REC

SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT
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 que soc titular dels rebuts de padró que tot seguit s’indiquen:
Padró (1)

(1) Padrons:

IAE – Impost sobre Activitats Econòmiques
IBIU – Impost sobre Béns Immobles, Urbana
IBIR - Impost sobre Béns Immobles, Rústica

Adreça Finca o Activitat

TXED – Taxa d’escombraries domiciliàries
TXEN – Taxa d’escombraries industrials
TXGR – Taxa de guals

D’acord amb l’establert a l’Ordenança Fiscal General de l’Ajuntament que preveu la possibilitat de
realitzar un fraccionament, sense interessos, per un termini d’11 mesos i sempre que l’import de les
quotes resultants no sigui inferior a 15€ mensuals, amb les condicions següents,

DEMANO el fraccionament en onze quotes de l’import total dels rebuts indicats a partir del mes de
febrer, manifestant que el cobrament de les quotes mensuals es realitzi en el compte següent IBAN:

E S
Aquesta autorització té caràcter indefinit des de la data de la sol.licitud i fins que el sol.licitant
presenti per escrit la baixa a l’Ajuntament.
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.

