
 
 
 

   AJUNTAMENT DE GAVET DE LA CONCA 
 

 
 

 
 
 Casa Consistorial, C/Únic, 20 - 25639 Gavet de la Conca   Tel. 973 650 217 – 621 22 93 60    ajuntament@gavet.cat   http://www.gavet.cat 

 

SOL·LICITUD ACTUALITZACIÓ DE DADES / 
ORDRE SEPA DE DOMICILIACIÓ DE CÀRRECS 

 

1.- DADES DEL DEUTOR  

 

2.- OBJECTE TRIBUTARI  

 

3.- CONCEPTE  

 
 
Gavet de la Conca,  _____  de _______________________ de  _______ 

 
 Signatura 

 
 
 
 
D’acord amb el que disposa l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, l'informem 
que les seves dades seran tractades per la gestió dels tributs municipals. El responsable de tractament és 
l’ajuntament de Gavet de la Conca. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat al web 
www.gavet.cat.  
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, 
portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l’Ajuntament Casa Consistorial, 
C/Únic, 20 - 25639 Gavet de la Conca, mitjançant instància genèrica a la Seu Electrònica  o mitjançant un 
correu electrònic a l’adreça ajuntament@gavet.cat. 

Nom i cognoms o raó social  DNI/NIF/Passaport/NIE/CIF 

Adreça  Núm./Pis/Porta 

Població – Província  Codi Postal 

Correu electrònic Telèfon 

Número de compte IBAN  

                          
 
 

Adreça  

Població                                                                                                           Referència Casdastral  

 
LLUM  

 
AIGUA 

OBSERVACIONS 
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