
 
 

SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS DE LA TRESORERIA 
DE L'AJUNTAMENT DE CAMBRILS A CREDITORS/CREDITORES 

 

Alcaldia de l’Ajuntament de Cambrils 
Departament de Tresoreria tre@cambrils.org  977794564  TD14-010 (F0300.01) 19/08/2019 Ed.2 

 

Dades del creditor/creditora                                  

Nom i cognoms/raó social:                 DNI/NIF:       

Adreça:        

Municipi:                 CP:       

 Adreça electrònica:       Telèfon mòbil:       

Dades de la transferència  

Denominació de l'entitat bancària o d'estalvi        

IBAN 

                               

Adreça:        

Municipi:       CP:       

 
PROTECCIÓ DE DADES: 
De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que les dades personals proporcionades són 
confidencials i formen part dels tractaments titularitat de l’Ajuntament de Cambrils.  
Atenent al principi de transparència, el RAT (Registre d’activitats de l’Ajuntament de Cambrils), està publicat al Portal de Transparència 
de la web www.cambrils.cat 
Responsable Ajuntament de Cambrils 
Finalitat Recollida de les dades per atendre la seva sol·licitud de transferència bancària i altres peticions i 

requeriments que se’n puguin derivar. 
Legitimació De conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, d’interès públic, de l’execució 

d’un contracte o d’interès legítim i del consentiment de l’interessat. 

Destinataris Es preveuen com a destinataris de les cessions els ens municipals i altres organismes per previsió legal o per 
previ consentiment de la persona interessada. 

Drets Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i, en el seu cas, portabilitat i 
limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del document d’identitat a la següent adreça: plaça 
de l’Ajuntament, 4 - 43850 Cambrils o bé enviant-ho per correu electrònic a dpd@cambrils.cat o a través de la 
seu electrònica municipal. 

Informació 
addicional 

Podeu consultar la informació addicional a la nostra pàgina web: www.cambrils.cat 

     

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents aportats. 
  
Sota la meva responsabilitat, declaro que aquestes dades corresponen a un compte obert a nom meu o en el de la societat a la qual 
represento i sol·licito a l'entitat financera domiciliària que les conformi, si a aquest efecte li fos presentada aquesta sol·licitud per 
l'Ajuntament de Cambrils. 

     

Cambrils,  
   

(Signatura del creditor o creditora o representant) Diligència de conformitat de l'entitat. Aquestes dades 
coincideixen amb les existents en aquesta oficina. 

 El director/ la directora de l'entitat bancària 
   (Signat i segellat per l'oficina) 
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