
ANNEX / ANEXO II
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA / DOMICILIACIÓN BANCARIA

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
Titular: 

NIF / CIF:

Adreça / Domicilio: 

Població / Población: CP: 

A/e / E-mail: Telf: 

DADES BANCÀRIES / DATOS BANCARIOS

Entitat financiera / Entidad financiera: Clau / Clave: 

Sucursal: Clau / Clave: 

                                               C. pais/control             Ent.                     Ofic.               DC                            Núm. C.
Codi IBAN del compte corrent:

Código IBAN de la cuenta corriente   

DECLARACIÓ / DECLARACIÓN
Declare que  són  certes  les  dades  anteriormente  esmentades  i  que  identifiquen  el  compte  l’entitat
financiera  a través del qual desitge i  AUTORITZE perquè, amb càrrec al meu compte i fins a un altre
avís,  se  servisquen  tramitar  aquesta  domiciliació  Bancària  perquè  l'Excm.  Ajuntament  de  Xàtiva
procedisca al cobrament dels rebuts al meu nom, ostentant el poder suficient per a açò.

Declaro que son ciertos los datos arriba reflejados y que identifican la cuenta y la entidad financiera a
través del cual deseo y  AUTORIZO  para que, con cargo a mi cuenta y hasta nuevo aviso, se sirvan
tramitar esta domiciliación Bancaria para que el Excmo. Ayuntamiento de Xàtiva proceda al cobro de los
recibos a mi nombre, ostentando el poder suficiente para ello.

Firmat / Firmado: 

En qualitat de / En calidad de : 

DNI:

Xàtiva, a                  de/d’                                    de 

CERTIFICAT de conformitat de l’ENTITAT FINANCERA (data, segell i firma).
CERTIFICADO de conformidad de la ENTIDAD FINANCIERA (fecha, sello y firma).

Una vegada adjudicada la parcel·la, el pagament es fraccionarà en dos períodes, el primer serà emès, a
finals del mes de maig de l'any en curs, amb el càrrec del 40 % del total i el següent pagament a 
realitzar , s'emetrà a finals del mes de juliol amb el càrrec del 60 % restant.

Una vez adjudicada la parcela, el pago se fraccionará en dos periodos, el primero será emitido, a finales
del mes de mayo del año en curso, con el cargo del 40 % del total y el siguiente pago a realizar se
emitirá a finales del mes de julio con el cargo del 60 % restante.

Les dades que ens ha facilitat seran incloses en un fitxer degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades  de què és titular l'Excm.

Ajuntament  de  Xàtiva,  amb la  finalitat  de  la  pròpia  gestió  de  sol·licituds  realitzades  pel  ciutadà.   Vosté  pot  exercitar  els  seus  drets  d'accés,

cancel·lació, rectificació i oposició, enviant una sol·licitud per escrit a la Secció de  Modernització i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Xàtiva,

Albereda Jaume I, 35, CP: 46800 Xàtiva, València, indicant clarament el seu nom, cognoms i direcció i acompanyant una fotocòpia de D.N.I.

Los datos que nos ha facilitado serán incluidos en un fichero debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos del que es titular el

Excmo. Ayuntamiento de Xàtiva, con la finalidad de la propia gestión de solicitudes realizadas por el ciudadano.Usted puede ejercitar sus derechos de

acceso,  cancelación,  rectificación  y  oposición,  enviando  una  solicitud por  escrito  a  la  Sección  de  Modernització  i  Desenvolupament  Local  del

Ayuntamiento de Xàtiva, Alameda Jaime I, 35, CP: 46800 Xàtiva, Valencia,indicando claramente su nombre, apellidos y dirección y acompañando una

fotocopia de D.N.I.
D. Albereda Jaume I, 35
Tl. 96 228 98 00
C.P. 46800 – Xàtiva
FX. 96 228 98 09
Em. firaifestes@xativa.es
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