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ÀREA D’HISENDA, GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA I UNIVERSITATS 
SERVEIS ECONÒMICS 

Secció de Comptabilitat i Patrimoni 
 
 

Alta tercer / Alta tercero  Dades bancàries / Datos bancarios 
 
 
 

Marqueu el que correspongui / Marcar lo que corresponda 
 

Cal omplir 1 o més obligatòriament 
Imprescindible rellenar 1 o más 

 
Alta per cobrar conferències No habituals 
Alta para cobrar conferencias No habituales 

 
Alta per cobrar factures (excepte el cas anterior) 
Alta para cobrar facturas (excepto el caso anterior) 

 
Alta per cobrar ajuts, subvencions o devolució fiances 
Alta para cobrar ayudas, subvenciones o devolución fianzas 

 
 

Dades del creditor - creditora / Datos del acreedor - acreedora 
 

Nom i cognoms o Raó social (Titular del compte) / Nombre y apellidos o Razón social (Titular de la cuenta) NIF / CIF 

Adreça - Domicili social / Dirección - Domicilio social 

Població / Población Província / Provincia Codi postal / Código postal 

Telèfon / Teléfono Fax Correu electrònic / Correo electrónico 

Nom i cognoms representant / Nombre y apellidos representante DNI / NIF Telèfon / Teléfono 

 
 

Dades Entitat de Crèdit / Datos Entidad de Crédito 
 

Nom de l’entitat / Nombre de la entidad 

Adreça de l’oficina / Dirección de la oficina 

Població / Población Província / Provincia Codi postal / Código postal 

Telèfon de l’oficina / Teléfono de la oficina Correu electrònic de l’oficina / Correo electrónico de la oficina 

 

Número de compte IBAN / Número de cuenta IBAN 
 

IBAN                               
 

Sota la meva responsabilitat declaro que les dades anteriors 
corresponen al compte obert a nom meu. 
Bajo mi responsabilidad declaro que los datos anteriores 
corresponden a la cuenta abierta a mi nombre. 

Conformitat de l’entitat / Conformidad de la entidad 

  

Sol·licitant / Solicitante 
Data i firma /Fecha y firma 

Per l’oficina / Por la oficina 
Data, segell i firma /Fecha, sello y firma 

 
Les dades seran incloses en un fitxer automatitzat de l'AJUNTAMENT DE 
CASTELLDEFELS, per a la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de 
seguretat necessàries, d'acord amb la normativa aplicable que disposa la Llei 
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 
Garantia dels Drets Digitals. 
 

Accepto expressament, via correu postal o electrònic, rebre informació 
municipal de l'AJUNTAMENT de CASTELLDEFELS relativa a les competències i 
activitats municipals de la Llei de Bases de Règim Local (7/1985 de 2 d'abril –
Art. 25 i 27). 
 

Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els 
termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l'Oficina d'Atenció 
Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Castelldefels. 

Los datos serán incluidos en un fichero automatizado del AYUNTAMIENTO DE 
CASTELLDEFELS, para la finalidad indicada, el cual adopta las medidas de 
seguridad necesarias, de acuerdo con la normativa aplicable dispuesta en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal 
i Garantía de los derechos Digitales. 
 

Acepto expresamente, vía correo postal o electrónico, recibir información 
municipal del AYUNTAMIENTO DE CASTELLDEFELS relativa a las competencias 
y actividades municipales de la Ley de Bases de Régimen Local (7/1985 de 2 de 
abril-Art. 25 y 27). 
 

Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en 
los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose a la Oficina de 
Atención Ciudadana (OAC) del Ayuntamiento de Castelldefels. 

 
 
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS 
Plaça de l'Església, núm. 1 
08860 Castelldefels (Barcelona) 
Telèfon: 93 665 11 50 
E-mail: serveis.economics@castelldefels.org 
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