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REGISTRE GENERAL 

 

AL Sr. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MANISES  
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/99, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades que heu facilitat en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers 
automatitzats propietat de l’Ajuntament de Manises per a l’exercici de les seues funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències, i podreu exercitar els drets d’accés i 
rectificació, per mitjà d’instància presentada davant del Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Manises, o bé mitjançant el correu electrònic: lopd@manises.es 

DADES PERSONALS 

Nom i cognoms o raó social CIF / NIF     

Domicili                                                                                              Localitat               Província 

C. Postal                                           Telèfon/Movil                                                                        Fax 

Correu electrònic 
 

□ La persona sol•licitant designa com a mitjà preferent de recepció de notificacions l'adreça  electrònica assenyalada, en els termes previstos 
per l'article 13 de la Llei 39/2015. Igualment li recomanem que indique un telèfon on rebre comunicacions.

DADES BANCÀRIES  

 
IBAN BANC SUCURSAL D.C. COMPTE BIC 

      

   
Titular del compte  NIF 

DOCUMENTS QUE ADJUNTE 

 
a) Certifiquem que el compte assenyalat figura Oberta en aquesta Entitat a nom de l'Interessat a dalt 

esmentat: 
 
 
 
Signatura i Segell de l'Entitat Financera 

 
b) Se certifica que el compte assenyalat és de titularitat de l'Interessat mitjançant certificat bancari adjunt. 
c) Adjunt fotocòpia de la cartilla bancària com a comprovant de la titularitat del número de compte 

indicada.  
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DILIGÈNCIA: El/La sotasignada es responsabilitza de les dades detallades anteriorment, tant generals com a bancàries, que 
identifiquen el compte i l'entitat financiera a través de les quals es desitgen rebre els pagaments que puguen correspondre,  
l'Ajuntament de Manises quedarà exonerat de qualsevol responsabilitat derivada d'errors o omissions en les mateixes. 
 
                              Manises,  
 
 
 
                         
                              Signatura:  
                              NIF:  
 
Omplit aquest full, haureu de presentar-lo en l'Ajuntament de Manises o enviar-lo per correu electrònic  a : tesoreria@manises.es 
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