
                                                                                                                                                           

 
 
 
 
 

 
Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de subvencions per a la 
inclusió i manteniment d’habitatges al programa de la Borsa d’Habitatges de Prat 
Espais S.L.U 
 

 

Dades del sol·licitant 
 

NIF Nom o denominació social 

 

 Adreça 

 

 Codi postal   Població                                               Telèfon 
 

           08820         El Prat de Llobregat 

 
 

Alta de dades bancàries 

 
 

Denominació de l'entitat bancària o d'estalvi 

 

  IBAN         Codi entitat         Oficina núm.              DC                          Compte corrent o llibreta núm. 

 
 ES 

             Adreça 

 
              

Codi postal                                 Població 

 

Diligència de conformitat de l’entitat de crèdit (signat i segellat) 

 
 
 

Baixa de dades bancàries 

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

 

IBAN             Codi entitat          Oficina núm. DC                                      Compte corrent o llibreta núm. 
          ES 

 

 El Prat de Llobregat, a _____________________________ 
 
 
             Signatura: 
  

L’Ajuntament del Prat de Llobregat és el responsable del tractament de les vostres dades personals. Us informem que aquestes dades 
seran tractades de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 
2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, amb la 
finalitat de tramitar i gestionar la subvenció per al pagament del lloguer social per a l’any 2019 de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, 
Bases publicades en BOPB de 4 de març de 2019. El tractament de les dades és necessari per al compliment d’una missió realitzada 
en interès públic o en exercici de poders públics d’acord amb l’article 6.1.e) RGPD (Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques). Les dades seran 
comunicades a Prat Espais SLU, encarregat del tractament, essent aquest un requisit essencial per a la tramitació i resolució d’aquesta 
subvenció. Les dades es tractaran de conformitat amb la informació continguda en https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament. 
Es pot trobar informació addicional a https://seu.elprat.cat/ProteccioDeDades. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i 
supressió de les vostres dades i les de limitació i oposició al seu tractament dirigint-vos a l’Ajuntament, plaça de la Vila, 1. 
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