
Carrer Major, 49  l  43550 Ulldecona  l  Tel 977 573034  l  Fax 977 720622  l  www.ulldecona.cat

 

Annex 2. Model de sol·licitud de transferència bancària
Ajuts per a les subvencions municipals per als petits
comerços, reformes i nova creació, 2019

Dades fiscals del creditor
Nom i cognoms del creditor

Tipus d’identificació
 DNI / NIF    NIE

Número identificador del document – lletra

Adreça
Tipus de via (plaça, carrer, etc. ) Nom de la via

Número Bloc Escala Pis Porta Codi Postal Població

Telèfon fix Telèfon mòbil Correu electrònic

Dades bancàries per pagaments per transferència
Denominació de l’entitat bancària – CODI BIC

Adreça de l’entitat bancària (Tipus de via (plaça, carrer, etc. )) Nom de la via

Número Bloc Escala Pis Porta Codi Postal Població

Número de compte IBAN

- - - - -

Sota la meva responsabilitat declaro que aquestes dades corresponen al compte corrent o a la llibreta
d’estalvis oberts a nom meu.

Localitat i data
Ulldecona,

Diligència de conformitat amb l’entitat Signatura
Aquestes dades coincideixen amb les existents en aquesta Oficina.
Signat i Segellat

De conformitat amb allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal, us informem que les
dades de caràcter personal que ens faciliteu seran objecte de tractament i s'incorporaran a un fitxer de titularitat municipal, la finalitat del qual és gestionar
la petició i mantenir la comunicació i la informació necessàries per a proporcionar un servei de qualitat. Així mateix, us informem que les vostres dades no
seran cedides a tercers, tret de les entitats o autoritats públiques a les quals sigui necessari o obligatori cedir-les per poder gestionar la vostra sol·licitud,
així com en qualsevol supòsit emparat per la legislació vigent. Com a persona interessada, podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si
s'escau, oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del vostre document d'identitat, a l'Ajuntament d’Ulldecona, carrer Major,
49. 43550 Ulldecona.

 


