
Baldiri Reixac, 4-8 
08028 Barcelona 
Tel.: 93 403 99 00 
Fax: 93 448 94 34 
CIF: G-08906653 
Fundació Bosch i Gimpera PROJECTE NÚM.

PROVEÏDORS REC. DE DESPESES DIETES

REMUNERACIONS: Col·laboradors externs BequesProfessors de la UB
Adjunteu-hi factura minuta

Ordre de pagament
Sol·licito que liquideu a:

N.I.F./C.I.F.: Adreça fiscal:

En concepte de:

Recollir en mà Enviar a l'interessat Avisar a l'interessatXec

Transferència Entitat: Oficina: DC: Compte:

Base imposable:

(Només en cas de remuneracions) IRPF: %

(Indiqueu divisa en cas M/E) IMPORT TOTAL:

IVA %

Informació necessària per al pagament de dietes

Lloc i nombre de dies
Dietes

Quilometratge i peatges
Allotjament Manutenció

Barcelona, d de
Nom i signatura del director del Projecte

Per omplir per la Fundació Bosch i Gimpera

Banc: Barcelona, d de

Xec núm.:

Cte. comptable:
Núm. doc.:

Signatura del perceptor

IBAN:

"En virtut de lo establert a l'article 5, de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, la Fundació Bosch i Gimpera, posa en el seu coneixement que les dades 
que ens proporcioni passaran a formar part del fitxer de Personal de la Fundació i seran tractades amb la única i exclusiva finalitat de gestionar temes 
relacionats amb aquest formulari. En qualsevol moment vostè pot exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l'àmbit reconegut per la Llei 
15/1999, de 13 de desembre, dirigint-se per escrit a la Fundació Bosch i Gimpera, i adreça que es troba a la part superior d'aquest mateix full."
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"En virtut de lo establert a l'article 5, de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, la Fundació Bosch i Gimpera, posa en el seu coneixement que les dades que ens proporcioni passaran a formar part del fitxer de Personal de la Fundació i seran tractades amb la única i exclusiva finalitat de gestionar temes relacionats amb aquest formulari. En qualsevol moment vostè pot exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l'àmbit reconegut per la Llei 15/1999, de 13 de desembre, dirigint-se per escrit a la Fundació Bosch i Gimpera, i adreça que es troba a la part superior d'aquest mateix full."
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