Comunicació d’alta o modificació de dades del creditor
Escriviu les dades de la persona física o jurídica que formula la comunicació i les del seu representant, si
escau, i aporteu, en aquest cas, el document de representació corresponent.
Dades del creditor
Nom i cognoms o raó social:
NIF:
Dades per a les comunicacions amb el creditor
Adreça:
Municipi:
Adreça de correu electrònic:

CP:

Representant
Nom i cognoms:
NIF:
Càrrec a l’empresa:
Data dels poders:
Alta o modificació de dades bancàries
Entitat financera:
E

S

PAÍS

Control

ENTITAT

OFICINA

DC

NÚMERO DE COMPTE

Consentiment de consulta de dades
Autoritzo/autoritzem l’Ajuntament de Vic perquè, a fi de verificar tot allò declarat en aquesta
comunicació, comprovi el compliment adequat de totes les condicions necessàries per la gestió comptable
i de pagament al creditor i, també, perquè comprovi que no s’incorre en cap de les prohibicions i
limitacions imposades per la legislació, i perquè consulti, si escau, a l’organisme competent les dades
relatives a:
 estar al corrent de les obligacions tributàries.
 estar al corrent de les obligacions amb la seguretat social.


Denego/deneguem expressament el consentiment perquè l’Ajuntament de Vic obtingui de forma
directa aquestes dades.

Si la persona interessada no autoritza, a l’Ajuntament de Vic, l’obtenció de les dades dels apartats anteriors, cal que
aporti la documentació corresponent perquè es pugui tramitar la sol·licitud.

Documentació que s’adjunta (en cas de no autoritzar la consulta a l’Ajuntament)


Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries.



Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

Continua al darrere
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Comunicació d’alta o modificació de dades del creditor
Declaració responsable
Declaro sota la meva responsabilitat que reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides per a
contractar amb l’administració pública, i no estic incurs en cap de les causes d’incapacitat i
d’incompatibilitat que assenyala l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Advertència




Les dades bancàries facilitades són titularitat del subjecte declarat i exonera l’Ajuntament de Vic 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 creditor identificat en aquest document, i exonera l’Ajuntament de Vic de qualsevol responsabilitat
derivada del règim d’incompatibilitats i de la no-coincidència entre creditor 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 Ajuntament. És responsabilitat del creditor comunicar-ho a l’OFIM. El creditor
queda assabentat que l’Ajuntament de Vic no accepta canvis de compte que constin a les factures o que arribin
per altres mitjans.

Data i signatura

EXCM. SR/A. ALCALDE/ESSA DE L’AJUNTAMENT DE VIC
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia
de Drets Digitals, L’AJUNTAMENT DE VIC, responsable del tractament, us facilita la informació bàsica següent sobre Protecció de Dades:

Responsable: AJUNTAMENT DE VIC. P0829900J. Carrer de la Ciutat, 1, 08500 de Vic. Delegat de Protecció de Dades: dpdajuntament@vic.cat

Finalitat del tractament de les dades personals:

Gestionar les dades dels representants com també de la resta de persones de contacte que intervinguin en la relació jurídica amb
l’Ajuntament de Vic.

Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat en ser necessari per a l’execució de la relació jurídica entre les parts, o pel consentiment
en el cas que correspongui.

Destinataris: No se cediran les dades a tercers, tret que sigui d’obligació legal.

Drets: Podreu accedir, rectificar, exercir el dret d’oposició i suprimir les dades, així com limitar el tractament o exercir el dret a la portabilitat de
les dades al domicili del responsable, carrer de la Ciutat, 1, 08500 de Vic (Barcelona).

Conservació: Les dades seran conservades durant el temps necessari per a l’execució de la relació jurídica entre les parts, o pel consentiment en
el cas que correspongui.

Informació addicional: Podreu obtenir més informació sobre el tractament de les dades personals a la pàgina web següent www.vic.cat.
La comunicació de les dades personals sol·licitades és un requisit necessari per a poder establir la relació jurídica amb l’Ajuntament de Vic.
L’AJUNTAMENT DE VIC us informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de Protecció de Dades i amb totes les mesures
tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la Seguretat de les dades de caràcter personal.
Així mateix, en cas d’incompliment del responsable en el tractament de les vostres dades personals, teniu dret a interposar una reclamació davant
l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.
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