
 

 
   

  
AJUNTAMENT DE  
LES BORGES DEL CAMP 

 

                                               

 

 

Ordre de domiciliació 
bancària   

Dades personals del titular del rebut 
  

DNI/NIF:   
Cognoms i Nom:  

Carrer:  
Número:  Bis   Escala:   Pis:   Porta:  
Municipi:  

Província:           CP     
Telèfon:      E-mail     

EXPOSO:  
Sol·licito que domiciliïn els rebuts dels arbitris municipals que es detallen a 
continuació a la domiciliació següent: 

 

 Dades Bancàries del titular del compte 
 

 Nom: DNI/NIF:  
 
 IBAN                    Entitat                  Oficina                 DC            Número Compte 
                         

     
Codi BIC de l’entitat       

 

   
 Domiciliació 

Impost sobre vehicles de 
tracció mecànica: Matrícula:   

Taxa escombraries: Adreça:   
 

 

IBI urbà: Adreça:   

IBI rústic: Polígon i  
parcel·la 

  

Conservació cementiri: Núm. nínxol   
Gual: Núm. gual   
Altres:    
 
Les Borges del Camp,              de /d’               de    20   
  
D’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter Personal, li comuniquem que les dades facilitades per Vostè, seran 
incorporades en un fitxer  i tractades amb la finalitat de gestionar adequadament la relació administrativa existent, així com per poder realitzar les gestions legals 
oportunes per a la bona fi de l’expedient administratiu. Les dades són confidencials i d’ús exclusiu del Responsable del Fitxer, AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL 
CAMP, amb domicili a la Plaça de l’Església, núm. 3 43350  Les Borges del Camp (Tarragona ). 
Així mateix, posem al seu coneixement els drets que l’assisteixen d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte les dades que consten en el mencionat fitxer 
en els termes establerts en la legislació vigent, podent exercir aquests drets mitjançant escrit dirigit al responsable de seguretat a l’adreça anteriorment  indicada. 
 

(Signat) 

 

  
      
 IL·LTRE. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP 
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