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Swift BIC:  

INDIQUEU UN E-MAIL !!!

FULL DE DADES DE CREDITORS I BANCÀRIES

Dades bancàries

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

Diligència de conformitat de l'entitat 
Aquestes dades coincideixen amb les 
existents en aquesta oficina  (1)

   Signatura i segell empresa

Signat i segellat

Nom fiscal:  
 

Nom comercial: 

Espanyol..........
Comunitari.......
Resta...............

Banc/Caixa (nom):   

Data: 
  

MODIFICACIÓ DE DADES: Creditor...........
Bancàries.........

Correu electrònic: 
 

En compliment de l'art.5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que 
proporcioneu s'incorporaran i es tractaran en el fitxer de Gestió Econòmica, la finalitat del qual és gestionar la comptabilitat i l'inventari patrimonial a la URV. 
Aquestes dades podran ser cedides a l'Agència Tributària i altres entitats que atorguen ajuts a la Universitat. Tanmateix podran ser objecte de les cessions previstes 
a les lleis. 
El responsable d'aquest fitxer és el Gerent de la Universitat Rovira i Virgili, amb domicili a Tarragona, carrer de l'Escorxador, s/n. Teniu dret a accedir, rectificar i, si 
s'escau, cancel.lar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un 
escrit o formulari a c/Marcel.lí Domingo, 2-4-6 43007 Tarragona, dirigit al Servei de Recursos Econòmics.

ALTA........................................................

Codi postal:  
 

CIF/TVA/VAT: 
 

Adreça:  
 

Localitat: 
 

Telèfon:  
 

Dades creditor

(1) Aquest document no tindrà validesa sense la conformitat de l'entitat bancària.

Província:  
 

País:  
 

El director/a, 

Règim especial del criteri de caixa: SI
NO


Classificació documental: 
IBAN:            
  D-6 
*
* Codi de classificació documental de l'activitat per a la que es genera aquest document.
  V 06-09-2016
Town:      	
Postcode:      	
Telephone:      	
Email:      	
CREDITOR AND BANK DETAILS
Country:      	
Under my own responsibility, I declare that these details correspond to those of the
current account or bank book opened in the name of the creditor.
Business name:
  
Bank acknowledgement of conformity
These data coincide with those
that are held in this office (1)
Date:       	
Signed and stamped
REGISTRATION.........................................
Creditor details...
Bank details.......
MODIFICATION OF DETAILS:
Tax identification number
/VAT number: 
Tax name:      	
Spanish..............
Other..................
European Union....
Creditor details
Bank details
Bank (name):                
The director,	
   Signature and stamp of company
Province:      	
In compliance with Article 5 of Organic Law 15/1999, of 13 December, on Personal Data Protection, we inform you that the data provided by you will be stored and handled in a file held by the Accounts and Finance Service witch the aim of administering the accounts and the asset inventory of the URV. These data may be ceded to the Spanish Tax Agency and other entities that award grants to the University. They may also be ceded to third parties in the circumstances specified by the relevant legislation.
The individual responsible for this file is the General Manager of the Universitat Rovira i Virgili, wich is based in Tarragona at Carrer de l'Escorxador, s/n. Under the existing law, you have the right to access, rectify and, if necessary, cancel your data, and to appeal against their being handled in this manner. To exercise these rights, you must send a written request to the Accounts and Finance Service at c/Marcel.lí Domingo, 2-4-6  43007 Tarragona.
Address:      	
(1) This document has no validity without the conformity of the bank
MODIFICACIÓN DE DATOS:
Nombre fiscal:      	
Nombre comercial:  
Acreedor...........
HOJA DE DATOS DE ACREEDORES Y BANCARIOS
Dirección:      	
Código postal:      	
Correo electrónico:  
             
Datos bancarios
Banco/Caja(nombre):                
Bajo mi responsabilidad, declaro que estos datos corresponden a la cuenta corriente o a la libreta de ahorros abierta a nombre del acreedor.
Fecha:       	
Firma y sello de la empresa
Firmado y sellado
Diligencia de conformidad de la entidad
Estos datos coinciden con los existentes en esta oficina  (1)
ALTA........................................................
Español.............
Comunitario.......
Resto.................
Teléfono:     	
CIF/TVA/VAT:
  
Provincia:      	
País:      	
En cumplimiento del art.5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal, os informamos que los datos personales que proporcionais se inforporarán y se tratarán en el fichero de Gestión Económica, la finalidad del cual es gestionar la contabilidad y el inventario patrimonial en la URV. Estos datos podrán ser cedidos a la Agencia Tributária y otras entidades que otorguen ayudas a la Universidad. Así mismo podrán ser objeto de las cesiones previstas en las leyes.
El responsable de este fichero es el Gerente de la Universitat Rovira i Virgili, con domicilio en Tarragona, calle de l'Escorxador, s/n. Teneis derecho a acceder, rectificar y, en su caso, cancelar vuestros datos y a oponeros a su trato, en las condiciones previstas en la legislación vigente. Para ejercer estos derechos, teneis que dirigir un escrito o formulario a c/Marcel.lí Domingo, 2-4-6 43007 Tarragona, dirigido al Servicio de Recursos Económicos.
Bancarios.........
Datos acreedor
Localidad:  
             
El director/a,	
(1) Este documento no tendrá validez sin la conformidad de la entidad bancaria.
Régimen especial del criterio de caja: 
Swift BIC:   	
Número de compte-            
Paísdc                
Entitat   	
Agència
 dc                
 c/c                
(països estrangers)
              
Paísdc                
Entidad
Agencia
 dc                
 c/c                
(países extranjeros)
              
Número de cuenta-            
INDIQUEU UN E-MAIL !!!
INDICAD UN E-MAIL !!!
ENTER EMAIL !!!
FULL DE DADES DE CREDITORS I BANCÀRIES
Dades bancàries
Sota la meva responsabilitat, declaro que aquestes dades corresponen al compte corrent 
o a la llibreta d'estalvis oberts a nom del creditor.
Diligència de conformitat de l'entitat
Aquestes dades coincideixen amb les
existents en aquesta oficina  (1)
   Signatura i segell empresa
Signat i segellat
Nom fiscal:      	
Nom comercial:  
Espanyol..........
Comunitari.......
Resta...............
Banc/Caixa (nom):                
Data:       	
MODIFICACIÓ DE DADES:
Creditor...........
Bancàries.........
Correu electrònic:  
             
En compliment de l'art.5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s'incorporaran i es tractaran en el fitxer de Gestió Econòmica, la finalitat del qual és gestionar la comptabilitat i l'inventari patrimonial a la URV. Aquestes dades podran ser cedides a l'Agència Tributària i altres entitats que atorguen ajuts a la Universitat. Tanmateix podran ser objecte de les cessions previstes a les lleis.
El responsable d'aquest fitxer és el Gerent de la Universitat Rovira i Virgili, amb domicili a Tarragona, carrer de l'Escorxador, s/n. Teniu dret a accedir, rectificar i, si s'escau, cancel.lar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit o formulari a c/Marcel.lí Domingo, 2-4-6 43007 Tarragona, dirigit al Servei de Recursos Econòmics.
ALTA........................................................
Codi postal:      	
CIF/TVA/VAT:
  
Adreça:      	
Localitat:  
             
Telèfon:      	
Dades creditor
(1) Aquest document no tindrà validesa sense la conformitat de l'entitat bancària.
Província:      	
País:      	
El director/a,	
Règim especial del criteri de caixa: 
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