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SOL.LICITUD ALTA/MODIFICACIÓ DADES CREDITORS/ES 
COMUNICACIÓ DE DADES PER A PAGAMENTS 

 
Dades del creditor (aportar fotocòpia del CIF/NIF) 

Nom i cognoms / Denominació social             

                                                                                                         
NIF/CIF/NIE 

 
Domicili  Codi postal     

 
Població         Telèfons 

 
Adreça electrònica                                                                                                                  

 
                                                     

Dades de la persona representant                                                    

Nom i cognoms  

                                                                                                         
NIF/CIF/NIE 

 
 

Alta / modificació dades bancàries    

Denominació de l’entitat bancària 

 
Domicili de l’entitat bancària  

 
Codi IBAN 
 

 
 

IBAN  Entitat Oficina D.C. Número de compte 

E S 
                      

 

BIC (Bank Identifier Code) 

 
Diligència de conformitat de l’entitat bancària  
Certifico, que el compte referenciat en l’apartat “ Alta/modificació dades bancàries”  figura a nom del 
titular que consta a l’apartat “Dades del Creditor” i coincideixen amb les existents en aquesta oficina: 
 
 
 
 
Data:                                                                Signat i segellat 
 

Nota: En la presentació electrònica, la signatura de l’entitat financera es podrà substituir per 
l’aportació de certificat de titularitat vigent on consti la titularitat del compte i les dades bancàries. 

                                                                      
Amb la signatura del document, el sotasignant es responsabilitza de les dades detallades anteriorment, 
tant generals com bancàries, que identifiquen els codis BIC/IBAN, i l’Entitat Financera a través de les quals 
es volen rebre els pagaments que puguin correspondre, quedant l’Ajuntament exonerat de qualsevol 
responsabilitat derivada d’errors u omissions en les mateixes. 

 

Corbera de Llobregat, ______ de/d' ___________________ de 20__  
 
Signatura 

 

 

 

 

 

 

 

☐ Alta 

☐ Modificació 
 

AUTORITZO a l'Ajuntament de Corbera de Llobregat perquè accedeixi 
a les meves dades i els antecedents que constin en fitxers d'altres 
administracions públiques i que calguin per a la tramitació i resolució 
d’aquesta sol·licitud. Així mateix, autoritzo que aquestes dades siguin 
comunicades a les administracions públiques que així ho sol·licitin. 
 

Si no voleu donar aquesta autorització, senyaleu la casella següent: ☐ 
 

AUTORITZO aquest Ajuntament perquè les notificacions relacionades 
amb aquesta sol·licitud em siguin trameses, amb plens efectes 
alliberadors, utilitzant mitjans electrònics a través de la plataforma e-
NOTUM, accessible des del web municipal www.corberadellobregat.cat 
 

Si no voleu donar aquesta autorització, senyaleu la casella següent: ☐ 
 

http://www.corberadellobregat.cat/


 

 

Al dors hi trobareu informació sobre la llei de protecció de dades de caràcter personal 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Informació important 

És obligatori emplenar tots els camps de la sol·licitud. Per què? 

 

Perquè l'article 66 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques estableix que les sol·licituds que es formulin a 
l'Administració han de contenir les dades que s'assenyalen al formulari. 

 

Quin tractament rebran les vostres dades personals? 

 
 De conformitat amb la normativa de protecció de dades, us informem que les 

vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat 

amb la finalitat legal per la qual són recollides. 

  Qualsevol altre tractament requereix del vostre consentiment exprés, llevat 
d’altres actuacions compreses dins l’exercici de les competències de l’Ajuntament o 
en d’altres supòsits previstos a la normativa vigent.  

 

Quins drets teniu en relació amb les dades que ens heu proporcionat? 

 
 Teniu el dret d'accedir a les dades, rectificar-les o suprimir-les, de limitar-ne el 

tractament, d'oposar-vos-hi i de sol·licitar-ne la portabilitat. Podeu exercir aquest 
dret mitjançant sol·licitud adreçada o presentada a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania 
(c. La Pau, 4, 08757-Corbera de Llobregat) o la Seu electrònica 

(http://seu.corberadellobregat.cat). 

 Podeu consultar informació addicional i detallada a l’apartat de protecció de dades 
de la Seu electrònica. 

 

 
 
 

NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES 

 

El sistema esmentat enviarà un avís a l'adreça de correu electrònic i/o al mòbil que 

figura en aquesta sol·licitud. 

L'accés a les notificacions electròniques es pot efectuar mitjançant la generació 
d'una paraula de pas o mitjançant certificats digitals emesos per entitats de 
certificació classificades per l'Agència Catalana de Certificació –CATCert. 

 

 

 
 


