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ORDRE DE DOMICILIACIÓ SEPA

Versión 1.1 – 05/02/2018

DATA ____________________

NÚM. ____________________
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DADES PERSONALS

Nom i cognom o raó social DNI / NIE

   □ En nom propi    □ En representació de

Correu electrònic Telèfon

□ La persona sol·licitant designa com a mitjà preferent de recepció de notificacions l'adreça  electrònica assenyalada, en els termes previstos
per l'article 13 de la Llei 39/2015. Igualment li recomanem que indique un telèfon on rebre comunicacions.

Adreça Localitat C. Postal

DECLARE

Mitjaçant la signatura d'aquest formulari d'ordre de domiciliació, vosté autoritza a l'Ajuntament de Manises a enviar ordres a la
seua entitat financera, pa carregar en el seu compte, els rebuts periòdics que s'emeten pel convepte que s'indica 

DOMICILIACIÓ BANCARIA 

Titular del compte NIF

Subjecte passiu

Concepte Referència UF (*)

IBAN BANC SUCURSAL D.C. COMPTE

Manises, 
(SIGNATURA)

(*) La Referència pot ser:

 I.B.I.: Número fixe

 Impost vehicles: Matrícula

 I.A.E.: Referència AEAT

 Guals: Número de placa

 Taxa Mercarts: Número de lloc

 Altres: La indicada en el rebut

AL Sr. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MANISES 
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/99,  de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades que heu facilitat en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers
automatitzats propietat de l’Ajuntament de Manises per a l’exercici de les seues funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències, i  podreu exercitar els drets d’accés.
Rectificació  i  cancel·lació,  per  mitjà  d’instància  presentada  davant  del  Registre  General  d’Entrada  de  l’Ajuntament  de  Manises,  o  bé  mitjançant  el  correu  electrònic :
lopd@manises.es
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