AJUNTAMENT
DE

BLANES
ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC
NIF:
CONTRIBUENT:
DOMICILI:
MUNICIPI:

CODI POSTAL:

TELÈFON:
AUTORITZA, fins a nova ordre, que l’Ajuntament de Blanes o el Consell Comarcal de la
Selva tramitin dèbits al compte bancari:
CODI IBAN:
pels conceptes tributaris o d’altres ingressos de dret públic
continuació:
Exercici a partir del qual té efectes la domiciliació

que es detallen a

Referència/es
□ Impost Béns Immobles
□ Fraccionat

□ No fraccionat

□ Impost Vehicles de Tracció Mecànica
□ Impost Activitats Econòmiques
□ Taxa conservació cementiri
□ Taxa cens animals domèstics
□ Taxes ocupació via pública (guals,rètols, etc.)
□ Taxa recollida d’escombraries comercials
Fraccionat en tres terminis quadrimestrals

□ Altres:

Blanes, _________________________________________
Signatura

Nom de la persona que autoritza: ___________________________________________________
NIF:_______________________
Telèfon: ______________________________________
El deutor està legitimat al reemborsament en el termes i condicions del contracte subscrit amb la seva entitat
mitjançant sollicitud formulada dintre les vuit setmanes que segueixen la data de càrrec en compte.
Us informem que les dades de caràcter personal que feu constar en aquest escrit s’inclouran en els fitxers corresponents
al tipus d’ingrés al que fa referència, essent la seva finalitat la gestió del tipus d’ingrés en qüestió. Les dades de caràcter
personal així recollides tindran caràcter confidencial, i només seran cedides a tercers en els casos i amb les condicions
previstes a la Llei. Els drets d’accés, rectificació i cancellació d’aquestes dades es podran exercir mitjançant escrit
adreçat a l’alcalde de l’Ajuntament de Blanes o al Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva (Passeig
Sant Salvador, 19 – 17430 Santa Coloma de Farners).

AJUNTAMENT DE BLANES. Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES Tel. 972 37.93.00 - Telefax 972 35.06.77 Correu electrònic: ajuntament@blanes.net
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA. Carrer de la Fe, 7-9 – 17300 Blanes. Tel. 972.35.72.51 Correu electrònic: blanestributs@selva.cat

