Sol·licitud d’adhesió a les condicions de publicació d’anuncis al DOGC
amb domiciliació bancària
Dades d’identificació del subjecte passiu
Nom del subjecte passiu		

NIF

Adreça
Municipi

Comarca

Codi postal

Telèfons

Adreça electrònica

Web

Fax

Dades d’identificació de la persona signant de la sol·licitud
Cognoms i nom		

NIF

Adreça
Municipi

Comarca

Codi postal

Telèfons

Adreça electrònica

Càrrec

Fax

Dades bancàries per a la domiciliació del pagament de la liquidació de taxes
Denominació de l’entitat bancària o d’estalvi
Codi IBAN
Adreça
Codi postal

Població

Diligència de conformitat de l’entitat bancària o d’estalvi (signada i segellada)
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Acceptació
La persona signant de la sol·licitud, en nom del subjecte passiu, sol·licita l’adhesió a les condicions de publicació d’anuncis al DOGC amb
domiciliació bancària que es troben publicades a https://bit.ly/2J1Rccg, les quals declara haver llegit i accepta.
La persona signant declara:
a) Que el subjecte passiu no té cap pagament pendent en concepte de taxa per la publicació d’anuncis al DOGC ni cap deute contret amb
la Generalitat de Catalunya.
b) Que el subjecte passiu és una administració pública o una entitat del sector públic, o bé ha publicat anteriorment almenys 6 anuncis al
DOGC.
c) Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud són certes, que autoritza l’EADOP a verificar-les i que, en el cas de no correspondre’s
amb la realitat, renuncia a la domiciliació bancària del pagament de la taxa.

Devolució dels ingressos indeguts
La persona signant manifesta que, d’acord amb el que disposen les referides condicions, en el cas que realitzi un ingrés indegut, sol·licitarà
a l’EADOP el retorn que sigui procedent i s’abstindrà d’ordenar a la seva entitat bancària la devolució de rebuts domiciliats sense acord previ
amb l’EADOP.
La persona signant accepta que el retorn d’ingressos indeguts sigui efectuat en el mateix compte establert per a la domiciliació bancària del
pagament de la liquidació de la taxa per la publicació d’anuncis.

Informació sobre protecció de dades personals
Les dades personals contingudes en aquesta sol·licitud seran incorporades en el fitxer denominat “Gestió de clients i proveïdors”, el responsable del tractament del qual és l’EADOP. La seva finalitat és gestionar els cobraments i els pagaments derivats de les funcions que realitza
l’EADOP. Poden ser exercits els drets d’accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o oposició al tractament, mitjançant els formularis disponibles a la pàgina web de l’EADOP http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_eadop/, on també podeu consultar informació addicional
sobre el tractament de les dades personals.

Localitat i data
Signatura de la persona sol·licitant		

Segell del subjecte passiu

Forma de presentació de la sol·licitud
a) La tramesa en format paper d’aquesta sol·licitud s’ha de fer lliurant el document original i es dirigirà a la seu de l’EADOP, ubicada a
l’avinguda de Josep Tarradellas, 20, 2a planta, 08029 Barcelona, sens perjudici que pugui presentar-se en qualsevol dels llocs que
estableix la Llei de procediment administratiu.
b) La tramesa per mitjans electrònics s’efectuarà a l’adreça anuncis@gencat.cat adjuntant-hi còpia autèntica en format electrònic.

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions
Àrea de Publicació Oficial
Unitat de Gestió de Documents
Av. de Josep Tarradellas, 20-30, 2a planta
08029 Barcelona
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