
DECLARACIÓ DE DADES FISCALS I AUTORITZACIÓ DE PAGAMENTS PER TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA 

O EN FAVOR DE CREDITORS, D'ACORD AMB NORMATIVA SEPA

Sol·licitant

Nom/raó social: NIF/CIF:
Representant: NIF:

Adreça:

Municipi: CP:

Telèfon fix: Fax:
Telèfon mòbil:

Dades bancàries

IBAN (24 dígits):

BIC (7 dígits):

Calonge i Sant Antoni,               de/d' de
Signatura

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Amb aquesta declaració/comunicació el sol·licitant autoritza que els pagaments que hagi de dur a terme l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni al seu favor, s'efectuïn per 
transferència bancària al compte bancari que apareix en aquest document.

El signant declara expressament que les dades anteriors, tant generals com bancàries, són correctes i certes, que el núm. de compte facilitat és de la seva titularitat, i que 
exonera l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni de qualsevol responsabilitat derivada d'una no coincidència entre sol·licitant i titular del compte.

Aquesta autorització és vàlida per temps indefinit i només podrà ser modificada de forma expressa lliurant aquest document amb les noves dades a l'Oficina d'Atenció 
Ciutadana. El sol·licitant queda assabentat que l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni no acceptarà canvis de compte que arribin per altres mitjans.

Adreça electrònica:

Càrrec a l'empresa/societat/associació: (obligatori en cas de societats i entitats)

Entitat financera:

Titular del compte:

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les seves dades seran incorporades a un 
tractament responsabilitat de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni per a la gestió del tràmit/servei que esteu realitzant  i un cop donada resposta 
seran conservades per obligació legal com a part de la gestió d’expedient i arxiu de l’Ajuntament. 
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Les dades no s’utilitzaran per a finalitats diferents ni se cediran a tercers sense el vostre consentiment excepte que una norma legal ho autoritzi.

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió 
d’un escrit dirigit al Responsable del Tractament per qualsevol dels següents canals:
- Telemàticament: https://seu.calonge.cat
- Presencialment: Calonge: Plaça de la Concòrdia, 7 - Sant Antoni: Av. Catalunya, 26. Horari: de dilluns a divendres de 8:30h a 14:00h
- Mitjançant correu postal: Adreçat a l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni - Plaça de la Concòrdia, 7 - 17251 Calonge i Sant Antoni (Girona)

Per a mes informació podeu consultar la nostra política de privacitat a: https://seu.calonge.cat/catala/eMiservicio/1398361BCD0B49B5A7BEF8E86E37FF0B.asp

Documentació aportada
Certificat bancari de titularitat del compte o càrrec bancari d'un rebut domiciliat on hi consti el 
número de compte i el titular.

https://seu.calonge.cat/catala/eMiservicio/1398361BCD0B49B5A7BEF8E86E37FF0B.asp
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