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ANNEX 5 

COMUNICACIÓ D'ALTA O MODIFICACIÓ DE DADES DEL CREDITOR 

Dades del creditor 

Nom i cognoms o raó social: 
NIF: 

Representant 

Nom i cognoms: 
NIF: 
Càrrec a l'empresa: 
Data dels poders: 

Dades per notificacions 

A l'atenció de:   NIF: 
Adreça: 
Municipi:  CP: 
D'acord amb la Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i a altra legislació 
vigent, AUTORITZO el Consell Comarcal del Ripollès, en relació amb aquesta sol·licitud, que m'enviï 
comunicacions a l'adreça de correu electrònic següent: 

Alta o modificació de dades bancàries 
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DENOMINACIÓ DE L'ENTITAT BANCÀRIA O D'ESTALVI 

NÚMERO DE COMPTE - CODI IBAN CODI SWIFT/BIC 

ADREÇA 

CODI POSTAL POBLACIÓ PROVÍNCIA 

 Diligència de conformitat de l’entitat de crèdit (signat i segellat) 
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    Declaració responsable per a persona física/jurídica. Capacitat per contractar amb l'administració pública 

Declaro sota la meva responsabilitat que reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides per a contractar amb 
l'administració pública, i no estic incurs en cap de les causes d'incapacitat i d'incompatibilitat que assenyala l'article 60 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic. 

Advertència 
* Aquesta autorització és vàlida per temps indefinit i es pot modificar omplint de nou aquest formulari i lliurant-lo a les oficines 

d'intervenció d'aquest Consell Comarcal. Comunicar-ho al Consell Comarcal és responsabilitat del creditor. El creditor queda
assabentat que el Consell Comarcal del Ripollès no accepta canvis de compte que constin a les factures o que arribin per altres 
mitjans.
Data i signatura del/de la creditor/a

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals 
que aporteu s’incorporaran a un fitxer autoritzat, responsabilitat del Consell Comarcal del Ripollès, amb finalitats de gestió comptable i 
pagaments a creditors. 
Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament d’aquestes dades, podeu adreçar-vos, mitjançant un escrit, a la 
Intervenció del Consell Comarcal del Ripollès *c/Progrés, 22 * RIPOLL * (Girona) * o a través de l’adreça electrònica: intervencio@ripolles.cat
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