
SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS DE
L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL

Dades de la persona creditora
Nom i cognoms o raó social DNI/NIF

Domicili Població

Adreça electrònica Codi Postal Telèfon mòbil

 No vull rebre notificacions electròniques

Dades de la persona representant (obligatori si la persona creditora és una persona jurídica)
Nom i cognoms o raó social DNI/NIF

Domicili Població

Adreça electrònica Codi Postal Telèfon mòbil

Dades de la transferència bancària
Codi IBAN Entitat Sucursal Dígit de control Número de compte

Codi BIC/SWIFT (només per a ordres internacionals) Altres dígits del compte (si escau)

Domicili de la sucursal bancària Codi postal Població

Declaració responsable
Declaro sota la meva responsabilitat que les dades de la transferència bancària corresponen al compte corrent o
llibreta d'estalvis oberts a nom de la persona creditora.

Data i signatura
Palafrugell, 

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Palafrugell.
Finalitat: Deixar constància de les entrades i sortides dels documents, identificació de persones remitents o destinatàries, còmput de terminis a
efectes de compliment de les obligacions establertes a cada procediment i seguiment de les actuacions.
Legitimació: Compliment d'obligació legal.
Destinataris: Altres Administracions Públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de registres.
Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació
del tractament adreçant-se a l'Ajuntament de Palafrugell.
Trobareu més informació a l'adreça https://seu.palafrugell.cat/politica-de-proteccio-de-dades
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