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NOM I COGNOMS/PERSONA JURÍDICA

S
O
Ŀ
L
I
C
I
T
A
N
T

DOMICILI

DNI

POBLACIÓ

PROVÍNCIA O NACIÓ

TELÈFON

ADREÇA ELECTRÒNICA

SOL·LICITE que presenten al meu càrrec, en el compte de l'entitat financera indicat,
del qual sóc titular (*), el rebut de l'Ajuntament de Benicàssim que s'expressa:
CODI COMPTE CLIENT
IBAN
E

ENTITAT

OFICINA

DC

COMPTE

S

TITULAR DEL REBUT

REFERÈNCIA DEL REBUT
(HO OMPLIRÀ L'AJUNTAMENT)

NOM DE L'ALUMNE/A

PREU PUBLIC

Escola
Municipal
d'Idiomes

D'acord amb l'article 25.2 del Reglament General de Recaptació, la domiciliació s'ha
de comunicar almenys dos mesos abans de l'inici del període de cobrament.
Aquesta ordre de domiciliació té validesa per temps indefinit, fins que no l'anul·le la
persona interessada, la rebutge l'entitat de depòsit, o l'Administració en dispose expressament la
invalidesa per raons justificades (art. 25.2 RGR).
Benicàssim,

de/d'

de 20

.

Firma de la persona titular del compte,

Firmat:
S'adjunta:
1.- Fotocòpia del D.N.I. del titular del compter i de la fulla de la llibreta bancària ó document
ustificatiu que acredite la titularitat del compte.
2.-En el cas que el titular del compte no siga el titular del rebut, haurà d'adjuntar, l'autorització del
segon.

A L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM
Les dades que vosté facilite en aquest formulari passaran a formar parte dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament de Benicàssim i podran ser usades pel
titular del fitxer per a exercir funcions pròpies de l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, vosté podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud presentada davant al Registre General d'entrada
de documents de l'Ajuntament de Benicàssim.

