
FRACCIONAMENT DE REBUTS 

NOM I COGNOMS:   

DNI/NIF/NIE: 

VEÍ  DE :     CP:    

DOMICILIAT AL CARRER/PLAÇA :     

e-mail :      TELF:   

*En el cas d’actuar amb representant adjuntar document de representació
contribuent.

Sol·licito: 

D’acord amb l’article 44 de la ordenança fiscal general de gestió, d’inspecció, de recaptació i 
de devolució d’ingressos, el fraccionament dels rebuts  que  tot seguit s’indiquen en les 
següents mensualitats: 

TAXES I ARBITRIS MUNICIPALS (escombraries) 

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

TAXA SERVEIS CEMENTIRI 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI URBANA) 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI RÚSTEGA) 

MERCAT 

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE) 

TAXES I ARBITRIS DE LOCALS COMERCIALS I INDUSTRIALS 

FRACCIONAMENT REBUTS EN EXECUTIVA  

Em dono per ASSABENTAT I AUTORITZO a l’Ajuntament a partir de la data de 
presentació de la present instància, a domiciliar i carregar, en el moment que sigui 
procedent, cadascuna de les mensualitats al número de compte que es detalla en el 
MANDAT BANCÀRI següent: 

Aquest mandat no serà vàlid fins que tots els camps estiguin informats, s’hagi signat pel titular i enviat a 
l’Ajuntament per la seva custòdia i registre d’entrada./All gaps mandatory. Once this mandate has been signed must be sent to 
creditor for storage. 
Les dades que figuren en aquesta autorització, d'acord amb l'Art. 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell 
de 27 d'abril de 2016 i l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels 
drets digitals, s'informa que les dades personals que facilitarà seran tractades per l'Ajuntament de Castelló d’Empúries amb la finalitat 
de l'aplicació efectiva del sistema tributari. Podrà trobar més informació sobre els possibles tractaments i el procediment per 
exercir els drets establerts als articles 15 a 22 del reglament en el següent enllaç: https://www.castello.cat/proteccio-de-dades/ 

Alhora, se m’informa que en cas que alguna de les fraccions fos retornada per l’entitat bancària s’entendrà 
per desistida la sol·licitud del fraccionament, iniciant-se el procediment establert en el Reglament 
General de Recaptació. 

e

Dades bancàries / Datos bancarios / Account number – IBAN – BIC: 
(adjuntar fotocòpia document on figurin els titulars i el número de compte) 

Titular del compte: _________________________________________________________________ 

 IBAN 

 Swift BIC 



Per tot això: 

DEMANA: Que donant aquesta instància com a presentada, us serviu d’admetre-la i, 
previs els informes que estimeu oportuns,  concediu el que se sol·licita 

Sol·licito, per aquest tràmit, ésser notificat electrònicament 

Castelló d’Empúries,             de                               de      

Signatura de l'interessat/ada 

Informació bàsica sobre protecció de dades: 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) us informem del 

del següent: 

Consentiment per al tractament de dades: 
Presto el consentiment perquè les meves dades puguin ser tractades per a la finalitat esmentada  
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