GESTIÓ TRIBUTÀRIA I CADASTRAL

Netejar formulari
Imprimir

Ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA-CORE
Referència de l'ordre de domiciliació (NIF / CIF)
Identificador del creditor

Nom del creditor

ES-P6700002F

Consell Comarcal de la Selva

Adreça

Població

Codi Postal

Passeig de Sant Salvador, 19

Santa Coloma de Farners

17430

Província

País

Girona

Espanya

Identificació deutor
Nom

Cognoms

NIF

Adreça

Població

Província

Codi Postal

Identificació del compte IBAN

País

Tipus de pagament:

Recurrent (per anys successius)
No recurrent
Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza el creditor a enviar instruccions a l’entitat per fer
càrrecs al seu compte i a l’entitat per efectuar els càrrecs en el seu compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels
seus drets, té dret a ser reemborsat per la seva entitat financera d’acord amb els termes i condicions del contracte subscrit amb
aquesta. Aquest reembors s’haurà de reclamar en un termini de 8 setmanes des de la data en què es va realitzar el càrrec en
el seu compte.

Identificador del/s deute/s
Referència

Contribuent

Concepte

Municipi

Localitat i data de signatura
,

de

de

Signatura /es del deutor/s o persona autoritzada:

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que la
presentació d’aquesta instància dóna lloc a la inclusió de les dades de caràcter personal al fitxer Gestió tributària i recaptació, creat pel Consell
Comarcal de la Selva amb finalitats de gestió d’impostos, taxes, preus, contribucions especials i altres ingressos de dret públic. Es podran cedir
a administracions públiques competents en la matèria i a l’ajuntament corresponent. En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés,
rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-se al Consell (passeig de Sant Salvador núm. 25-27, de Santa Coloma de Farners)

Passeig Sant Salvador, 19
17430 Santa Coloma de Farners
Tel.: 902 010 027
scolomatributs@selva.cat www.selva.cat

