Segell de registre d’entrada

INSTÀNCIA

PAGAMENT AVANÇAT DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES COMERCIALS I INDUSTRIALS

NOM I COGNOMS

NIF

DOMICILI

NÚM.

(a l’efecte de notificacions)

CP

TEL. FIX-MÒBIL

LOCALITAT
CORREU ELECTRÒNIC
EN REPRESENTACIÓ DE
DOMICILI

NÚM.

(a l’efecte de notificacions)

CP

TEL. FIX-MÒBIL

LOCALITAT
NIF / CIF

CORREU E.

EXPOS0:
Que tinc domiciliada la taxa d’escombraries comercials i industrials al meu nom i sol·licito avançar-ne el pagament al dia 15 d’abril per obtenir la bonificació del 5 % que estableix l’ordenança fiscal.
Que no tinc domiciliada la taxa d’escombraries comercials i industrials i sol·licito domiciliar-la i avançar-ne el
pagament al dia 15 d’abril per obtenir la bonificació del 5 %, de les següents activitats al meu nom:
Activitat

Situació de l’activitat

Domiciliació bancària
Banc / Caixa
IBAN

Sol·licito que aquesta bonificació per pagament avançat se m’apliqui també en els anys successius, mentre ho
contempli l’ordenança fiscal corresponent.
IMPORTANT: CAL PRESENTAR AQUESTA SOL·LICITUD ABANS DEL DIA 28 DE FEBRER
Vull rebre les notificacions de tota aquesta tramitació en format digital (en aquest cas cal que en doneu correu electrònic i mòbil per als avisos).

DATA

SIGNATURA

D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
s'informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer corresponent
automatitzat del Registre de documents de l'Ajuntament pel seu tractament informàtic. Així mateix
s'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, i oposició en els
termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre General de
l'Ajuntament. Autoritzo a l'Ajuntament en l'àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades
personals facilitades per la tramesa d'informació general o específica que pugui ser del meu
interès.
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