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Annex IV MODEL DE TRANSFERÈNCIA 
 
 

Subvenció a les empreses, per part de l’Ajuntament de Pallejà, per a la contractació de 
persones desocupades del municipi (BOPB de 13 de juny de 2016 de publicació de les 
BASES, Correcció  d’error material de la base 3.c publicada al BOPB de 29 de maig de 
2019, i BOPB de 26 de juny de 2019 de convocatòria del programa Pallejà Contracta 
2019)  

 

I. Dades de creditor 

Cognoms i nom / raó social: 

NIF: Domicili: 

Telèfon : Població : CP : 

 

II. Dades bancàries 

Denominació de l’entitat: 

Domicili de l’oficina: 

Codi compte client (CCC) Codi entitat Oficina DC Número de compte o llibreta 

CODI IBAN                     

 

III. Diligència de conformitat del titular del compte corrent o llibreta d’estalvi 

 
Sota la meva responsabilitat declaro que les dades anteriors són certes 
 
Data: 
 
 
 
                                                                                                                     Signatura 
 

IV. Diligència a complimentar per l’entitat financera (és imprescindible d’emplenar) 

 
Les dades precedents coincideixen amb les existents en aquesta oficina i la signatura és 
l’autoritzada per disposar dels fons del compte esmentat 
 
 
                          El director/La directora                                                                     Segell 
 
 

Informació bàsica de protecció de dades . 
Responsable del tractament: Ajuntament de Pallejà. 
Finalitat: La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar el tractament de dades en relació al projecte de subvencions 
Pallejà Contracta. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la finalitat per a la qual haguessin 
estat recaptades o les responsabilitat que se’n poguessin derivar.  
Destinataris: Les dades no es cediran a tercers a excepció d’aquells casos en què hi hagi una obligació legal. Drets de 
les persones interessades: Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació , oposició portabilitat i oblit  de les 
dades de caràcter personal. Dirigint-se al responsable d’aquest fitxer: AJUNTAMENT DE PALLEJÀ C/ del Sol, 1 08780 
– Pallejà 
 

 He llegit i autoritzo 

 

 


