
Tel. 962 959 420‐421-422 

tesoreria@gandia.org

FULL DE TERCERS 
ALTA 

MODIFICACIÓ 

DADES DEL/LA SOL·LICITANT 
DNI/NIF/CIF (Dada imprescindible) Nom i cognoms o Raó Social (Escriure en majúscules) 

Domicili complet Municipi Codi Postal 

Tel. Mòbil Fax Correu electrònic 

DADES BANCÀRIES 
CODI 
IBAN - - - - - - - - - -

CODI BIC - - - - - -

DILIGÈNCIA: El/La sota signat es responsabilitza de les dades assenyalades anteriorment, tant generals com bancàries, 
que identifiquen el compte i l’entitat financera a través de les quals es desitgen rebre els pagaments que puguen 
correspondre, quedant l’Ajuntament de Gandia i els seus Organismes Autònoms exonerats de qualsevol responsabilitat 
derivada d’errades o omissions en les mateixes.  

Persones físiques:  

FIRMAT: 

Persones jurídiques: (Emplenar per persona responsable de l’empresa 
o associació, ostentant el poder suficient)

FIRMAT: 

DNI: 
CÀRREC: 

M
od

. 6
85

. V
.3

 

CERTIFICAT DE L’ENTITAT FINANCERA, indicant la conformitat de les dades de la titularitat del compte 
més amunt indicat. 

En…………………………,...……. de/d’………………………………… de………… 

(Firma i segell) 

SIA 1151211

HE ESTAT INFORMAT de què l'Ajuntament de Gandia tractarà i guadarà les dades aportades en la instància i en la documentació 
que l'acompanya per a la realització d'actuacions administratives. 

Informació bàsica sobre protecció de dades 
Responsable
Finalitat  
Legitimació
Destinataris

Drets
Informació addicional

Ajuntament de Gandia. Departament de Tresoreria.
Obtenció de l'IBAN per al pagament per transferència als creditors de l'Ajuntament de Gandia.
Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics atorgats a aquesta Entitat. 
Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als encarregats del tractament de les Dades. No hi ha 
previsió de transferències a tercers països. 
Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica en la informació addicional. 
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent adreça:  
www.gandia.es/aytg/Web_php/?contenido=subapartados_woden&id_boto=584

CONSENTIMENTS, DATACIÓ I FIRMA (S’haurà d’aportar fotocòpia del NIF/CIF)

En ..............................., a ......... de/d' ............................................... de ................

AJUNTAMENT DE GANDIA
TRESORERIA
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