
F i t x a  d e  c r e d i t o r sPersona de contacte de la UdG (PAS): 
Secció de Beques i Ajuts als Estudiants

            Alta 

      Canvi de dades 

Becari 

Professional 

Empresa/Institució 

Any naixement * NIF/CIF * (1)(2) 

Nom fiscal * 

Nom comercial *  
(si és diferent) 

Adreça * 

Codi postal * Població *  Telèfon *  

e-mail * Fax 

Persona de contacte Càrrec 

Activitat econòmica i codi IAE *

Dades bancàries 

Nom del titular del 
compte * 

Nom del banc * Telèfon 

Adreça del banc * CP i Població * 

IBAN – International Bank Account Number * 
Codi país + 

DC 
Entitat Oficina DC Número compte 

Diligència de conformitat del banc en cas de 

no adjuntar un document bancari recent (rebut o 

similar) (3) 

Signatura i segell del banc 

Data: ................................................ 

Signatura i segell del creditor 
(*)  Camps obligatoris 
(1) És imprescindible adjuntar fotocòpia del NIF/CIF 
(2)  Presentar certificat de residència fiscal per evitar la doble imposició en el cas de residir fiscalment fora d’Espanya. En el cas de tenir un NIE cal presentar algun document que 
acrediti la residència fiscal a Espanya 
(3)  No cal la conformitat de l’entitat bancària si s’adjunta un document bancari recent 
S’ha d’enviar la documentació degudament signada i segellada per correu electrònic al seu contacte dins la UdG i al correu que consta a l’encapçalament  d’aquest document, o bé per
correu postal a l’adreça  de l’encapçalament. 
Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de la Universitat de Girona creat amb finalitats de gestió comptable i relació amb els seus creditors. Es comunicaran a altres 
administracions públiques en els casos previstos legalment. 
En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancelꞏlació tot adreçant-se a la Secretaria General de la Universitat de Girona 

! només omplir espais ombrejats

Dades del creditor

ES
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