Oficina de Gestió Tributària i Recaptació
Av. València, 2
46780- OLIVA (València)
Telef. 962 963 166
oliva@canaltributos.com

AJUNTAMENT D’OLIVA
(VALÈNCIA)

SOLICITUD DE PLAN PERSONALIZADO DE PAGO DE RECIBOS / SOL·LICITUD DE PLA
PERSONALITZAT DE PAGAMENT DE REBUTS
DATOS DEL SOLICITANTE / DADES DEL SOL·LICITANT
Apellidos y Nombre o Razón social /Cognoms i Nom o Raó Social

NIF/CIF/NIE

Domicilio / Domicili

Población /Població

Tfno. Fijo: / Tfn. Fixe:

Tfno. Móvil /Tfn. Mòbil:

email

DOMICILIACIÓN BANCARIA / DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA / DADES TITULAR Firma del titular de la cuenta o Apoderado / Signatura del titular
DEL COMPTE
del compte o Apoderat
Apellidos y Nombre o Razón social /Cognoms i Nom o Raó Social

NIF/CIF/NIE
Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones / pot contindre 8 o 11 posicions)

Recibos de los que solicita pago personalizado / Rebuts pels quals sol·licita pagament personalitzat
Concepto / Concepte

Objeto Tributario (Referencia catastral /Dirección, Matrícula…)
Objecte Tributari (Referencia cadastral, Direcció, Matrícula…)

Todos los recibos que consten a mi nombre / Tots els rebuts que consten al meu nom

PERIODICIDAD DE LOS PAGOS: (marcar el vencimiento solicitado) / PERIODICITAT DELS PAGAMENTS: (marcar
el venciment sol·licitat)
MENSUAL: 10 cuotas a pagar los días 5-FEB, 5-MAR, 5-ABR, 5 MAY, 5-JUN, 5 JUL, 5-AGO, 5-SEP, 5-OCT y 5-NOV
(incluye cuota regularización) / MENSUAL: 10 quotes a pagar els diez 5-FEB, 5-MAR, 5-ABR, 5 MAIG, 5-JUN, 5 JUL, 5-AGO, 5SET, 5-OCT i 5-NOV (inclou quota regularització)

BIMESTRAL: 6 cuotas a pagar los días 5-FEB, 5-ABR, 5-JUN, 5-AGO, 5-OCT y 5-NOV (incluye cuota regularización) /
BIMESTRAL: 6 quotes a pagar els dies 5-FEB, 5-ABR, 5-JUN, 5-AGO, 5-OCT i 5-NOV (inclou quota regularització)

TRIMESTRAL: 4 cuotas a pagar los días 5-FEB, 5-MAY, 5-AGO y 5-NOV (incluye cuota regularización) / TRIMESTRAL: 4 quotes
a pagar els dies 5-FEB, 5-MAIG, 5-AGO i 5-NOV (inclou quota regularització)

SEMESTRAL: 2 cuotas a pagar los días 5-JUN y 5-NOV (incluye cuota regularización) / SEMESTRAL: 2 quotes a pagar els dies 5JUN i 5-NOV (inclou quota regularització)

ANUAL: 1 cuota a pagar el día 5-JUN. Si fuera necesaria cuota de regularización se realizará el 5-NOV / ANUAL: 1 quota a
pagar el dia 5-JUN. Si fora necesaria cuota de regularització es realitzarà el 5-NOV

Fecha y firma del solicitante / Data i signatura del sol·licitant:

Nota: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de
Datos de Carácter Personal le informamos que los datos personales aportados pasarán a
formar parte de ficheros de datos bajo la responsabilidad de esta entidad siendo
tratados de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos de
carácter personal. La finalidad de dicho fichero es llevar a cabo las gestiones
necesarias para tramitar de forma integral el procedimiento administrativo relativo a su
solicitud. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter personal de conformidad con
lo dispuesto los arts. 23 y siguientes del RD 1720/2007.

Nota: En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades
de Caràcter Personal li informem que les dades personals aportades passaran a formar
part de fitxers de dades sota la responsabilitat d'esta entitat sent tractats d'acord amb la
legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. La finalitat del
dit fitxer és dur a terme les gestions necessàries per a tramitar de forma integral el
procediment administratiu relatiu a la seua sol·licitud. Vosté podrà exercitar els drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li assistixen respecte a les seues dades
de caràcter personal de conformitat amb el que disposa els arts. 23 i següents del RD
1720/2007

