
Autorització per canvi de domiciliació bancària 

 Nom i cognom o raó social:   

 1. Persona que sol· licita 

 Representant legal:

 2. Dades del titular del compte bancari

Entitat bancària: 

Adreça electrònica:

 Altres:

Totes les obligacions Tributàries

Telèfon: 

 3. Dades de l'entitat bancària

Nom i cognom o raó social: NIA o NRT: 

Adreça electrònica: Telèfon: 

AD

 4. Conceptes tributaris a modificar o domiciliar

Núm. de compte IBAN: 

   Autoritzo al Comú de La Massana a enviar-me un SMS o un correu electrònic en relació a aquest tràmit al número  
   de telèfon mòbil andorrà:    i/o a l'adreça electrònica:   
 

Adreça:

Nacionalitat:

Codi postal i població:

Núm.document d'identitat: NIA o NRT:

5. Data i signatura 

La Massana,                                                 

Signatura del sol·licitant 

 - Fotocòpia de la targeta IBAN 

Documentació que s'ha d' adjuntar 

* A efectes del que preveu la Llei 15/2003, de protecció de dades  de caràcter personal, del 18 de desembre, s'informa que   les dades que ens faciliteu  
   s'incorporaran al fitxer informatitzat del Comú de La Massana, titular i responsable del mateix; que prendrà les mesures necessàries per garantir-ne 
   la seguretat  i la  confidencialitat.  L'usuari pot exercir els  seus drets d'accés,  certificació, oposició i  supressió, sempre  que la  legislació vigent no  
   disposi el contrari, a l'adreça electrònica lamassana@lamassana.ad o bé directament al servei de tràmits del Comú. 
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