COMUNICACIÓ DE DADES DE CREDITORS/ES
COMUNICACIÓ DE DADES PER A PAGAMENTS DE LA TRESORERIA GENERAL DE
L’AJUNTAMENT A CREDITORS I CREDITORES
DADES DE LA PERSONA CREDITORA INTERESSADA
Nom i cognoms / Denominació social
NIF/NIE

Representant

Adreça
Municipi

Codi postal

Telèfons

Fax

Correu electrònic

ALTA DE DADES BANCÀRIES (codi IBAN)

Codi SWIFT / BIC
Adreça oficina
Municipi

Codi postal

Diligència de conformitat de l’entitat bancària (signada i segellada)

BAIXA DE DADES BANCÀRIES
Sol·licito que es donin de baixa les dades bancàries següents:

Sol·licito que es donin de baixa totes les dades bancàries anteriors a aquesta sol·licitud que constin en el fitxer
de terceres persones de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Autoritzo a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a comprovar, a través dels mitjans telemàtics dels quals disposa, que
compleixo amb l’obligació d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració General de l’Agència Tributària i
amb la Seguretat Social, segons el RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del
sector públic, i amb l’article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, pel que fa als beneficiaris de
subvencions.

(signatura)

Cerdanyola del Vallès,

de

de

 Per modificar les dades bancàries, cal donar de baixa les dades antigues i d’alta les noves.
 Aquest document s’ha de presentar sempre amb la fotocòpia del NIF/NIE i la signatura de la persona
creditora interessada.
 Les dades es consideraran vàlides a efectes d’ordenació de pagaments fins que no es comuniqui la baixa o
qualsevol modificació.
D’acord amb l’ establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les
dades facilitades seran incloses en el corresponent fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per al seu tractament informàtic. Així mateix
s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els temes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el
Registre General de l’Ajuntament (pl. Francesc Layret, s/n; 08290 Cerdanyola del Vallès o través de la web www.cerdanyola.cat).

