100728

(*) Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Alzira i podran ser utilitzades pel titular del
fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’instància presentada al Registre General de l’Ajuntament d’Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA

