
AJUNTAMENT DE SALT 
Pl. Lluís Companys, 1 
17190 Salt 
Tel.  972249191 
Fax. 972237072 
P-1716400-E

Dades del creditor (Important: Cal que adjunteu una copia del NIF/CIF/NIE)

Nom comercial (si és diferent)

Adreça

Codi postal

NIF/CIF/NIE Nom o raó social

Alta de dades bancàries

Persona de contacte Càrrec

Telèfon Fax E-Mail

Localitat

Nom entitat financera  

Modificació de dades de creditor

Declaro que les dades anteriors són correctes 
(signat i segellat)

Alta

IMPORTANT: És imprescindible la diligència de conformitat bancaria. Escriviu amb lletra d'impremta. Cal que adjunteu una copia del NIF/CIF/NIE 
D'acord amb la LLei orgànica 15/1999, de 13 de desembre , de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que aporteu s'incorporaran al fitxer "Proveïdors", 
amb la finalitat de dur a terme el control i gestió dels pagaments a persones creditores i de transferències als bancs. 
Per exercir el dret d'accés, recitificació, cancel·lació i oposició al tractament d'aquestes dades, podeu adreçar-vos, mitjançant un escrit, a la Tresoreria municipal, segons les condicions previstes 
en la legislació vigent.

Baixa de dades bancàries

 Codi BIC

Conformitat de l'entitat financera: 
les dades anteriors coincideixen amb les 
d'aquesta oficina 
(signat i segellat)

      Número de compte - IBAN

Sol·licito que es donin de baixa les dades bancàries següents:

Sol·licito que es donin de baixa totes les dades bancàries anteriors a aquesta sol·licitud que consten en el fitxer de 
terceres persones de l'Ajuntament de Salt.

Autorització per a l'obtenció de dades tributàries i/o de la Seguretat social

AUTORITZO a l'Ajuntament de Salt a efectuar les consultes necessàries a l'Agència Estatal d'Administració Tributària 
i/o a la Tresoreria de la Seguretat Social i/o a la Generalitat de Catalunya.

En el cas de no autoritzar a l'Ajuntament de Salt a efectuar les consultes anteriors cal aportar certificat d'estar al corrent de pagament amb 
ambdós organismes

,

 Número de compte - IBAN
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