Ajuntament de Massanassa
Àrea d'Hisenda

Model de Cessió de Crèdit
CEDENT
Nom i Cognoms / Raó Social
Nom i Cognoms Representant
Adreça

Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa ·  96 125 5500 ·  www.massanassa.es ·  info@massanassa.es

E-mail

Telèfon

NIF/CIF

DADES ENDOSSE
Nº Factura/Certificat

Data

Import

Percentatge / Importe Endós

CESSIONARI
Nom i Cognoms / Raó Social
Nom i Cognoms Representant
Adreça
E-mail

Telèfon

NIF/CIF

COMPTE BANCARI ON REALITZAR EL PAGAMENT
Titular
IBAN

(A Espanya consta de 24 posicions començant sempre per ES)

BIC

(Pot contenir 8 o 11 posicions)

Accepte la cessió de crèdit (endós) de la/s factura/s anteriorment referenciades.
Massanassa, ___ de _______________ de ______

Signatura i Segell

Informació relativa a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal
Les dades que Vè. facilite s'incorporaran a fitxers, que s'utilitzaran per a les pròpies finalitats municipals i els específics d'aquest Servei; no se
cediran a cap tercer, excepte per obligacions legals i a altres Administracions Públiques que siguen les destinatàries del tractament. Per a exercir
els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, ha de presentar una sol·licitud, per escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o
equivalent, al Exmo. Ajuntament de Massanassa, Plaça dels Escoles Velles núm 1, CP 46470 Massanassa (València).
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DADES A EMPLENAR PER L'ADMINISTRACIÓ
No s'ha emplenat algun de les dades anteriors: el pagament a favor del contractista-cedent assortirà
efectes deslliuradors.
Les factures es troben conformes amb el preu i les condicions contractuals.
La factura/certificació està pendent d'aprovar per òrgan competent.
Massanassa, ___ de _______________ de ______
Pren raó,
El Tresorer

La interventora

José Tarazón Chapa

Isabel Poquet Jornet

A l'efecte de l'article 200 de la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 de novembre, es pren raó en
comptabilitat de la present transmissió.
Es fa constar expressament que la present presa de raó d'aquesta transmissió no suposa reconeixement d'obligació
ni fiscalització de conformitat, tenint tan sol els efectes a dalt citats.
DOCUMENTACIÓ A APORTAR
3 originals del document en virtut del qual es formalitza la cessió dels drets de cobrament.
Fotocòpia de la factura o, si escau, de la certificació d'obra en la qual porten causa els drets de
cobrament objecte de cessió.
Quan el cedent o cessionari siguen persones jurídiques, document o documents atorgats davant Notari
o Corredor Col·legiat de Comerç, acreditatius de la capacitat del cedent per a cedir drets de
cobrament i del cessionari per a acceptar cessions de dits drets, respectivament, o, si escau, de la
persona o persones que els representen, i que en aquesta o aquestes concorre la condició d'apoderat
del cedent o del cessionari, respectivament. Així com declaració responsable, per part d'aquests
últims, de la vigència, en el moment de la formalització de la cessió, de la representació en virtut de
la qual intervenen en aquest acte i de no trobar-se incapacitat per a realitzar el mateix, cas que els
mateixos siguen persones físiques.
Quan el poder per a efectuar la cessió del dret de cobrament siga mancomunat hauran de constar les
signatures i identificacions de tots els apoderats.
Fotocòpia del D.N.I./N.I.I. dels signants.
Si el cessionari no és una entitat financera, acreditació de la titularitat del compte bancari del
cessionari en la qual s'efectuarà el pagament del dret de cobrament objecte de cessió

Instruccions


Es requereix un model de cessió de crèdit per cada cessió parcial que es realitze.



Es requereix un model de cessió de crèdit per cada cessionari.



Podran acumular-se en un únic model diverses cessions de crèdit sobre factures diferents, sempre que la cessió siga
del total del crèdit i en un únic cessionari.



En el cas de contractes de factoring de cessió de crèdits futurs d'un contracte o de tots els crèdits d'un proveïdor o
creditor municipal a favor d'un tercer, serà necessari que s'inserisca la clàusula d'endós en els documents de
cobrament individuals (factura). No es prendrà raó en comptabilitat de la cessió de drets de cobrament (factures) que
no continguen tal clàusula, en la mesura que els drets de cobrament solament es poden cedir des que existeixen, açò
és, des que ha sigut executada la prestació del contracte.

 En el cas de cessió del dret de cobrament documentat a través d'una factura electrònica on no siga possible inserir la
clàusula endosse al que es refereix el paràgraf anterior, haurà d'adjuntar-se a la factura electrònica còpia del
document acreditatiu de la cessió, com a fitxer adjunt, en el moment de la presentació de la factura a través del
punt general d'entrada de factures electròniques de l'Ajuntament (FACe).
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