
 
 
 

FULL DE DADES PERSONALS I BANCÀRIES 
 
 

ALTA    PDI  
MODIFICACIÓ DADES      PERSONALS  PAS     

  BANCÀRIES  BECARI/ALTRES  
 
 

DADES PERSONALS 
 

NIF/NIE NOM COGNOMS 
 
 

 
 

 
 

DATA NAIXEMENT LLOC NAIXEMENT NACIONALITAT 
 

 
 
 

 
 

ADREÇA 
 
 
CP LOCALITAT 
 
 

 

ADREÇA CORREU ELECTRÒNIC TELÈFON 
MÒBIL FIX  

  
 

 
 

 

DADES BANCÀRIES 
 
La persona interessada declara que vol rebre el pagament de la URV, en concepte de NÒMINA, en el 
compte corrent que s’indica a continuació 
CAIXA/BANC AGENCIA (adreça) 
 
 

 
 

IBAN ENTITAT OFICINA CONTROL NÚMERO COMPTE 
             

 
 
 

 
 

         

 
La persona interessada declara que en el cas de rebre qualsevol pagament de la URV, en concepte d’altres
retribucions gestionades des del Servei de Recursos Econòmics (desplaçaments, assistències a tribunals…) 
 

 Ho vol rebre en el mateix compte corrent indicat per a la  nòmina SI  
_

 Ho vol rebre en el compte corrent que s’indica a continuació: 
 

CAIXA/BANC AGENCIA (adreça) 
  

 
IBAN ENTITAT OFICINA CONTROL NÚMERO COMPTE 
             

 
           

 
 

(Segell entitat bancària – confrontació dades bancàries) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(signatura) 

 
 
 
 
 
 
Tarragona,      de/d’                         de 20 

Les dades de declaració a efectes de retenció de l’IRPF s’hauran de detallar en el document corresponent  
 
Respecte de les dades personals que sol•licitem, d'acord amb el contingut de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció 
dedades de caràcter personal, us informem què: 
• Les dades contingudes en la base de dades seran utilitzades per la Universitat per la gestió de l’expedient laboral.  
• D’acord amb l’article 5 de la LOPD, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició al Servei de Recursos Humans.    
 
Autoritzo a la Universitat Rovira i Virgili a fer ús de la meva fotografia en els processos interns en que sigui necessària la meva identificació                
SI                NO      

SERVEI DE RECURSOS HUMANS   
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