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Fitxa de creditor/a – Dades identificatives i bancàries 
 
 
 
 
Dades del/dela creditor/a 
Nom o raó social:  NIF/CIF  
Adreça fiscal:  
Municipi:  CP:  
Telèfon fix:  Mòbil:  Fax:  
Adreça electrònica:  
Representant¹:  DNI /NIE:  
 
Dades bancàries (per a realitzar transferències) 
Nom de l’entitat financera: 
 

Sucursal 

Adreça de l’oficina: 
 

SWIFT – BIC 
 
 

          

Codi IBAN² Codi Banc Núm. Sucursal D.C Número de compte 
 
 

                       

 
Notes importants 
 
Aquestes dades es declaren a efectes de pagaments per transferència bancària 
d’obligacions a favor de creditors/es de l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
 
Aquesta declaració és vàlida per temps indefinit o mentre el creditor no en declari 
la modificació o la baixa de forma expressa. NO s’acceptaran altes o canvis de 
comptes que únicament constin en factures, albarans o documents anàlegs. 
 
La persona que signa declara que les dades indicades són certes i correctes, 
exonerant a l’Ajuntament de Lloret de Mar de qualsevol responsabilitat derivada 
d’una manca de coincidència entre el creditor i el titular del compte bancari. 
 
Per a més informació podeu contactar amb Tresoreria al telèfon 972 36 17 75 
 

Signatura del/de la creditor/a o representant,  
 
 
 
Data: 

Diligència de conformitat de l’entitat financera: 
(signatura i segell)³ 
 
 
 
Data:  

 
¹ Obligatori per a persones jurídiques 
² Aquest codi és imprescindible. Els camps s’han d’omplir començant per l’esquerra 
³ En cas de persona física pot aportar fotocòpia de la llibreta d’estalvi, xec, extracte bancari on hi consti 
el nom de la persona titular i el codi IBAN 
 
Les vostres dades personals s’incorporaran en el fitxer de proveïdors automatitzat de l’Ajuntament de Lloret de Mar 
únicament per a la resolució d’aquesta tramitació. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició 
mitjançant sol·licitud expressa adreçada al registre general de l’Ajuntament de Lloret de Mar o al registre telemàtic 
habilitat al web www.lloret.cat 

     Alta                               
        Baixa                        

    Modificació  

http://www.lloret.cat/
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