.

SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA
per a pagaments de la Tresoreria de la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet
Bank Transfer Request / Solicitud de Transferencia Bancaria

1. DADES DE LA PERSONA CREDITORA Creditor’s details / Datos de la persona acreedora
Nom Creditor’s name / Nombre del acreedor
NIF /CIF / NIE NIF/CIF/NIE
Telèfon Phone – Teléfono
Correu Electrònic Email – Correo Electrónico
Direcció del creditor Creditor’s address / Dirección del acreedor
Població - País City - Country / Población
Codi postal País Postal Code / Código postal

2. ALTA DADES BANCÀRIES

Register the following bank details / Alta de datos bancarios

Numero de compte – IBAN / Account number – IBAN / Número de cuenta – IBAN

E S
A Espanya l’IBAN consta de 24 posicions començant sempre per ES
Spanish IBAN consist of 24 positions always starting off ES /
En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES Codi SWIFT/BIC

Adreça / Address / Dirección
Codi postal / Població País Postal code / Código postal City / Población Country / País

Diligència de conformitat de l’entitat de crèdit (segellat i signat)
Bank Authorisation (stamped and signed) / Diligencia de conformidad de la entidad bancaria (sellada y firmada)

Aquesta diligència pot ser substituïda per un document d’acreditació de la titularitat bancària
This authorisation may be substituted by documentary proof of account ownership
Esta diligencia puede ser sustituida por un documento de acreditación de la titularidad bancaria

Data-Localitat Date-Location / Fecha-Localidad

Signatura del creditor Creditor’s signature / Firma del acreedor
1. És imprescindible el codi SWIFT/BIC. Cal començar a omplir les dades per l’esquerra
2. La persona creditora ha de signar sempre aquesta sol·licitud (tant si demana una alta, una baixa o una alta i una baixa).
3. Aquest document s’ha de presentar al Registre de la Mancomunitat format original
En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer responsabilitat de la
Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet, i seu social a Av. Valira, 3 bx 25700 La Seu d'Urgell. La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i els serveis
oferts. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar. En qualsevol cas
podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat
de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin a Av. Valira, 3 bx 25700 La Seu d'Urgell , o bé per correu electrònic a: info@meu.cat. S’informa que també pot presentar una
reclamació, si així ho considera, davant Autoritat Catalana de Protecció de Dades

