Plaça del Castell, 2 – 46135 Albalat dels Sorells
Tel. 96 149 09 41 – Fax: 96 149 46 36
e-mail: asorells_est@gva.es
CIF: P4600900G

FITXA DE TERCERS
DADES GENERALS
NOM/ RAÓ SOCIAL

CIF/NIF

DOMICILI

MUNICIPI

PROVINCIA

CODI POSTAL

CORREU ELECTRÒNIC

TELÈFON

FAX

DADES BANCÀRIES (PER A PAGAMENT MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA)

·

El titular del compte IBAN a baix expressada coincideix amb el NOM/RAÓ SOCIAL figurat en les DADES GENERALS

ENTITAT FINANCERA
SUCURSAL
CODI COMPTE

E S
DILIGÈNCIA: El sotasignat es responsabilitza de les dades detallades anteriorment tant generals
com bancaris que identifiquen el compte i l'ENTITAT FINANCERA a través de les quals es desitgen
rebre els pagaments que puguen correspondre, quedant Ajuntament d’Albalat dels Sorells
exonerada de qualsevol responsabilitat derivada d'errors o omissions en aquests.
A) Persones Físiques

SIGNAT

B) Persones Jurídiques (a emplenar per persona responsable de l'empresa o
associació ostentant el poder suficient per a això)

SIGNAT DNI
CÀRREC

CERTIFICAT DE L'ENTITAT FINANCERA indicant la conformitat de les dades del titular del compte amunt indicat.
(SEGELL I SIGNATURA)

Conforme a el que s'estableix en la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades que vosté ens facilita en el present
formulari, s'incorporaran a un fitxer de AJUNTAMENT D’ALBALAT DELS SORELLS amb CIF P4600900G, que s'inscriurà degudament en el registre general de
l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant un escrit dirigit a AJUNTAMENT
D'ALBALAT DELS SORELLS (PLAÇA DEL CASTELL, 2. ALBALAT DELS SORELLS 46135, VALÈNCIA) juntament amb un còpia del seu DNI.

AL Sr. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT D’ALBALAT ELS SORELLS

Plaça del Castell, 2 – 46135 Albalat dels Sorells
Tel. 96 149 09 41 – Fax: 96 149 46 36
e-mail: asorells_est@gva.es
CIF: P4600900G

INSTRUCCIONS
DADES BANCÀRIES
El compte IBAN que es fa constar ha de ser de titularitat del creditor o de la creditora, la qual cosa haurà de
justificar-se:

a) En el cas que el creditor o la creditora siga persona jurídica, mitjançant certificat de l'entitat bancària
corresponent.
b) En el cas que el creditor o la creditora siga persona física, el certificat de l'entitat bancària pot substituirse per una fotocòpia de la llibreta d'estalvi o d'un document bancari que acredite la titularitat i en el qual
figuren la totalitat de les dades bancàries que s'indiquen en l'anvers.

NO OBLIDE SIGNAR EL MODEL I PRESENTAR-LO EN ORIGINAL
Lloc de presentació: En el registre general de l’Ajuntament d’Albalat dels Sorells, plaça del Castell, 2 46135 Albalat dels Sorells (València).
No obstant això, aquest model pot presentar-se en qualsevol dels llocs que admet l'article 16.4 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

