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Fitxa de creditor/a - Dades identificatives i bancàries 
 
Escriviu les dades de la persona física o jurídica que formula la comunicació i les del seu 
representant, si escau, i aporteu, en aquest cas, el document de representació corresponent. 
 

Alta:   Modificació:   Baixa:   

 
Dades del creditor/a: 
 

Nom i cognoms / Raó social:  NIF:  

 
Dades per a les comunicacions amb el creditor: 
 

Adreça:  

Codi Postal:  Municipi:  

Telèfon:  Correu electrònic:  

 
Dades del representant 
 

Nom i cognoms:  NIF:  

Càrrec a l’empresa:  Data dels poders:  

 
Alta o modificació de dades bancàries 
 

IBAN (24 dígits):  

 
 

 
 
Consentiment de consulta de dades 
 

Autoritzo al Consorci d’Osona de Serveis Socials perquè, a fi de verificar tot allò declarat en 
aquesta comunicació, comprovi el compliment adequat de totes les condicions necessàries 
per la gestió comptable i de pagament al creditor i, també, perquè comprovi que no s’incorre 
en cap de les prohibicions i limitacions imposades per la legislació, i perquè consulti, si 
escau, a l’organisme competent les dades relatives a: 

 
- Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries 
- Estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la seguretat social 

 
 

Denego expressament el consentiment perquè el Consorci d’Osona de Serveis Socials 
obtingui de forma directa aquestes dades. Si la persona interessada no autoritza al Consorci 
d’Osona de Serveis Socials l’obtenció de les dades dels apartats anteriors, cal que aporti la 
documentació corresponent perquè es pugui tramitar la sol·licitud. 

 
Signatura: 
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Cal emplenar la Fitxa de creditor/a - Dades identificatives i bancàries, signar-la digitalment 
i presentar-la al Consorci d'Osona de Serveis Socials a través d’Instància Genèrica. 
 
 
En cas de no autoritzar la consulta de dades al Consorci d’Osona de Serveis Socials, cal 
adjuntar en el moment de la presentació la documentació següent: 
 

Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries 
Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social 

 
 

 
 
Declaració responsable sobre la capacitat per contractar amb l’Administració Pública 
 
Declaro sota la meva responsabilitat que reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides 
per a contractar amb l’administració pública, i no estic incurs en cap de les causes d’incapacitat 
i d’incompatibilitat que assenyala l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic. 
 
 
Advertència 
 
La persona que signa declara expressament que les dades anteriors, generals i bancàries, són 
correctes i certes, i que són titularitat del creditor identificat en aquest document, i exonera 
al Consorci d’Osona de Serveis Socials de qualsevol responsabilitat derivada del règim 
d’incompatibilitats i de la no coincidència entre creditor i titular del compte. 
 
Aquesta autorització és vàlida per temps indefinit i es pot modificar omplint de nou aquest 
formulari i presentar-lo al registre general del Consorci d'Osona de Serveis Socials a través 
d’Instància Genèrica.  
 
Comunicar-ho al Consorci d’Osona de Serveis Socials és responsabilitat del creditor. El creditor 
queda assabentat que el Consorci d’Osona de Serveis Socials no accepta canvis de dades 
bancàries que constin a les factures presentades o que arribin per altres mitjans. 

 
 
 
Informació bàsica sobre protecció de dades 
 
Responsable del tractament: Consorci d’Osona de Serveis Socials. 
Finalitat: Registre de persones amb les que existeix relació econòmica per a la realització d’obres 
o l’obtenció de béns o serveis. Gestió comptable. Registre i abonament de factures. Aplicació del 
pressupost. 
Legitimació: Compliment d’una relació contractual (art. 6.1.b RGPD). 
Destinataris: Administració Tributària. Sindicatura de Comptes. Persones que consulten la seu 
electrònica i accedeixen a la informació que difon el Consorci en aplicació del principi de publicitat 
activa. 
Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, 
oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se al Consorci d’Osona 
de Serveis Socials. 
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