
FITXA DADES ADMINISTRACIONS,  ENTITATS, AJUDES I ALTRES
 

A) DADES DE L’INTERESSAT/DA 

Raó social / cognoms i nom CIF/NIF 

Domicili fiscal 

Municipi Codi postal 

Província 

Telèfon Correu electrònic 
 

En el cas de persones jurídiques, dades de la persona de contacte 

Cognoms i nom CIF/NIF 

Telèfon Correu electrònic 
 

 

 

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 

      
C)

 

DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT 

  Per a procedir a la signatura del present document, s’ha de seguir els passos següents: si es tracta d’una 
empresa es podrà signar  digitalment  el document  en l’espai referenciat amb  el certificat digital de 
 l’empresa. D’altra banda, si és una persona física, es podrà signar també digitalment amb el certificat digital 

personal. 

A,        de                                      de 

L’Ajuntament, d’acord amb l’article 5 de la LOPD (Llei Orgànica de protecció de dades) posa en el vostre coneixement que les  dades recollides en aquesta sol·licitud seran incloses en els fitxers 

automatitzats necessaris pel seu tractament  amb la finalitat de resoldre la vostra petició. L’Ajuntament tractarà aquestes dades amb la màxima confidencialitat, essent el destinatari únic i exclusiu 
de les mateixes. Vostè té dret a exercitar els vostres drets d’accés, rectificació i cancel·lació, d’acord amb la LOPD 15/1999,  a les instal·lacions de l’Ajuntament, situades a la Carrer Nou núm. 26 
de Sant Pere de Vilamajor. 

B)

 (signada i segellada) 

B)B)B)

Autoritzo a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, a comprovar, a través dels mitjans telemàtics dels quals 
disposa, que compleixo amb l’obligació d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració 
General de l’Agència Tributària  i amb la Seguretat Social. Segons RDL 3/2011, de 14 de novembre. pel 
qual s’aprova el Tet Refós de la Llei de contractes del sector Públic i amb l’article 34.5 de la Llei 38/2003 de 
17 de novembre, general de subvencions, pel que fa als beneficiaris de subvencions. 

Declaro  que  les  dades  que  consten  en  aquest  document  són  certes  i  em  comprometo  a  comunicar-ne 
Quasevol variació 

  
DADES BANCÀRIES (codi IBAN) 

 

 

Codi SWIFT/BIC  ________________________________________________________________________ 

Adreça oficina 

Municipi Codi postal 

Si es desitja es pot  adjuntar certificat ditularitat del compte bancari amb una vigència no superior a 15 dies i no caldrà signatura ni segell

 
                   

 signatura interessat 

Diligència de conformitat de l’entitat bancària 
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