Comunicació d’alta o modificació de dades bancàries del creditor

Escriviu les dades de la persona física o jurídica que formula la sol·licitud 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:
Representant
Nom i cognoms:
NIF:
Càrrec a l’empresa:
Data dels poders:
Dades per a notificacions
A l’atenció de:

NIF:

Adreça:
Municipi:

CP:

Adreça de correu electrònic:

Alta o modificació de dades bancàries
Entitat financera:
....................................................................................................................................................................
E

S
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Control
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NÚMERO DE COMPTE

Continua al darrere
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Documentació que s’adjunta



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

Declaració responsable per a persona física/jurídica. Capacitat per contractar amb l’administració pública
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 60 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.

Advertència




Les dades bancàries facilitades són titularitat del subjecte declarat i exonera l’OFIM 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’OFIM 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 és pot modificar omplint de nou aquest formulari i lliurantlo a les oficines d’intervenció d’aquest Organisme. Comunicar-ho a l’Organisme és responsabilitat del creditor.
El creditor queda assabentat que l’OFIM no accepta canvis de compte que constin a les factures o que
arribin per altres mitjans.



Data i signatura
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SR. PRESIDENT DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE FIRES I MERCATS
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals
s’incorporaran a un fitxer automatitzat, responsabilitat de L’OFIM, per donar resposta a la sol·licitud que heu presentat. També podeu exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals presencialment, mitjançant comunicació escrita amb la fotocòpia del
DNI i la documentació complementària, si escau, al Registre General de l’OFIM (Carrer Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 2a. Planta- Edifici El Sucre).

