
* Camps de compliment obligatori  
* Campos de cumplimiento obligatorio

ANNEX 1. DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Esplugues de Llobregat,

Avís legal: D’acord amb la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades  sol·licitades 
seran registrades en un fitxer autoritzat i que només seran usades per als fins indicats. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició 
adreceu-vos per escrit a aquest Ajuntament / De acuerdo con la Ley orgánica 15/99, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de caracter personal, informamos que los 
datos facilitados seran registrados en un fichero automatizado y que solo seran usados par los fines indicados. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirijanse por escrito a este Ayuntamiento   
  

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat

Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de  l'Ajuntament d'Esplugues /  
Solicitud de transferencia bancaria para pagos de la Tesorería del Ayuntamiento de Esplugues 

 
Codi (a emplenar per l'ajuntament) / Código

Denominació Social / Denominación Social

Nom Comercial / Nombre Comercial

Domicili Fiscal / Domicilio Fiscal (Calle, nº, piso y puerta)

Població / Población

Telèfon / Teléfono

DNI / CIF

Correu electrònic / correo electónico Núm Epígraf I.A.E. / Epígrafe I.A.E.

Documentació a acompanyar (fotocòpia): 
Documentación a aportar (fotocopia):

Empreses 
Empresas

Declaració Censal d'alta (mod.036) 
Declaración Censal de alta (mod. 036)

i Targeta d'identificació Fiscal 
y la Tarjeta de identificación Fiscal

Particulars 
Particulares 

 

Declaració Censal d'alta (mod.036) 
Declaración Censal de alta (mod. 036)

i el Document Nacional d'identitat 
y el Documento Nacional de identidad

Fax

Per l'entitat bancària sol·licitada, conforme  amb el núm. de compte i signatura de la persona   responsable / Por la entidad bancaria solicitada, conforme con 
el nº de cuenta corriente y firma de la persona responsable 

 

Signatura de la persona responsable proveïdora / 
Firma de la persona responsable proveedora 

DOCUMENTS ADJUNTS / DOCUMENTOS ADJUNTOS

Domicili i població de l'entitat bancàrial / domicilio y población de la entidad 
bancaria   

BIC /SWIFT

compte / cuentaDC / DCOficina / OficinaBanc / Banco IBAN / IBAN
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Per l'entitat bancària sol·licitada, conforme  amb el núm. de compte i signatura de la persona   responsable / Por la entidad bancaria solicitada, conforme con el nº de cuenta corriente y firma de la persona responsable
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