
AUTORITZACIÓ BANCÀRIA PER TRANSFERÈNCIES

DADES DE LA PERSONA TITULAR
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DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
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DADES DEL COMPTE
*

* *

DADES FISCALS

DOCUMENTACIÓ I CONSENTIMENTS

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Aquest document només es presenta una vegada i autoritza a l’Ajuntament a fer ingressos per a qualsevol concepte en el compte esmentat.
En cas de que les dades indicades hagin variat, s’haurà de comunicar el canvi el més aviat possible mitjançant els formularis habilitats.

NORMATIVA APLICABLE

- Article 25 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

 ,      
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Signatura

No autoritzo a l'Ajuntament a consultar les dades relatives a l'IAE i aporto el model 036 o 037 d'alta a l'AEAT.

Declaro responsablement que totes les dades que he consignat en aquesta autorització són certes i em comprometo a 
comunicar-ne qualsevol variació.

Declaro que sóc el representant de l'interessat i que he presentat la documentació requerida a tal efecte.

Autoritzo a l'Ajuntament a consultar i verificar les dades relatives a l'IAE, en cas que sigui necessari.

Els rendiments són subjectes a retenció.

http://www.vilafranca.cat/


PROTECCIÓ DE DADES

D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de  
dades responsabilitat de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Les dades seran utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant, i no seran 
cedides a tercers, llevat que sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en  
cada moment o el consentiment inequívoc, segons el cas. Un cop gestionat el tràmit seran conservades per obligació legal com a part del procediment  
administratiu. 

Per a més informació consulti la nostra política de privacitat. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels  
seus drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades, bé per mitjans electrònics a www.vilafranca.cat o bé presencialment o per correu 
certificat a l’adreça següent: Carrer de la Cort, 14 – 08720 Vilafranca del Penedès.

INSTRUCCIONS PER A OMPLIR EL FORMULARI

- Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris.
- El número IBAN consta de vint-i-quatre dígits i és obligatori informar-los tots.
- El codi BIC consta d’onze dígits i és obligatori informar-los tots.
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