
      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 
 

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 i la LO 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), el Consell Comarcal del Baix Llobregat informa al 
interessat que tractarà les dades personals facilitades amb l’objectiu de fer la gestió de la tresoreria de l’entitat en l’exercici de les nostres funcions i 
competències. Les seves dades seran conservades d’acord amb els terminis establerts al marc normatiu regulador dels nostres serveis i en la normativa 
d’arxius aplicable, i no es cediran a tercers, excepte obligació legal o consentiment previ. L’interessat pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, 
oposició, limitació, o portabilitat, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial identificatiu, adreçat al Consell Comarcal a 
gestiodades@elbaixllobregat.cat o al Delegat de Protecció de Dades, Microlab Hard SL a ccbll@dpo.microlabhard.es. En cas de disconformitat amb el 
tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades a apdcat.gencat.cat. 
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