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Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la 
Generalitat de Catalunya (àrea SEPA)

Creditor o creditora 
NIF Nom o denominació social 

Adreça 

Codi postal Població Telèfon 

Correu electrònic 

Alta de dades bancàries1 

Denominació de l’entitat bancària o d’estalvi 

Codi IBAN 

Codi SWIFT / BIC 

 

Adreça 

Codi postal Població País 

Diligència de conformitat de l’entitat de crèdit (signada i segellada) 

1 És imprescindible el codi IBAN i el codi SWIFT/BIC. Les dades s’han d’emplenar començant per l’esquerra. 
El creditor o creditora ha de signar sempre aquesta sol·licitud (tant si demana només una alta o una baixa, com si demana una alta i una baixa). Si 
el titular del compte és una persona física, n’hi ha prou que aporti una fotocòpia de la llibreta d’estalvis, xec, o extracte tramès pel banc o qualsevol 
altre document on consti el nom del titular i el número de compte IBAN. 

Baixa de dades bancàries 
 Sol·licito que es donin de baixa les dades bancàries següents: 

Codi IBAN 

CCC 

 Sol·licito que es donin de baixa totes les dades bancàries, anteriors a aquesta sol·licitud, que consten en el fitxer de 
terceres persones de la Generalitat de Catalunya. 

Signatura del creditor o creditora Localitat i data 

Informació bàsica de protecció de dades 

Identificació del tractament: Gestió i control dels pagaments i cobraments a persones creditores i deutores de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu 
sector públic. 
Responsable del tractament:  Intervenció Adjunta per a la Comptabilitat. 
Finalitat del tractament: Recollir les dades personals necessàries per a la gestió i el control dels pagaments i cobraments a persones creditores, deutores i dipositants de 
garanties i dipòsits de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. 
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de les vostres dades. També podeu oposar-vos al 
tractament. Més informació sobre el procediment per exercir els vostres drets a http://economia.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets/ 
Informació addicional: Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls d’aquest tractament: http://economia.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-
tractaments/unitats-responsables/pagaments-cobraments-creditors-deutors/ 
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