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SERVEIS ECONÒMICS
ACCEPTACIÓ DE COBRAMENT DE FACTURES SEGONS EL RDL 4/2012, DE 24 DE FEBRER

305 I.2.3.1.1.

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT (CONTRACTISTA)
Nom i cognoms
o Raó social

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu electrònic

Població

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms

NIF

Domicili

C. postal

Notificar a: Sol·licitant

Telèfon(s)

Correu electrònic

Població
Representant

EXPOSO

Que consten pendents de cobrament les següents factures que han estat incloses a la relació certificada remesa
per l'Ajuntament de Salt al Ministeri d'Economia i Hisenda, d'acord amb el que estableix el Reial Decret Llei
4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals:
Número factura

Data

Principal pendent
€
€
€
€

Acompanyo relació de factures en document annex
SOL·LICITO

Per la present ACCEPTO el cobrament de les esmentades factures a través del mecanisme establert al RDL
4/2012, i a l'efecte facilito la següent informació:
Data acceptació
Número de compte IBAN
Entitat bancària
Adreça
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SERVEIS ECONÒMICS
ACCEPTACIÓ DE COBRAMENT DE FACTURES SEGONS EL RDL 4/2012, DE 24 DE FEBRER

305 I.1.2.6

IBAN:
Banc

Sucursal

D.C.

Núm. de compte

Codi BIC:

Naturalesa de l'empresa:
PIME
Autònom
Altre:

Import de la quita (en cas d'haver-se acordat amb l'Ajuntament):

€

Import del principal (amb descompte de la quita, en cas d'haver-n'hi):

€

Salt,

de

de 20

Signatura:

Abans de signar, asseguri's d'haver omplert tot el document.

Nom i cognoms:

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT
La present sol·licitud conté dades de caràcter personal, que formen part d'un fitxer titularitat de l'Ajuntament de Salt. El interessat autoritza al titular a tractarles automàticament, amb l'única finalitat de gestionar funcions derivades del motiu de la sol·licitud i, en el seu cas, cedir-les al Ministeri d'hisenda i
administracions públiques a efectes de completar la seva gestió.
Conforme a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació,
oposició i cancel·lació, tot adreçant-se per escrit a l'Ajuntament de Salt.
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