ORDRE DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Titular del compte
Nom i llinatges

NIF/CIF

Domicili fiscal
Municipi

CP

Pl. de l’ Ajuntament, 1, 07570 Artà (Illes Balears) — Tel. 971 829 595 — Fax 971 829 552 — www.arta.cat — ajuntament@arta.cat — CIF P0700600J

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Fax

Adreça electrònica

Dades del compte
IBAN

Entitat

Oficina

DC

Núm. de compte

Codi SWIFT/BIC

Conceptes
(1) Impost sobre béns immobles (urbans)
(2) Taxa de residus sòlids
(3) Subministrament d’aigua
(4) Taxa del servei de clavegueram
(5) Impost sobre vehicles
(6) Gual permanent
Concepte
núm.

Titular del rebut

(7) Cementeri
(8) Impost sobre béns immobles (rústics)
(9) Vedats de caça
(10) Impost sobre activitats econòmiques
(11) Altres (especificau el concepte o conceptes)

Objecte tributari

Referència de la
domiciliació

DEMAN:
☐ Alta: que, a partir d’avui, i fins a nou avís, atengueu amb càrrec al compte esmentat més amunt els rebuts que
presenti el Departament de Recaptació de l’Ajuntament d’Artà i que anul·leu qualsevol altre mandat de domiciliació
anterior.
☐ Baixa: que, a partir d’avui, els conceptes que s’indiquen es donin de baixa del compte bancari esmentat més
amunt.
Artà, ........... d ............................ de 20.......
(Signatura)

Aquest mandat té validesa per temps indefinit, excepte en el cas que hi hagi indicació expressa i per escrit de la persona contribuent o que es
retornin els rebuts.
Responsable del tractament: Ajuntament d’Artà. | Finalitat: tramitar i gestionar la sol·licitud presentada. | Legitimació: el tractament de les
dades incloses en aquest formulari i en la documentació que s’hi adjunti es basa en els articles 6.1.c i 6.1.e del RGPD en funció de la sol·licitud
presentada. | Destinataris: en funció de la sol·licitud, es preveuen les comunicacions que siguin necessàries per gestionar-la correctament,
sempre que s’acompleixi algun dels supòsits prevists en la normativa de protecció de dades vigent. | Drets: accedir, rectificar i suprimir les dades,
i altres drets, davant l’Ajuntament d’Artà, fent constar la referència “Protecció de dades”. | Informació addicional: consultau l’imprès
“Informació addicional sobre protecció de dades personals”.

