ORDRE DE DOMICILIACIÓ DIRECTA-SEPA
SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA

Tipus de domiciliació
Alta
Modificació

El Sr./la Sra.
amb NIF/CIF núm.

i número de tel.

com a titular del compte bancari que es detalla a continuació, AUTORITZA l’Ajuntament d’Inca per a enviar
instruccions a la seva entitat bancària en relació als rebuts d’aigua, atesa la seva condició de deutor/a, als
efectes oportuns, a partir de:
ANY

1r Trimestre

Nom de l'entitat
En qualitat de

IBAN

2n Trimestre
Entitat

Sucursal

3r Trimestre
DC

4t Trimestre
Núm. c/c

Propietari/ària

(cal adjuntar fotocòpia del DNI i fotocòpia del document bancari)

Arrendatari/ària

(cal adjuntar fotocòpia del DNI, fotocòpia del document bancari i fotocòpia de la 1a
plana del contracte de lloguer)

En cas d’empresa o comunitat de propietaris

President/a

Administrador/a

(cal adjuntar fotocòpia del DNI i fotocòpia del document bancari)

En relació amb el subministrament següent
Codi

NIF/CIF

Nom de la persona contribuent
Adreça de subministrament
Inca,

de/d’

de

Signatura de la persona titular

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que les
dades d'identificació personal que heu d'incloure en aquest formulari són de caràcter obligatori, d'acord amb l'art. 70 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre; en cas de no consignar-les, us podrem tenir per desistit/ida de la vostra petició, amb requeriment
previ, d'acord amb l'art. 71 de la Llei citada. Les vostres dades s'incorporaran en un fitxer automatitzat i/o manual del qual és titular
l'Ajuntament d’Inca i seran tractades sobre la base de la política de confidencialitat de l'entitat, amb la finalitat d'administració i gestió
de la relació existent entre les parts, dintre de les finalitats legítimes de l'Ajuntament. Alhora prestau el consentiment perquè les
vostres dades puguin ser tractades per a alguna de les finalitats esmentades o per a totes elles. També us informam que podeu
exercitar en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts a la legislació vigent
sobre protecció de dades, mitjançant escrit presentat en el Registre de l 'Ajuntament d’Inca, plaça d'Espanya, 1, CP 07300 Inca
(Illes Balears).

Per tal de donar l'ordre de domiciliació directa per l'entitat bancària en relació a futurs rebuts d'aigua potable, heu d'emplenar el
formulari adjunt i remetre'l per via electrònica a qualsevol de les següents adreces de correu: pgual@ajinca.net, ipino@ajinca.net,
pferrer@ajinca.net. Emplenau el formulari i adjuntau-hi, si sou propietari/ària, una còpia del vostre DNI o equivalent i una còpia d'un
document bancari oficial en el qual se us vinculi al compte que ens indicau. En cas que sigueu llogater/a, adjuntau-hi també una
còpia de la primera plana del contracte de lloguer.
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