
 

    ALTA      
 
BAIXA    

                                                                                                                                      Adjuntar fotocòpia del CIF / NIF 

DADES GENERALS 
              Nom  /  Raó Social:………………………………………………………………………………….. 
 
                   CIF  /  NIF:…………………………………………………………………….......................... 
 
                   Direcció:………………………………………………………………………………………………. 
 
                   Població:…………………………………….C.P.:…………….Provincia…………………... 
 
               Correu electrònic:………………………………………………Tel:……………………………… 

 

DADES BANCARIES 
                                       Entitat financera:…………………………………………………… 
 
                                        Sucursal:……………………………………………………………….. 
 
 CODI COMPTE CORRENT 

 

IBAN 

    
 

ENTITAT 

    
 

OFICINA  

    
 

DC 

  
 

NÚMERO COMPTE 

          
 

 

CODI BIC         
 

 

 

DECLARACIÓ 

Declare que són certes les dades anteriorment esmentades i que identifiquen el compte i l’entitat financera a través 
dels quals desitge rebre, si s’escau, el pagament de l’Ajuda econòmica per al Comerç local, 
professionals i autònoms, i que hi tinc el poder suficient.  

 

FIRMAT 
 

EN QUALITAT DE DNI 

 

PEDREGUER _______ de  _________ de 2021 

FIRMA DE L’INTERESSAT(Segell, cas de persones jurídiques) 

CIF: P0310100C – C/ Ajuntament, 7 – 03750 Pedreguer - Tel.: 965 76 06 69 – Fax: 965 76 19 49 – e-mail: Ajuntament@pedreguer.es 

Les dades per vostè facilitades serán incloses en un fitxer titularitat de l’Ajuntament de Pedreguer, la finalitat del qual és gestionar les peticions 

manifestades en el present document. Així mateix, informem que les seues dades no serán cedides a tercers, llevat que siguen comunicades a 

les entitats publiques, a les quals siga necessari o obligatori cedir estos per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits 

previstos, segons Llei. D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè pot exercitar els 

drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, sí és el cas, oposición, bé enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI, 

Passaport, NIE o un altre document d’identificació equivalent, dirigida a l’Ajuntament de Pedreguer, C/ Ajuntament, 7, CP 03750 Pedreguer 

(Alacant) 

MANTENIMENT DE TERCERS 
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