
AJUNTAMENT DE SÓLLER 

RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS

DOMICILIACIÓ DE PAGAMENTS DE REBUTS A
ENTITATS BANCÀRIES I CAIXES D’ESTALVI

DADES BANCÀRIES: Codi BIC o SWIFT: 

IBAN del compte bancari nacional (Espanya)
País DC IBAN Entitat Oficina DC compte Número de compte

E S

IBAN del compte bancari internacional (Altres països)
País DC IBAN Número de compte

Sr. Recaptador:
Li pregam que els rebuts que es relacionen a continuació siguin presentats a cobrament d’ara

en endavant a l’entitat que designo, a la qual remet còpia d’aquesta comunicació perquè efectuï els
pagaments amb càrrec al meu compte corrent.

TITULAR DEL REBUT
NOM I LLINATGES O RAÓ SOCIAL

TRIBUT
SITUACIÓ DE LA FINCA

O NEGOCI
IDENTIFICADOR DEL

REBUT

Contribuent o representant: 

Domicili:  Tel.

Sóller,  de/d'  de 

Signatura.

ADVERTÈNCIES:

Perquè aquesta sol·licitud es faci  efecte  al  present  any,  s’haurà  de presentar  abans  del  començament  dels
terminis d’ingrés voluntari. En cas contrari, no serà considerada fins l’any següent. En qualsevol cas tindrà validesa per
successius  venciments,  per  temps  indefinit,  de  no  haver  indicació  contrària  del  contribuent,  qui  podrà  anul·lar  la
domiciliació o traslladar-la a un altre establiment.

S’entendrà que el contribuent renuncia a aquesta domiciliació si els rebuts no fossin satisfets per l’Entitat. En
aquest cas incorrerà en el recàrrec de constricció.

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, l'Ajuntament de Sóller amb domicili social a la
plaça  Constitució  núm.  1  de  Sóller  l’informa  de  la  recollida  d’aquesta  informació  per  tal  d’actualitzar  el  corresponent  fitxer  creat  sota  la
responsabilitat del Batle de l’Ajuntament i amb la finalitat legal per la qual va ser creat. L'Ajuntament de Sóller l’informa de la possibilitat d’exercir
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i anul·lació per la qual cosa haurà d’adreçar-se, mitjançant escrit, a la raó social d’aquest Ajuntament.
Per altra part, l'Ajuntament de Sóller es compromet, dins el compliment de les seves obligacions a guardar el secret oportú i adoptar les mesures
necessàries per a evitar pèrdues, manipulacions o accessos no autoritzats. Sempre tenint en compte les possibilitats de l’actual tecnologia.

AJUNTAMENT 
DE SÓLLER

Recaptació
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