Diputació

Barcelona

Organisme de Gestió Tributària

Domicilieu el pagament dels vostres impostos
-

No haureu d'estar pendents de rebre I'avís de pagament
Evitareu la possibilitat de recàrrecs per pagaments fora de termini
Estalviareu temps i desplaçaments
Rebreu amb antelació una alerta per e-mail del càrrec que se us farà

-

Trucant al telèfon 932 029 801
Mitjançant Internet, a orgt.diba.cat
A la nostra oficina central, Carrer Mejia Lequerica, 12. 08028 Barcelona
A qualsevol de les nostres oficines
A lesentitats financeres col·laboradores

ORDRE DE DOMICILIACIÓ
(Marqucu amb una X sis corvccptes que voleu domiciliar)

Tots els conceptes (impostots i taxes
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
(IVTM)
tots els meus vehicles i els que pugui
adquirir amb posterioritat a aquesta data
només la/les matricula/les:

IBI i taxes
totes les finques de què sóc titular i les que
pugui adquirir amb posterioritat a aquesta
data
només la/les finca/finques

Impost sobre activitats econòmiques (IAE)

Altres: Taxa per ocupació de terrenys d’ús
públic amb taules i cadires

Vull rebre una alerta per e-mail

Ajuntament de VILAFRANCA DEL PENEDÈS

DADES DEL CONTRIBUENT
Nom

NIF

Telèfon mòbil

Telèfon

e-mail

Entitat financera

Oficina

Núm.compte
IBAN
Tituilar del compte

Data

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

-

CSV: 13066343643134246762 http://www.vilafranca.cat/validacio Còpia electrònica autèntica de document a paper

Com podeu fer la domiciliacio bancaria?

D’acord artib ailb que es disposa a la Uel Oreanir.a 15/1999, de protcccid de dades de carScter
personal, de 13 de desembre, aquest Organisms, com a responsable del fitxer, us infomia que
les dades de carScter personal continguts en aquest impr6s podran ser Incloses an un o
diversos fitxers dest'mats a la gestib, la inspeccib I la recaptaciO dels ingressos de drei public,
municipals.
En facllitar-nos el vostre telefon o la vostra adrefa de correu electronic consentiu expressament
la comunicacid d'lnformacid tribut^ria per aquests mitjans, relacionada amb la present soMicitud.
Podeu exercitar els vostres drets d'accds, rcctificacid, cancel lacio o oposicid dirigint-vos per
escrit, aportant fotoc^ia del vostre DNI o de qualsevol altre document vdlid que us idcntifiqui, a
I'adrepa seguent: Travesserade lesCorts, 133, 089028 Barcelona

Signatura titular del compte

