AUTOLIQUIDACIÓ DE TAXES I PREUS PÚBLICS
ACTIVITATS ECONÒMIQUES

1. DADES DEL SOL·LICITANT
Dades del sol·licitant:
Persona física: Nom

Primer Cognom:

Persona jurídica: Nom o raó social

Segon Cognom :

DNI /NIE/ Passaport

Sigla o Nom Curt:

CIF

Dades del representant: (si s’escau, en tal cas s’aportarà el corresponent document d’atorgament del poder de representació)
Persona física: Nom

Primer Cognom:

Segon Cognom :

DNI /NIE / Passaport

Càrrec amb el que actua:

Adreça a efectes de notificacions (de la persona sol·licitant o del seu representant, si s’escau)
Tipus de la via:
Nom de la via:

Número

Quilòmetre

Lletra

Població

Bloc

Portal

Escala

Municipi

Pis

Porta

Codi postal

Província o Pais

Altres Mitjans de Contacte (de la persona sol·licitant o del seu representant, si s’escau)
Telèfon fix
Telèfon mòbil
Adreça de correu electrònic

2. DADES DE L’ESTABLIMENT / ACTIVITAT
Dades de l'establiment:
Nom comercial de l'activitat:

Referència cadastral (Mes informació a:
http://www.sedecatastro.gob.es )

Tipus d'activitat:

Adreça

Telèfon

Adreça electrònica

Població

Municipi

Província o Pais

Telèfon mòbil

Adreça de correu electrònic

Titular de la llicència:

Data de concessió de la llicència:

Altres Mitjans de Contacte (de l'establiment)
Telèfon fix

Dades de la llicència:
Expedient:

Ajuntament de Tona · Carrer de la Font · 10, CP: 08551, · Tona · Barcelona Telèfon: (+34) 93 887 02 01 · Fax: (+34) 93 887 04 98 · oac@tona.cat ·
CIF: P0828300D

3. IMPORT DE LA QUOTA TRIBUTÀRIA
Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència,
comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques
(Ordenança Fiscal núm. 27):

IMPORT EN EUROS

Relació de comptes on podeu efectuar l'ingrés:

–

BBVA

ES83 0182 6035 48 0201562839

–

LA CAIXA

ES38 2100 1427 95 0200008892

–

BANC DE SABADELL

ES06 0081 5235 62 0001036014

Advertència: Aquest document no serà vàlid sense la carta de pagament amb segell o certificació mecànica que
acrediti l'ingrés.
AVÍS LEGAL
D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE
4.5.2016), us informem que les dades facilitades s’inclouran al Registre d'activitats de l'Ajuntament de Tona. Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els
drets d’accés, de rectificació, de supressió, d’oposició, de la limitació del tractament i de la portabilitat de les dades en els termes inclosos a la legislació vigent,
mitjançant comunicació escrita específica del tràmit, adjuntant la documentació complementària, si s’escau, a la seu de l’Ajuntament (Cr. de la Font, 10, de Tona),
o bé mitjançant el formulari electrònic que es troba a l’apartat dels tràmits de l’Ajuntament.
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable del Tractament

Ajuntament de Tona
C/ De la Font, 10, 08551 – Tona
Tel. 93.887.02.01
www.tona.cat

Dades de contacte delegat de protecció de dades

tona.dpd@tona.cat
C/ De la Font, 10, 08551 – Tona
Tel. 93.887.02.01

Finalitat del Tractament

Gestionar les taxes per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració
responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les
revisions periòdiques

Base Jurídica

Compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Les dades són obligatòries
per tramitar la sol·licitud.

Destinataris

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, i no es transferiran fora de la Unió Europea.

Drets de les persones

Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i
sol·licitar-ne la limitació, mitjançant comunicació escrita específica del tràmit, a la seu de l’Ajuntament
(Cr. de la Font, 10, de Tona), o bé mitjançant el formulari electrònic que es troba a l’apartat dels
tràmits de l’Ajuntament

Termini de conservació de les dades

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la que es van recollir i per
determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de dita finalitat i del tractament de
les dades.

Informació Addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la següent url
http://www.tona.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades-personals/

Reclamació

Poden presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades , o bé
telemàticament, mitjançant la seu electrònica (https://seu.apd.cat/)

DATA I SIGNATURA

Tona,

de

de 20

La persona sol·licitant o el representant legal

IL·LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE TONA

Ajuntament de Tona · Carrer de la Font · 10, CP: 08551, · Tona · Barcelona Telèfon: (+34) 93 887 02 01 · Fax: (+34) 93 887 04 98 · oac@tona.cat ·
CIF: P0828300D

