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SOL·LICITUD DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DE
 

L’IMPOST
 
SOBRE ESTADES 

TURÍSTIQUES CORRESPONENT A 

HABITATGES I CÀMPING TURÍSTICS
 

  DADES DEL SOL·LICITANT  
 
LLINATGES I NOM DNI/NIF (1) 

EN REPRESENTACIÓ DE DNI/NIF (2) 

  
(1) Heu d’adjuntar una fotocòpia del DNI/NIF. / (2) Heu d’adjuntar una fotocòpia del DNI/NIF. 

CARRER/PLAÇA/VIA NÚM. ESCALA/PLANTA/PORTA 

 
MUNICIPI PROVÍNCIA                  CODI POSTAL 

   
 
CORREU ELECTRÒNIC (3) MÒBIL 

 

(3) Si indicau el vostre correu electrònic acceptau que pugui ser utilizat pel possible enviament de comunicacions, amb efectes informatius, de la domiciliació bàncaria. 
 

  DADES BANCÀRIES DE LA DOMICILIACIÓ  
 

LLINATGES I NOM DNI/NIF (1) 

(Seleccionau l’opció que correspongui) 

Opció 1. IBAN DEL COMPTE(4) per a comptes a Espanya: 

País (2 dígits) 
Control IBAN

 
(2 dígits) 

 

Codi entitat  

(4 dígits) 

 

Codi sucursal - oficina  

(4 dígits) 

 
DC compte 

(2 dígits) 

 

Núm. compte o 

libreta (10 dígits) 

 

                     

Opció 2. IBAN DEL COMPTE (4) d’altres països: 

(4) El codi IBAN té 24 dígits per a Espanya y fins a un màxim de 34 dígits per a d’altres països. 

 
Sol·licita: que, previs els tràmits corresponents, es domicilï en aquest compte bancarí el pagament dels rebuts que s’indiquen a continuación per a 

successius períodes. 

 

  DADES DELS REBUTS  

NOM TITULAR DEL REBUT(S) DNI/NIF 

 

REFERÈNCIA DEL REBUTS A DOMICILIAR ex.: 110-17-IT-XXXXXXXX 
 

 

 

 

 

 

 
  , d’/de de 20     

 
 
 

 

 

 
Amb la signatura  d’aquest document quedau informat i consentiu 

expressament el tractament de les dades subministrades voluntariament en 

el mateix.

 

Firma titular compte Per l’Entitat bancària 

 
ÒRGAN DESTINATARI DE LA SOL·LICITUD 

Recaptació de zona Mallorca de l’Agència Tributària de les Illes Balears 

E S 

                        

 

DIR3ATIB: A04013587

http://www.atib.es/


 
 
 
 

Informació bàsica sobre Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679) 

Responsable del tractament Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) 

 

Finalitat de la recollida i tractament 
 Gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i 
altres ingressos o recursos de dret públic que tramita 
l'ATIB. 

 
Legitimació per al tractament 

Art. 6.1.e) del Reglament General de Protecció de 

Dades. 

Arts. 6 y 8 de la Llei orgànica de Protecció de 

Dades i garantia dels drets digitals. 

Destinataris del tractament 
Contribuents, subjectes obligats, representants 

legals i presentadors. 

 
Els seus drets 

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així 

com altres drets, com s'explica en la informació 

addicional. 

 
Informació addicional 

Pot consultar la informació addicional i detallada 

sobre Protecció de Dades en 

https://www.atib.es/ca/proteccio-de-dades 
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