TRE
Àrea de Economia i Org. Interna
Regidoria d’Hisenda i Règim Intern
Servei de Tresoreria

SOL·LICITUD PER COMPENSACIÓ DE DEUTE
Nom i cognoms________________________________________________________,amb adreça
a______________________________________________________________________________
de _______________________________, CP __________,telèfon _________________________,
correu electrònic ___________________________________i DNI__________________________,
Com a representant de: nom________________________________________________________,
amb adreça a____________________________________________________________________
de _________________________________, CP __________,telèfon _______________________,
correu electrònic _____________________________________i NIF________________________,
i en qualitat de _____________________________________________, amb la present sol·licitud:
EXPOSO:
1) Que sóc deutor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú segons el següent detall:
Número (rebut/any)

Concepte

Import

2) Que tinc crèdits contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú segons el següent detall:
Concepte

Import

3) Que declaro no haver transmès o cedit el crèdit a una altra persona.
4) Que no em trobo en concurs de creditors o qualsevol altra causa per la qual la normativa
impedeixi l’acceptació d’aquesta compensació per part de l’Ajuntament.
Per tot això,
DEMANO:
La compensació, en aplicació dels articles 55 i següents del RD 939/2005 (Reglament General de
Recaptació), del deutes i crèdits a dalt indicats.
DOCUMENTACIÓ QUE ES PRESENTA:
□

Còpia del DNI del sol·licitant

En cas d’actuar per representació, es precisarà, a més:
o
o
□
□

Persones físiques: còpia de l’autorització i dels DNI de representant i representat.
Persones jurídiques: poders.

Relació del deute
Documents que acreditin el dret als crèdits

(Nota: es precisarà l’original d’aquesta instància, si be les còpies de DNI i poders podran enviar-se per correu
electrònic a tresoreria@vilanova.cat).

Vilanova i la Geltrú, ............................ de ................................................. de 20.........
(signatura)

En compliment de l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informen que les dades facilitades s’incorporaran i es
tractaran en un fitxer automatitzat titularitat de l ‘Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (plaça de la Vila núm. 8, 08800).Us informen que podeu exercir els
drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació en el tractament d’acord amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679 mitjançant petició escrita
adreçada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana d’aquest Ajuntament.
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