
 

LLISTAT DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR   

Per donar-te una primera resposta a la teva sol·licitud d’Avançament Exprés hauràs                       
d’adjuntar a la Plataforma del Crèdit la següent documentació:   

● La sol·licitud del crèdit. 
● Tancaments econòmics dels darrers 2 anys. 
● NIF de l’entitat. 
● NIF del/la representant legal o persona apoderada. 

 
 
En el cas de que la teva operació superi la primera fase d’ anàlisis, la documentació que 
hauràs de presentar és: 
 

A) Informació general de l’entitat: 

Les entitats clients no han d’adjuntar la informació d’aquest apartat. 

● Sol·licitud del crèdit. Baixa-la, emplena-la i adjunta-la amb la resta del material. 
● CIF. 
● Estatuts. 
● Acta de constitució. 
● Acta amb l’últim nomenament de l’òrgan de direcció. 
● Poders: o bé poders notarials o bé acta de l’òrgan competent en què es recullin 

les facultats per sol·licitar i signar finançament bancari i operar amb el compte 
corrent. 

● DNI de la/les persona/es apoderada/es. 

 

B) Informació econòmica de l’entitat: 

● Certificat d’estar al corrent en els pagaments a la Seguretat Social i a Hisenda. 
● Tancaments econòmics dels darrers exercicis: memòria, balanç i compte de 

resultats (mín. últims 2 exercicis). 
● Impost de societats (si es presenta). 
● Relació de l’endeutament actual de l’entitat i detall de posicions obertes amb 

altres entitats de crèdit. 

https://www.fiarebancaetica.coop/sites/fiarebancaetica.com/files/web/Solicitud_de_financiacio%CC%81n_%2B_anexo.pdf


 

 

● Informació sobre l’origen principal dels ingressos (subvencions públiques, 
contractes amb entitats públiques, etc.), com també dels clients principals. 

 

C) Relació del contracte amb l’Administració objecte d’aquesta               
sol·licitud de crèdit: 

● Relació de contractes/subvencions objecte de bestreta: resolució oficial. 
● Certificat de l’Administració corresponent dels imports pendents de cobrament 
● Modalitat de cobrament del contracte/subvenció (d’acord amb les bases del 

contracte/subvenció) i previsió de cobrament. 

D) Qüestionari Socioambiental  


