
      TRESORERIA  
CENTRES ESCOLARS      Ctra.Nacional 340 –Parc Torreblanca 
        08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT 
        Tel. 936852400  
        intervenciotresoreria@elbaixllobregat.cat 
 

Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat a Centres Escolars 
 
 
CODI 
CENTRE 

        

 
1.- Dades del centre                                           ATENCIÓ: S’haurà d’adjuntar fotocopia del NIF 
NIF       Nom del centre 
 
 
Adreça                                                                                                              Adreça electrònica 
 
 
Codi Postal       Població                                                                                          Telèfon                             Telèfon mòbil                  
 
 
 
2.- Alta                            Modificació                                 Actualització 
Denominació de l’entitat bancària o d’estalvi                                                BIC SWIF 

           

 
 

Adreça Sucursal 
 
 
Població                                                                                                      Codi Postal                             Telèfon 
 
 
Codi IBAN 

E S                       
 

 
    
Sota la meva responsabilitat, declaro que aquestes               Diligència de conformitat de l’Entitat Bancària 
dades corresponen al compte corrent o a la llibreta               Aquestes dades coincideixen amb les existents en  
d’estalvis oberts a nom del centre                                                  aquesta oficina                   
    
       El director/a 
Localitat i data 
 
 
 
 
        
Signatura del director i segell del centre   Signat i segellat 
 
 
D’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, al Reial Decret 
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de l’esmentada llei i a la resta de la normativa 
aplicable, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran recollides, incorporades i tractades amb la màxima 
confidencialitat en el fitxer automatitzat "Gestió Econòmica", el responsable del qual és el Consell Comarcal del Baix Llobregat, per al seu 
tractament informàtic, la finalitat del qual és la gestió econòmica d'aquest Consell Comarcal, i que la persona interessada autoritza i 
consenteix de forma expressa i inequívoca a que les seves dades personals s'incorporin en el referit fitxer; així mateix se li informa que 
podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals, en els termes inclosos a la legislació vigent, 
mitjançant comunicació escrita presentada en el Registre General del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Parc de Torreblanca CN-340, 
pk 1249, 08980 de Sant Feliu de Llobregat. 
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