
(Important: Cal adjuntar una còpia del NIF o CIF)

Modificació dades creditor/a

FITXA DE CREDITOR/A

NIF/CIF pare, mare o 
el/la tutor/a legal

1r cognom del pare, la mare 
o el/la tutor/a legal

Domicili

Codi postal

Telèfon

Nom i cognoms

Carrer Nou, 48 
17600 Figueres 
Tel. 972 50 30 88 
consell@altemporda.cat

Alta

Dades generals

Municipi Provincia

Fax

e-mail

DNI

Persona de contacte

Nom i cognoms

Telèfon

e-mail

Alta o modificació de les dades bancàries

Denominació de l'entitat

Domicili de l'entitat

Població de l'entitat Codi postal

Número de compte - IBAN SWIFT O BIC

2n cognom del pare, la mare 
o el/la tutor/a legal

Nom del pare, la mare o el/la 
tutor/a legal

Continua al darrere 
Pàgina 1 de 2

Dades de l'alumne/a



Carrer Nou, 48 
17600 Figueres 
Tel. 972 50 30 88 
consell@altemporda.cat
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És imprescindible la diligència de conformitat bancària. Escriure amb lletra d'impremta. 
  
Les dades que ens proporcioneu seran incorporades al fitxer Tercers, de titularitat del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, creat amb 
finalitats de gestió comptable i pagament als seus creditors/es. Només es cediran a tercers en els casos i en les condicions previstes a la 
Llei. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició i, si és el cas, cancel·lació, adreçant-vos al Consell 
Comarcal. 
  
D’acord amb la normativa en matèria de Protecció de Dades, l'informem que les seves dades seran tractades per la gestió comptable i 
pagament als creditors. El tractament és responsabilitat del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.  La base jurídica és el consentiment de la 
persona interessada. Les seves dades només es cediran a tercers en els casos i en les condicions previstes a la Llei i seran conservades 
per obligació legal com a part del registre d'expedients del Consell Comarcal. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat 
a www.altemporda.cat . Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat 
i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, 
Carreu Nou, 48, 17600-Figueres (Girona), mitjançant la Seu Electrònica, o per correu electrònic a dpd@altemporda.cat. 
 

1. 
  
2.

Notes:

Data

Signatura del/la creditor/a o representant Conformitat de l'entitat financera: 
Les dades anteriors coincideixen amb les d'aquesta oficina. 
(signat i segellat)

La persona sotasignant manifesta que les dades bancàries anteriors identifiquen el compte i l'entitat financera a través dels quals desitja rebre 
els pagaments que li puguin correspondre, exonerant al Consell Comarcal de l'Alt Empordà de qualsevol responsabilitat derivada d'errades o 
omissions en aquestes dades. 

Les dades bancàries facilitades són titularitat del subjecte declarat i exonera el Consell Comarcal de l'Alt Empordà de qualsevol responsabilitat 
derivada d'una no-coincidència entre el subjecte i el titular del compte corrent. La persona que signa declara expressament que les dades 
anteriors, generals i bancàries, són correctes i certes, i que són titularitat del/la creditor/a identificat en aquest document, i exonera 
el Consell Comarcal de l'Alt Empordà de qualsevol responsabilitat derivada del règim d'incompatibilitats i de la no-coincidència entre creditor/a i 
titular del compte. 

Aquesta autorització és vàlida per temps indefinit i es pot modificar omplint de nou aquest formulari i lliurant-lo a les oficines d'intervenció 
d'aquest Consell Comarcal. Comunicar-ho al Consell Comarcal és responsabilitat del/la creditor/a. El/la creditor/a queda assabentat que el 
Consell Comarcal de l'Alt Empordà no accepta canvis de compte que constin a les factures o que arribin per altres mitjans.

Advertència:

FITXA DE CREDITOR/A (Important: Cal adjuntar una còpia del NIF o CIF)


(Important: Cal adjuntar una còpia del NIF o CIF)
FITXA DE CREDITOR/A
Carrer Nou, 48
17600 Figueres
Tel. 972 50 30 88
consell@altemporda.cat
Dades generals
Persona de contacte
Alta o modificació de les dades bancàries
Continua al darrere
Pàgina 1 de 2
Dades de l'alumne/a
Carrer Nou, 48
17600 Figueres
Tel. 972 50 30 88
consell@altemporda.cat
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És imprescindible la diligència de conformitat bancària. Escriure amb lletra d'impremta.
 
Les dades que ens proporcioneu seran incorporades al fitxer Tercers, de titularitat del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, creat amb   finalitats de gestió comptable i pagament als seus creditors/es. Només es cediran a tercers en els casos i en les condicions previstes a la Llei. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició i, si és el cas, cancel·lació, adreçant-vos al Consell Comarcal.
 
D’acord amb la normativa en matèria de Protecció de Dades, l'informem que les seves dades seran tractades per la gestió comptable i pagament als creditors. El tractament és responsabilitat del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.  La base jurídica és el consentiment de la persona interessada. Les seves dades només es cediran a tercers en els casos i en les condicions previstes a la Llei i seran conservades per obligació legal com a part del registre d'expedients del Consell Comarcal. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat a www.altemporda.cat . Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Carreu Nou, 48, 17600-Figueres (Girona), mitjançant la Seu Electrònica, o per correu electrònic a dpd@altemporda.cat.
 
1.
 
2.
Notes:
Signatura del/la creditor/a o representant
Conformitat de l'entitat financera:
Les dades anteriors coincideixen amb les d'aquesta oficina.
(signat i segellat)
La persona sotasignant manifesta que les dades bancàries anteriors identifiquen el compte i l'entitat financera a través dels quals desitja rebre els pagaments que li puguin correspondre, exonerant al Consell Comarcal de l'Alt Empordà de qualsevol responsabilitat derivada d'errades o omissions en aquestes dades.
Les dades bancàries facilitades són titularitat del subjecte declarat i exonera el Consell Comarcal de l'Alt Empordà de qualsevol responsabilitat derivada d'una no-coincidència entre el subjecte i el titular del compte corrent. La persona que signa declara expressament que les dades anteriors, generals i bancàries, són correctes i certes, i que són titularitat del/la creditor/a identificat en aquest document, i exonera el Consell Comarcal de l'Alt Empordà de qualsevol responsabilitat derivada del règim d'incompatibilitats i de la no-coincidència entre creditor/a i titular del compte.
Aquesta autorització és vàlida per temps indefinit i es pot modificar omplint de nou aquest formulari i lliurant-lo a les oficines d'intervenció d'aquest Consell Comarcal. Comunicar-ho al Consell Comarcal és responsabilitat del/la creditor/a. El/la creditor/a queda assabentat que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà no accepta canvis de compte que constin a les factures o que arribin per altres mitjans.
Advertència:
FITXA DE CREDITOR/A 
(Important: Cal adjuntar una còpia del NIF o CIF)
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