
                             
Ajuntament de Benicàssim   
C/ Metge Segarra, 4
12560 Benicàssim (Castelló)
NIF P-1202800-G
Telèfon 964 300 962  

COMUNICACIÓ DE DADES

ÀREA  ECONÒMICA

A DADES DE LA PERSONA INTERESSADA O REPRESENTANT

TITULAR (COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL) NIF/NIE

REPRESENTANT (COGNOMS I NOM) NIF

DOMICILI PER A NOTIFICACIONS TELÈFON

LOCALITAT PROVÍNCIA C. POSTAL CORREU ELECTRÒNIC

D’acord amb l’art. 6 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,  autoritze l'Ajuntament a comprovar i completar les dades necessàries per a
aquesta sol·licitud, segons els nostres propis arxius. Per a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigiu-vos per escrit a
l'Ajuntament a l’adreça que apareix en la capçalera, adjuntant fotocòpia de DNI.

B DADES BANCÀRIES

NÚM. COMPTE - IBAN
         IBAN        ENTITAT                 OFICINA                D.C.       NÚM. DE COMPTE - IBAN
 

E S                                                                                                                                                                                  

RETENCIÓ IRPF EN LA FACTURA:  SÍ    NO  
TIPUS DE RETENCIÓ:

CODI ACTIVITAT IAE   

C A OMPLIR PER L’ ENTITAT BANCÀRIA

CERTIFIQUE L’EXISTÈNCIA DEL COMPTE INDICAT EN «B- DADES BANCÀRIES», A NOM DEL TITULAR
QUE APAREIX EN «A- DADES DE LA PERSONA INTERESSADA O REPRESENTANT».
                                                                    L’APODERAT,

Segell entitat bancària                             Signat: 

D DECLARACIÓ RESPONSABLE

El sol·licitant declara que són verdaderes les dades bancàries que identifiquen el compte corrent, així com la resta de dades que s'arrepleguen en
aquest document. El règim d'aquesta declaració responsable és el de l'article 69 de la Llei 39/2015, de 21 d’octubre. SOL·LICITA que els pagaments
es facen a través d'aquest compte.
De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, 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 la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància
presentada davant del Registre General de l'Ajuntament de Benicàssim.

  Sí,  expresse el meu consentiment lliure, específic, informat i inequívoc d'acceptar el tractament de dades de caràcter personal (marcant la

casella).

La persona interessada o representant.

Signat       Benicàssim,         de/d’                                        de 20



INSTRUCCIONS PER A OMPLIR EL MODEL DE SOL·LICITUD FITXA DE TERCERS

APARTAT I.- Dades del tercer: Persona física o jurídica que ha de percebre el pagament. Haurà
de consignar-se el nom i els cognoms o la denominació social tal com figuren en el document
d'identificació (NIF).

APARTAT II.-  Dades  del  representant  (ompliu-les sempre  que  el  creditor  siga  persona
jurídica o quan siga persona física que actue per mitjà de representant). El representant
haurà  de  consignar  el  seu  NIF,  nom  i  cognoms,  i  firmar  el  model.  S'haurà  d'acompanyar
fotocòpia del NIF i document acreditatiu de la representació per a la seua confrontació.

APARTAT III.- Comunicació dades bancàries:

Codi  compte  bancari  en  format  IBAN: (24  dígits  en  cas  de compte  espanyol,  que  varien
depenent del país de la Unió Europea fins a un màxim de 30 posicions) i que haurà de ser de
titularitat del tercer (és a dir, de la persona que figure en l'apartat I).

Comptes no nacionals (BIC/SWIFT): És obligatori el BIC (swift) per a tots els comptes bancaris
oberts fora d'Espanya, que hauran d’anar acompanyats de certificat del banc en què s'indique: el
titular del compte, codi BIC (swift), número de compte, sucursal, direcció de la sucursal. Consta
d'11 caràcters.

A OMPLIR PER L'ENTITAT DE CRÈDIT: *Tots els camps són obligatoris.

Certifica que el compte indicat és de titularitat del tercer (és a dir, de la persona física o jurídica
que  figure  en  l'Apartat  I),  cosa  que  caldrà  justificar  mitjançant  la  firma i  segell  de  l'entitat
bancària  corresponent,  indicant  nom  i  cognoms  de  l'empleat  que  certifique,  o  aportant  un
certificat electrònic de compte emés per l'entitat de crèdit.

*  NO  OBLIDEU  FIRMAR  EL  MODEL i  presentar-lo EN  ORIGINAL,  sense  ratllades  ni
esmenes.

* El segell de l’entitat bancària  no serà necessari quan es tracte de sol·licituds de  devolució
d’ingressos efectuades per persones físiques. Sí que caldrà per a procediments de pagament
de factures, així com devolucions d’ingressos fetes per personas jurídiques.

Lloc de presentació:

• En qualsevol oficina de registre i, en concret, en el registre de l'Ajuntament de Benicàssim (c/
Metge Segarra, 4, 12560 Benicàssim).

• En els establits en el punt 4 de l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

Els documents que els interessats dirigisquen als òrgans de les administracions públiques poden
presentar-se:

a) En el registre electrònic de l'Administració o organisme a què es dirigisquen, així com
en la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l'article
2.1.
b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
d) En les oficines d'assistència en matèria de registres.
e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
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