
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 INFORMACIÓ DOMICILIACIÓ DE TAXES I PREUS PÚBLICS

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La  present  domiciliació  de  pagament tindrà  validesa per temps  indefinit, mentre  no siga   
anul·lada per la persona interessada, rebutjada per l'entitat de crèdit o existisca  modificació  
del nom de la persona titular del valor a cobrar.
  
En  cas  de  no  coincidir  la  persona  titular  del  rebut  i la titular del compte es  necessitarà 
AUTORITZACIÓ de la titular del rebut amb còpia de tots dos NIF/CIF.   
 
En cas de devolució per l'entitat financera de dos rebuts consecutius, per causes  imputables  
a  l'interessat,  quedarà  sense  efecte  l'ordre de   domiciliació  per  a  pagaments   successius  
corresponents al mateix titular i objecte. 
 
Els pagaments efectuats  mitjançant domiciliació  bancària s'entendran  realitzats en la data 
de càrrec en compte d'aquestes domiciliacions, considerant-se  justificant de  l'ingrés el  que
a aquest efecte expedisca l'entitat de dipòsit on es trobe domiciliat el pagament. 
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Registre d'Entrada: 

   
 

 

 
Don/Donya                                                                                                                                              DNI /  CIF   
Marcar el que procedisca:
         Actuant en nom propi.                 
 

          Actuant en representació de                                                                                        DNI /  CIF 
 ( En cas d'actuar com a representant, haur¨ d'acreditar tal condici·) 

 

DIRECCIÓ A EFECTES DE NOTIFICACIÓ :

 

  

 

 

Carrer                                                                                 , Num.                ,  Pis              ,  ESC.   
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     Teléfonos                                 /                                     , E-Mail

 

  

   

           

BOP nº. 148  de 30/06/2001), SOLICITO AUTORIZACIÓN para la siguiente OCUPACIÓN TEMPORAL, por motivo de
ejecución de obras, a la altura de la calle :                                                                                                            CON CORTE DE CALLE.

Emplazamiento exacto de la obra:      C/                                                                                                   nº

Nº Referencia Catastral del inmueble:                                         

                                                                                

                                 

           

                  

SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA POR OBRAS    - SIN CORTE DE CALLE -

      CONTENEDORES, ANDAMIOS, VEHÍCULOS ARTICULADOS, GRÚAS, PLATAFORMAS ELEVADORAS,  
                                                   CARGA Y DESCARGA, CASETAS DE OBRA O VALLADOS.

Superficie afectada por la ocupación:   Acera:             m2.  Zona destinada a aparcamiento en calzada              m2,

 

ml (viseras protección peatones y cables).
Dispongo de autorización urbanística para ejecutar obras: Declaración responsable obras (solicitud en fecha 
                                 Nº. RE                                ); Licencia concedida en fecha                                           . Orden  de  
 ejecución de fecha   

Día de inicio y de finalización de la ocupación:     Fecha inicio                              Fecha finalización
Total días/meses/años ocupación:                                                   días                         meses                                 años.

Elementos objeto de la ocupación (indicar lo que corresponda): contenedor, vallado, andamio sobre acera,
visera protección peatones, carga/descarga, grúas, montacargas......... 

- Elementos a instalar: 

- Días y horario de trabajo: 

 
SOLICITUD DE APLAZAMIENTO / FRACCIONAMIENTO

DOCUMENTACIÓN QUE  SE ACOMPAÑA
En todos los supuestos:           Justificante de pago de tributos municipales.

     Plano Plano de situación, croquis a mano alzada, plano de planta o fotografía aérea con la 
exacta ubicación de la ocupación (con medidas acotadas incluídas distancia a fachada
y dimensiones de la instalación).
 Reportaje fotográfico de la zona afectada. 

Cuando proceda:                        Anexo señalización para corte de calle.

 

        

Anexo de bienes, instalaciones y servicios públicos afectados: Descripción literaria 

 

 

y gráfica de las medidas de señalización para su protección. 

 

Anexo medidas seguridad: Descripción literaria y gráfica de medidas de seguridad

 

de la zona de vía pública a ocupar: dispositivo de tráfico para acceso a obra y medidas 
de seguridad circulación de peatones. DOMICI

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DE TAXES I PREUS PÚBLICS

: 

Nº. Liquidació:                                         Import:                                          Expedient:                                                                                                                             
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Se sol·licita la domiciliació del rebut ressenyat en el següent  compte corrent de la qual sóc titular:
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     ades del creditor            
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 IBAN             ENTITAT         SUCURSAL       DC              COMPTE CORRENT
   

     

  

 d                       
         

        Sant Joan d'Alacant,                   de                            de 20 

 
signatura del/de la sol·licitant, 

SR.ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN D’ALACANT 
Sant Joan d’Alacant – CP. 03550 – Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1. Tel. 965 65 32 45.  Oficines Generals: 
Plaça de l’Església, 2. Tel. 966 01 31 00. CIF P-0311900-E 

Dades del sol·licitant

Descripció del Deute:

Denominació de l'entitat financera:                                                                          Codi BIC:

Dades del creditor:

Identificador: P0311900E       Nom del creditor: AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D'ALACANT.

 

 

Adreça: Plaça d'Espanya 1, 03550,  Sant Joan d'Alacant,  Alacant.
Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor  autoritza l'AJUNTAMENT DE SANT JOAN 
D'ALACANT a enviar instruccions a l'entitat del deutor per a deure el seu compte i a l'entitat per a efectuar els

   :

 
DADES DEL CREDITOR                                                               PER L'ENTITAT DE CRÈDIT

(segell de l'Entitat)                                                                                Fdo.: 

   Municipi                                                                                  Província                                                        C.P.                                     

    
 

deutes en el seu compte seguint les instruccions del creditor. 

bastarà amb que aportació fotocopia de la llibreta d'estalvi.

       

  En qualsevol cas serà valguda la 

 A   EMPLENAR PER L'ENTITAT BANCÀRIA (Quan el titular del compte siga una persona  física    

   presentació de Certificat de Titularitat Bancària del compte d'alta). 
 

C
 
ertifique l'existència del compte referit en ALTA DE DADES BANCÀRIES oberta a nom de la persona o entitat       

reflectida en aquest document.  

maricarmen.fernandez
Rectángulo

maricarmen.fernandez
Rectángulo

maricarmen.fernandez
Rectángulo



CLAUSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS.  En  compliment del que es disposa en la  Llei 
Orgànica  3/2018  de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals,  
li  informem, en  relació  amb  el  tractament  de  les  dades  personals  que  ens  facilita en aquest  
document, el següent:

a) FITXERS I EL SEU RESPONSABLE: Les dades personals citades seran integrats en fitxers de

titularitat municipal el responsable de la qual és l'AJUNTAMENT DE SANT JOAN D'ALACANT 

(CIF: P0311900E). Domicili: Plaza d'Espanya, 1 . CP 03550. Tel: 96 565 32 45.

b) DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: [per designar] Contacte: Ajuntament de Sant Joan

(apartat anterior). Correu electrònic: infosede@santjoandalacant.es. 

c) NECESSITAT: Les dades abans citades són necessaris per a l'adequat manteniment,

desenvolupament, compliment i control de la prestació dels serveis que vostè demanda o que les 

lleis estableixen de prestació municipal obligatòria. Açò pot implicar el deure municipal de 

complir amb determinades obligacions legals (exemple: comunicar les seues dades personals a 

les Administracions públiques competents). La legitimació general de l'Ajuntament per a 

l'obtenció de les seues dades personals està continguda en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 

Reguladora del Procediment Administratiu Comú. No facilitar les dades personals sol·licitades 

en el present document podrà implicar el requeriment municipal perquè esmene tal situació. La 

falta d'esmena podrà implicar:

-  En cas de serveis demandats per vostè: l'arxiu de la seua sol·licitud. 
-  En cas de serveis de prestació obligatòria: l'actuació municipal subsidiària per a l'obtenció de 

la informació. 

d) CONSENTIMENT: Pot revocar el seu consentiment al tractament de les seues dades

personals en qualsevol moment, notificant-ho per escrit a l'Ajuntament. Excepció: quan aquest 

tractament siga necessari per exigències de les normes aplicables al servei sol·licitat o est siga de 

prestació obligatòria. 

e) CONSERVACIÓ: Les dades personals que ens proporciona es conservaran durant el termini

de vigència de la relació derivada del servei sol·licitat o de prestació obligatòria, així com per al 

compliment de les obligacions legals que deriven del mateix. 

f) DRETS: En qualsevol moment pot sol·licitar-nos l'accés a les seues dades personals, la seua

rectificació o supressió, oposar-se al seu tractament o sol·licitar la limitació del mateix, així com 

exercir el seu dret a la portabilitat de les dades personals. Per a l'exercici de dites dretes, haurà 

d'enviar sol·licitud escrita dirigida a l'Ajuntament (Plaça d'Espanya 1. 03550 - Sant Joan 

d'Alacant; Seu Electrònica: https://santjoandalacant.sedelectronica.es). Té així mateix dret a 

presentar reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (C/ Jorge Juan, 6. 

28001 - Madrid;  Seu Electrònica: www.agdp.es). 

g) ALTRES QÜESTIONS: No es preveu l'existència de decisions automatitzades o elaboració de

perfils com a conseqüència de les dades personals facilitades ni la seua transferència a tercers 

països". 

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN D’ALACANT 

Sant Joan d’Alacant – CP. 03550 – Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1. Tel. 965 65 32 45.  Oficines Generals: 
Plaça de l’Església, 2. Tel. 966 01 31 00. CIF P-0311900-E 

mailto:infosede@santjoandalacant.es
https://santjoandalacant.sedelectronica.es/
https://maps.google.com/?q=C/+Jorge+Juan,+6.+28001+-+Madrid&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=C/+Jorge+Juan,+6.+28001+-+Madrid&entry=gmail&source=g
http://www.agdp.es/
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