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En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat de gestionar els impostos, taxes i preus públics municipals, en base a la Llei 
58/2003 General Tributaria 
 
També li informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l’Ajuntament i 
que les dades que ens proporciona podran ser cedides altres administracions 
 
Més informació sobre la política de protecció de dades a l’Ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd

 *Si no hi ha representant, deixar l'espai en blanc. En el cas d'actuar en representació d'una persona jurídica, caldrà aportar còpia dels poders. En el supòsit d'actuar 
en representació d'una altra persona física, aportar poders, o una autorització per escrit i signada per la persona representada. 
 

Faig arribar a l'Ajuntament la següent:  

SOL·LICITUD DE CANVI DE DOMICILI FISCAL I ALTRES DADES A EFECTES TRIBUTS MUNICIPALS

Dades identificatives del/la sol·licitant:
Nom:  

Telèfon:  Mòbil:  
Correu electrònic: 
Adreça: 
Població: Província: Codi postal: 

Dades identificatives del/la representant: (*)

 Els poders ja s'han presentat i continuen vigents  S'acredita la representació  Es declara la representació

Nom:  
Telèfon:  Mòbil: 

Correu electrònic: 
Adreça: 
Població: Província: Codi postal: 

Us exposo:
El/la sotasignant declara el seu domicili fiscal de conformitat amb el que estableix l'article 48 de la Llei 58/2013, de 17 de 
desembre, General Tributària, i sol·licita que, a partir de la data de presentació d'aquesta declaració, li siguin enviades les 
notificacions de naturalesa tributària al domicili declarat. 
Queda assabentat/ada de la obligació de declarar davant de l'administració tributària d'aquest Ajuntament qualsevol canvi que hi 
hagi en el domicili fiscal, sense que l'esmentat canvi, en cas de produir-se, tingui efectes davant d'aquesta administració fins que 
es presenti la declaració corresponent. 
 

Davant l'anteriorment exposat, us demano la modificació de les dades següents: (*)

Nom:  
Telèfon:  Mòbil:  

Correu electrònic: 
Adreça: 
Població: Província: Codi postal: 
Altres:

*Únicament les dades que es vulguin modificar.

Telèfon mòbil: 

Adreça electrònica d'avís:

 Accepto la notificació electrònica per tots els tràmits de l'Ajuntament

Signatura:

Sant Feliu de Guíxols:

http://ciutada.guixols.cat/dpd
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Dades identificatives del/la sol·licitant:
Dades del/la sol·licitant
Dades identificatives del/la representant: (*)
Dades del/la representant
Us exposo:
Exposo
El/la sotasignant declara el seu domicili fiscal de conformitat amb el que estableix l'article 48 de la Llei 58/2013, de 17 de desembre, General Tributària, i sol·licita que, a partir de la data de presentació d'aquesta declaració, li siguin enviades les notificacions de naturalesa tributària al domicili declarat.
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Camp extensible
Camp extensible
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*Únicament les dades que es vulguin modificar.
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