
   

  
Ajuntament de Molló 
SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS A CREDITORS PARTICULARS 

 
Dades d'identificació del sol·licitant  

       

NOM I COGNOMS  

 

RAÓ SOCIAL  

 

NIF/CIF  

 

MÒBIL  

 

CORREU ELECTRÒNIC  

 

CARRER I NÚMERO  

 

POBLACIÓ  

 

CODI POSTAL  

 

 

Condicions del servei de notificacions electròniques 

L’interessat consent rebre per mitjans electrònics qualsevol notificació amb efectes jurídics que es pugui derivar d'aquest procediment.  

Les notificacions electròniques es dipositaran a la seu electrònica d'aquest ens. Per a l'accés al seu contingut caldrà la identificació i autenticació de l'interessat mitjançant 

signatura electrònica generada per algun dels certificats electrònics reconeguts classificats per l'Agència Catalana de Certificació amb un nivell 3 o superior. El sistema de 

notificacions electròniques adreçarà a l'interessat  correus electrònics i/o missatges SMS informant-lo del dipòsit de la notificació. Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés 

electrònic dels ciutadans als Serveis Públics. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques a Catalunya. Llei 29/2010, del 3 

d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. 

 

En cas de no voler rebre notificacions electròniques cliqui aquesta casella � 
 

Dades bancàries 

 

CODI IBAN  ...................................................................................................................................................  
  
Nom de l'entitat: ............................................................................  Oficina: ...............................................    
 
Població: ............................................... Titular: ..........................................................................................   

 
Sota la meva responsabilitat declaro que aquestes 
dades corresponen al compte corrent o a la llibreta 
d'estalvis oberts a nom meu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Signatura 
 
 
 

 
Molló, ....... de ................ de 20 .............. 
 
Regulació exercici de drets previstos a la Llei 15/99 (LOPD)  
L’Ajuntament sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça,..., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per 

l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els 

corresponents fitxers informatitzats del propi Ajuntament, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament garanteix la 

confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i 

organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades. Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, 

LOPD. Per l'exercici d'aquests drets, l' interessat pot dirigir-se a: Ajuntament de Molló (C/ de St. Sebastià, 2 Molló 17868, Tel. 972-740387 

Fax.972-130129 o info@mollo.cat indicant clarament en l'assumpte: Tutela de Drets LOPD.  

Diligència de conformitat de l'Entitat Bancària 
 
Aquestes dades coincideixen amb les existents en 
aquesta oficina. 
El director,      
                                                                                                
 
 
 
Signat i segellat per l’entitat bancària. 
En cas que aquesta sol·licitud no estigui 

diligenciada per l’entitat bancària, caldrà còpia 

de dades del compte bancari on consti clarament 

el número i els titulars. 

 


