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 Alta 
 Modificació de dades de creditor 

Dades del creditor (Important: Cal que adjunteu una còpia del NIF/CIF)

NIF/CIF Nom o raó social

Nom comercial (si és diferent) 

Adreça

Codi postal Localitat Província

Telèfon   Adreça electrònica 

Persona de contacte Càrrec

Dades econòmiques

Tipus de tercer / beneficiari/a:  codi    descripció 

Sector econòmic (NACE):   codi        descripció 

Alta de dades bancàries 
Entitat financera      BIC/SWIFT 

Codi IBAN 

Certificat de titularitat emès electrònicament  o Diligència de conformitat de l’entitat financera:
per fer constar que aquestes dades coincideixen amb les
d’aquesta Oficina.(Signat i segellat)

Baixa de dades bancàries 

     Sol·licito que es donin de baixa les dades bancàries següents: 

Codi IBAN 

Declaració de responsabilitat 
Declaro que les dades que consten en aquest document són certes, que em comprometo a comunicar-ne 
qualsevol variació 

Lloc i data, 
Signatura de l’interessat/ada 
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CLAUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓ DE DADES. 
 
D’acord amb la regulació vigent en matèria de protecció de dades i garantia dels drets digitals l’informem que 
les seves dades personals recollides en aquest formulari seran tractades per Diputació de Lleida, que actua 
com a responsable del tractament, amb la finalitat de tramitar i/o resoldre la vostra sol·licitud o procediment. La 
licitud del tractament es basa en el compliment d’una obligació legal, d’una missió d’interès públic i/o en 
l’exercici de poders públics conferits d’acord amb el que disposa l’article 6 RGPD. Podeu consultar tant la 
finalitat com la legitimació d’aquest tractament mitjançant aquest enllaç (registre d’activitats de tractament). 
 
No es preveuen comunicacions, cessions ni transferències a tercers de les seves dades tret d’obligació legal. 
Les seves dades es conservaran el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recavades 
i en tot cas seguint les instruccions de gestió documental i arxiu de la Diputació de Lleida. Finalment també se 
l’informa que en qualsevol moment pot exercitar els drets que la norma li atorga i que son els d’accés, 
rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, així com els d’oposició i limitació del tractament de les 
mateixes, mitjançant petició escrita, acompanyada de còpia del DNI, adreçada a Diputació de Lleida, Carrer del 
Carme 26 25007 de Lleida i/o a través de correu electrònic adreçat a dpd@diputaciolleida.cat o, en segona 
instància, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades apdcat@gencat.cat. Aquests drets també podran 
ser exercitats a traves de la Seu Electrònica de Diputació de Lleida de la forma i amb les condicions establertes. 
 
Si presenteu la sol·licitud per correu postal o certificat, remeteu-la a la seu de Diputació de Lleida, C/ Carme 26 
25007 Lleida; hi heu d’adjuntar una còpia del DNI o d’un document acreditatiu de la vostra identitat, d’acord 
amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
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