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DESIGNACIÓ DEL COMPTE BANCARI PER A PAGAMENTS A CREDITORS/RES PER DESIGNACIÓ DEL COMPTE BANCARI PER A PAGAMENTS A CREDITORS/RES PER DESIGNACIÓ DEL COMPTE BANCARI PER A PAGAMENTS A CREDITORS/RES PER DESIGNACIÓ DEL COMPTE BANCARI PER A PAGAMENTS A CREDITORS/RES PER DESIGNACIÓ DEL COMPTE BANCARI PER A PAGAMENTS A CREDITORS/RES PER DESIGNACIÓ DEL COMPTE BANCARI PER A PAGAMENTS A CREDITORS/RES PER DESIGNACIÓ DEL COMPTE BANCARI PER A PAGAMENTS A CREDITORS/RES PER DESIGNACIÓ DEL COMPTE BANCARI PER A PAGAMENTS A CREDITORS/RES PER DESIGNACIÓ DEL COMPTE BANCARI PER A PAGAMENTS A CREDITORS/RES PER 
TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA I COMUNICACIÓ DE LA BAIXA DE DADES BANCÀRIESTRANSFERÈNCIA BANCÀRIA I COMUNICACIÓ DE LA BAIXA DE DADES BANCÀRIESTRANSFERÈNCIA BANCÀRIA I COMUNICACIÓ DE LA BAIXA DE DADES BANCÀRIESTRANSFERÈNCIA BANCÀRIA I COMUNICACIÓ DE LA BAIXA DE DADES BANCÀRIESTRANSFERÈNCIA BANCÀRIA I COMUNICACIÓ DE LA BAIXA DE DADES BANCÀRIESTRANSFERÈNCIA BANCÀRIA I COMUNICACIÓ DE LA BAIXA DE DADES BANCÀRIESTRANSFERÈNCIA BANCÀRIA I COMUNICACIÓ DE LA BAIXA DE DADES BANCÀRIESTRANSFERÈNCIA BANCÀRIA I COMUNICACIÓ DE LA BAIXA DE DADES BANCÀRIESTRANSFERÈNCIA BANCÀRIA I COMUNICACIÓ DE LA BAIXA DE DADES BANCÀRIES

Dades del creditor/raDades del creditor/raDades del creditor/raDades del creditor/raDades del creditor/raDades del creditor/raDades del creditor/raDades del creditor/raDades del creditor/ra
Nom i cognoms / Denominació social NIF / NIE / CIF

Adreça electrònica Telèfon

Domicili Municipi Codi Postal

Dades de la persona representantDades de la persona representantDades de la persona representantDades de la persona representantDades de la persona representantDades de la persona representantDades de la persona representantDades de la persona representantDades de la persona representant 
Nom i cognoms NIF / NIE

Alta de dades bancàries Alta de dades bancàries Alta de dades bancàries Alta de dades bancàries Alta de dades bancàries Alta de dades bancàries Alta de dades bancàries Alta de dades bancàries Alta de dades bancàries 

IBAN

BIC

Diligència de conformitat de l'entitatDiligència de conformitat de l'entitatDiligència de conformitat de l'entitatDiligència de conformitat de l'entitatDiligència de conformitat de l'entitatDiligència de conformitat de l'entitatDiligència de conformitat de l'entitatDiligència de conformitat de l'entitatDiligència de conformitat de l'entitat
Certifico, a petició de la persona interessada (dades del creditor/ra) i a efectes de la domiciliació dels imports que  
l'hi ordenin, que les dades antecedents coincideixen amb les existents en aquesta oficina, i que la signatura és 
l'autoritzada per disposar dels fons del compte esmentat.

El/la director/ra      

Signat i segellat     
Baixa de dades bancàries Baixa de dades bancàries Baixa de dades bancàries Baixa de dades bancàries Baixa de dades bancàries Baixa de dades bancàries Baixa de dades bancàries Baixa de dades bancàries Baixa de dades bancàries 

IBAN

BIC

Documents aportatsDocuments aportatsDocuments aportatsDocuments aportatsDocuments aportatsDocuments aportatsDocuments aportatsDocuments aportatsDocuments aportats
Fotocòpia del CIF/NIF

Sota la meva responsabilitat, declaro que les dades antecedents corresponen al compte o llibreta d'estalvis oberta  
al meu nom

Tortosa,          d’/de                       de Signatura del creditor/a o representant

De conformitat amb allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de 
caràcter personal que ens faciliteu seran objecte de tractament i s'incorporaran al fitxer de titularitat municipal “Gestió de Comptabilitat”, la finalitat del qual és  
gestionar la petició i mantenir la comunicació i la informació necessàries per a proporcionar un servei de qualitat. Així mateix, us informem que les vostres dades no  
seran cedides a tercers, tret de les entitats o autoritats públiques a les quals sigui necessari o obligatori cedir-les per poder gestionar la vostra sol·licitud, així com en  
qualsevol supòsit emparat per la legislació vigent. Com a persona interessada, podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, enviant  
una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del vostre document d'identitat, a l’Ajuntament de Tortosa, plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa

www.tortosa.cat


