
ANNEX V

MANTENIMENT DE TERCERS 

Dades generals de la persona:

 

 DNI       NIE  Número Doc. D’Identificació

Nom i cognoms: 

Domicili: 

Localitat Codi postal:

Telèfon: Email: 

Dades Bancàries (per a pagament mitjançant transferència): 

Nom o Raó Social del Titular

Entitat Financera

Domicili C.Postal Localitat

Codi Entitat Codi Sucursal D.C. Número del Compte Corrent

IBAN 

BIC 

EMPOBLAR



DECLARACIÓ: 

Declare que són certes les dades anteriorment esmentades, que identifiquen el compte i
l’entitat  financera  a  través  de  les  quals  desitge  rebre  els  pagaments  corresponents,
quedant la MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA exonerada de qualsevol responsabilitat
derivada d’errades u omissions en les transferències. 

En  , a   de  de 20

Signatura de la persona participant

CERTIFICAT DE L’ENTITAT FINANCERA (omplir per part del funcionari responsable) :

Indicant la conformitat de les dades del titular del Compte dalt indicat. 

 
En  , a   de  de 20

Segell i firma de l’entitat financera 

EMPOBLAR


	1 Se entiende por única empresa la definición recogida en el artículo 1.2 del Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. Por lo tanto, se deberán computar todas las subvenciones o las ayudas sometidas al régimen de minimis de cualquier naturaleza o forma y finalidad concedidas a la empresa entendida como única empresa, es decir, las recibidas en conjunto por todas las sociedades que tengan al menos uno de los siguientes vínculos entre sí
	2 Se deben añadir tantas filas como sean necesarias en caso de que las mostradas en la tabla no fueran suficientes para cubrir todas las ayudas.
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