
Ajuntament
de Begues

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona

T. 936 39 05 38 Fax. 93 639 00 18
begues@begues.cat

Fitxa de creditor/a
Dades identificatives i bancàries1

Dades del/de la creditor/a

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de protecció de dades , us informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades 
responsabilitat de l’Ajuntament de Begues , les dades seran  utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació , supressió , portabilitat, limitació o oposició i  a retirar el consentiment, si s’escau,  mitjançant la remissió d’un escrit al Delegat de protecció de dades per 
correu postal a Av. Torres Vilaró, 4. 08859 Begues (Barcelona) o dirigint-se a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Begues 
www.begues.cat. Tanmateix teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.

Nom o raó social ___________________________________________________________________   NIF _____________________   

Nom comercial2 _____________________________________________________________________________________________

Adreça ___________________________________________________________________________________________________   

Població ______________________________________________________________________________    Codi Postal __________ 

Telèfon fix ______________________   Mòbil  ______________________   Adreça electrònica ________________________________

Representant3 ______________________________________________________________________   NIF ____________________

Dades bancàries (per a realitzar transferències)

Alta Baixa Modificació

Adreça oficina ______________________________________________________________________________________________

Denominació _______________________________________________________________________________________________

SWIFT BIC4

Número de compte - IBAN4 (24 dígits)

Notes importants
Aquestes dades es declaren a efectes de pagaments per transferència bancària d’obligacions a favor de creditors i creditores de l’Ajuntament de Begues.  
Aquesta declaració és vàlida per temps indefinit o mentre el creditor no en declari la modificació o la baixa de forma expressa. No s’acceptaran altes o canvis de compte que 
únicament constin en factures, albarans o documents anàlegs.  
Amb la signatura electrònica d’aquest document es declara que totes les dades indicades són certes i correctes, exonerant a l’Ajuntament de Begues de qualsevol 
responsabilitat derivada d’una manca de coincidència entre el creditor i el titular del compte bancari.  
Per a més informació podeu contactar amb Tresoreria al telèfon 93 639 20 82 Ext. 205.  

1 Cal aportar una còpia del document identificatiu. 
2 Opcional. 
3 Obligatori per a persones jurídiques. 
4 Aquest codi és imprescindible. Els camps s’han 
d’omplir començant per l’esquerra. Cal aportar com 
acreditació del compte una fotocòpia de la llibreta 
d’estalvi, xec, extracte bancari on hi consti el nom de la 
persona  titular i el codi IBAN.

Begues,               d                                               de 20           

Signatura,

E S - - -- -


	Alta: Off
	Baixa: Off
	Modificació: Off
	Nom o raó social: 
	NIF: 
	Nom comercial2: 
	Adreça: 
	Població: 
	Codi Postal: 
	Telèfon fix: 
	Mòbil: 
	Adreça electrònica: 
	Representant3: 
	NIF_2: 
	Denominació: 
	SWIFT BIC4: 
	S: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Adreça oficina: 
	Begues: 
	d: 
	de 20: 


