Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades
Dades aportades relacionades amb el tràmit: (Identificació del procediment i el tràmit)

Declarant
Nom i cognoms/Raó social
DNI/NIF:
Adreça de notificació o dades del mitjà preferent (indiqueu les dades de l’opció escollida):
Localitat:
Municipi:

Codi postal:
Província:

Telèfon:
Adreça electrònica:

Representant i/o declarant en cas de persona jurídica
Nom i cognoms:
DNI/NIF:
Adreça de notificació o dades del mitjà preferent (indiqueu les dades de l’opció escollida):
Localitat:
Municipi:

Codi postal:
Província:

Telèfon:
Adreça electrònica:

DECLARO:
1.

La titularitat del compte bancari corresponent a les dades següents, a l’efecte de l’ingrés derivat del
procediment esmentat a l’inici d’aquesta declaració:

Dades de l’entitat bancària
Nom entitat:
Domicili sucursal o oficina

CODI BIC o SWIFT 1 :

Dades del compte
IBAN DEL COMPTE
País

Control

(2 dígits)

IBAN

2

Codi entitat (4 dígits)

Codi sucursal-oficina
(4 dígits)

(2 dígits)

DC

Núm. compte (10 dígits)

compte
(2 dígits)

E S
2. La possibilitat d’acreditar documentalment les dades que s’esmenten en el punt 1, en cas que se
m’exigeixin.
3. La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena, una vegada fets els ingressos en el compte indicat
en el punt 1 d’aquesta Declaració queda eximida de responsabilitat per les actuacions que es derivin d’errors
en les dades indicades pel declarant.
4. Autoritzo a la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena a consultar les dades d'identitat de bases
de dades d'altres administracions a les quals pugui accedir per verificar les dades aportades mitjançant
aquesta Declaració.
......................., ........... de ....................... de 20....
signatura:

Informació sobre protecció de dades
D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantía dels drets digitals, us informem que
les dades personals que aporteu s’incorporaran per ser tractades en un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament, amb la finalitat de
dur a terme el control i la gestió dels pagaments a persones creditores i de transferències a les entitats financeres. Per exercir el dret
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament d’aquestes dades podeu adreçar-vos al Registre General de l’Ajuntament
d’Igualada.
Notes/ Notas
1

BIC: codi internacional d’identificació de l’entitat bancària o codi swift (màxim 11 caràcters).

2

El codi IBAN té 24 dígits per a Espanya i fins a un màxim de 34 dígits per a d’altres països.

