AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ
Sol·licitud
Dades del titular:
Nom i cognoms

NIF/NIE/PASSAPORT

Domicili (carrer, plaça... núm., pis i porta)

Població

Codi postal

Adreça als efectes de notificació (només si és diferent del domicili)

Població

Codi Postal

Telèfon

Adreça electrònica

Mòbil

Vull rebre notificacions a través d’e-Notum1:

Sí (obligatori pels subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015 de 2 d’octubre)

1

El consentiment per rebre notificacions per mitjans electrònics és vàlid a efectes jurídics per a totes les que fan referència a aquest procediment.
L’accés a les notificacions electròniques es podrà fer a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí mitjançant
certificat electrònic, de la persona interessada, reconegut per l’Agencia Catalana de Certificació. La notificació estarà disponible durant 10 dies
naturals, passats els quals, si no s’hi ha accedit, es considerarà rebutjada, el tràmit es tindrà per efectuat i el procediment continuarà (Llei 39/2015,
de 2 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques)

Exposo:
Autoritzo que em siguin carregats al compte indicat, del qual en sóc titular, els rebuts que presenti l’Ajuntament de Sant Julià del
Llor i Bonmatí en concepte dels impostos , taxes i serveis indicats a continuació:
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES4 2
SERVEI DE PROVEÏMENT D’AIGUA 2
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 2
MANTENIMENT DE CLAVEGUERAM 2
IMPOST SOBRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES 3
MANTENIMENT DE CEMENTIRI
2
3

Informar les dades de l’immoble
Informar les dades del vehicle

Dades bancàries:
IBAN

Entitat

Oficina

DC

Número de compte

Dades del vehicle:
Matrícula

Dades de l’immoble:

HSD-001-01-2018 – Ordre de domiciliació bancaria

Domicili (carrer, plaça... núm., pis i porta)

Signatura del/de la propietari/a,

Signatura del/de la llogater/a,

Nom i cognoms

Nom i cognoms

DNI

DNI

Sant Julià del Llor i Bonmatí a

de

de

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’ AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATI
Les vostres dades personals s’incorporaran en el fitxer Registre de documents creat per l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí per a fer constar
l’entrada i sortida de documents a efectes legals i seguiment d’actuacions. Es podran cedir a altres administracions públiques per a garantir la
interconnexió entre registres administratius. L’Ajuntament, com a responsable del fitxer, informa que teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les
vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent, adreçant-vos a l’Ajuntament.

