
Tresoreria (lliurar a l’Ajuntament l’original signat / entregar al Ayuntamiento el original firmado)
Imprès per a l’aportació de dades bancàries per a transferències de la Tresoreria de l’Ajuntament d'Amposta / Impreso para la 
aportación de datos bancarios para las transferencias de la Tesorería del Ayuntamiento de Amposta

Dades del creditor / Datos del acreedor
Nom / Nombre                                                     DNI / CIF 

  

Adreça / Dirección 
Carrer o plaça / Calle o plaza                                                                                                                              Núm.

Telèfon mòbil / Teléfono móvil              Fix/Fijo                                                       Correu electrònic / Correo electrónico

     

Població / Población Província / País  (1)            CP       
     

Dades per la transferència / Datos para la transferencia
Compte bancari en format IBAN/Cuenta Bancaria en formato IBAN 

Observacions / Observaciones BIC/SWIFT (*)
  

(*) Necesario para transferencias internacionales

D'acord al Nou Reglament General de Protecció de Dades, o "RGPD" (reglament UE 2016/679), el responsable de recopilar i tractar les seves dades 
és l'Ajuntament d'Amposta, Pl. de l'Ajuntament 3-4, 43870-Amposta. La finalitat és la de poder prestar els serveis i gestió dels tràmits municipals. 
Les dades no es cediran a tercers, excepte obligació legal. Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant 
un escrit adreçat l’Ajuntament d'Amposta, o per email a ajuntament@amposta.cat. La inexactitud, falsedat o omissió en les dades, o la no 
presentació d'aquesta, determinen la impossibilitat d'exercir l'activitat afectada des del moment en què se'n tingui constància, sense perjudici de les 
responsabilitats que puguin derivar-se, (article 38 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions) Per a 
més informació pot consultar la nostra nova política de privacitat (http://www.amposta.cat/politica-de-privacitat).

Conforme al Nuevo Reglamento General de Protección de Datos o “RGPD” (reglamento UE 2016/679), el responsable de recopilar y tratar sus datos es el 
Ayuntamiento de Amposta, Pl. de  l’Ajuntament 3-4, 43870 Amposta. La finalidad es la de poder prestar los servicios y la gestión de los trámites 
municipales. Los datos no se cederán a terceros excepto obligación legal. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición mediante un escrito dirigido al Ayuntamiento de Amposta, o por correo electrónico a ajuntament@amposta.cat. La inexactitud, falsedad, o 
omisión de datos, o la no presentación de éstas, determinan la imposibilidad de ejercer la actividad afectada desde el momento que se tenga constancia, sin 
perjuicio de las responsabilidades que se puedan derivar (artículo 38 de la Ley 26/2010, de 3 de Agosto, de régimen jurídico de las administraciones). Para 
más información puede consultar nuestra Política de privacidad (http://www.amposta.cat/politica-de-privacitat).

  Dono el consentiment perquè les meves dades puguin ser tractades per a la finalitat esmentada / Doy mi consentimiento para que mis datos 

puedan ser tratados para la finalidad mencionada

Sota la meva responsabilitat declaro que les dades anteriors corresponen al c/c o a la llibreta, obert al meu nom, al qual vull que
es transfereixi l’import dels pagaments que l’Ajuntament d'Amposta m’hagi de fer.
Bajo mi responsabilidad declaro que los datos anteriores corresponden a la C/C o libreta abierta a mi nombre, en la que deseo
sean transferidos el importe de los pagos que el Ayuntamiento de Amposta deba realizarme.

Data sol·licitud / Fecha solicitud (dd/mm/aaaa) 

 /  /  

Lloc / Lugar 

Signatura de la persona sol·licitant 
/ Firma del/de la solicitante

(**) En virtut de l’article 28 de la llei 39/2015, per realitzar la tramitació electrònica d’aquest document cal una còpia digital autèntica o un  
original digital/ En virtud del artículo 28 de la ley 39/2015, para realizar la tramitación electrónica de este documento se requiere una copia digital  
auténtica o un original digital 1/1

Diligència de l’entitat bancària / Diligencia de la entidad bancaria. 
Les dades ressenyades coincideixen amb les que figuren en aquesta 
oficina / Los datos reseñados coinciden con los obrantes en esta oficina

EL/LA DIRECTORA/A       

Signatura – segell / Firma – sello 
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