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Tresoreria 

ANNEX 4. Sol·licitud d’alta/modificació com a creditor a efectes econòmics 

i fiscals dels centres d’ensenyament 

Dades de l’alumne 

Cognoms i nom de l’alumne  
 

NIF/NIE 
 
Domicili                              Núm.            Pis/Porta 
 
 
 
 
Població                 Codi postal 
 
Adreça electrònica 
 
Telèfon mòbil        Altres telèfons 
 

Dades del representant (en cas d’alumne menor d’edat, mare/pare/tutor/a legal) 

Cognoms i nom                 
 
 
NIF/NIE  
 
Sol·licito rebre les notificacions relatives a aquesta sol·licitud per mitjans electrònics Sí No    
 
Dades bancàries 
 

Entitat  BIC/SWIFT            
 

IBAN 
   

 E S                            
 

   

 

 Certificat de titularitat.        Diligència de conformitat de l’Entitat 
En aquest cas, caldrà adjuntar-lo al formulari o enviar-lo per          Per fer constar que aquestes dades coincideixen 
correu electrònic atresoreria@dipta.cat.     Signat i Segellat per l’Entitat 
         

       
Advertiment 

La informació que consigneu en aquest formulari està subjecta a la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades personals, sobre la qual podeu consultar tota la informació al final d’aquest document. 
 

Declaració de responsabilitat 

Declaro que les dades que consten en aquest document són certes, que em comprometo a comunicar-ne qualsevol 
modificació. 
16 
Lloc i data ______________________________________   
 

Signatura de la persona titular, 
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EXCEL·LENTÍSSIMA SENYORA PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 
 
En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us INFORMEM del següent, en relació al 
tractament de les vostres dades personals: 

Tractament de dades: Gestió econòmica i comptable 
Responsable del tractament: Diputació de Tarragona - Passeig de Sant Antoni, 100 - 43003 Tarragona. Telèfon 977 296 600. Seu electrònica: 
https://seuelectronica.dipta.cat  
Delegat de protecció de dades: Passeig de Sant Antoni, 100 - 43003 Tarragona. Telèfon: 977 296 603. Correu electrònic: DPD@dipta.cat 
Finalitat del tractament: La finalitat del tractament és la gestió econòmica, comptabilitat, facturació i cobraments de la Diputació de Tarragona i el 
Patronat de Turisme 
Legitimació del tractament: Compliment d’obligació legal.- Article 6.1 c) del Reglament general de protecció de dades 
Procedència dades: De les persones interessades o el seu representant legal 
Destinataris dades: A altres administracions públiques competents en matèria comptable, econòmica i financera 
Termini de conservació de les dades: De conformitat amb el Calendari de conservació i eliminació documental de la Diputació de Tarragona 
Drets de les persones interessades: La persona interessada té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades 
personals, la rectificació o supressió, la limitació i l’oposició al tractament, i en el seu cas, la portabilitat de les dades, dirigint-se a l’adreça abans 
assenyalada 
Dret a presentar reclamació: Es pot formular reclamació davant l’Autoritat de control corresponent, com l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades (APDCAT) 
Obligatorietat: Obligatori per complir amb la finalitat corresponent  
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