
Ajuntament            

ORDRE SEPA DE DOMICILIACIÓ DE DÈBIT DIRECTE

DADES DEL CREDITOR (a complimentar pel creditor)

 

 

Referència ordre de  domiciliació: 

 

 

Identif.  del creditor:  ES53001P4304400G
 

Nom del creditor:  Ajuntament del Catllar
 

Adreça:  Plaça de la Vila, 1
 

Codi Postal - Població -  Província :
 
 

DADES DEL DEUTOR/A (a complimentar pel deutor/a)
 

Tots els camps han de ser emplenats obligatòriament. Aquest

del Catllar per la seva custòdia 
 
 

Nom i Cognoms o denominació social

Nom i Cognoms del representant legal

Adreça 

Codi Postal Municipi 

Telèfon 

         
Núm. BIC    

 
Núm. IBAN: E S  

 

Tipus de pagament: 

 

El Catllar,           de/d’                                         de 20
 

Signatura, 

 

 

 

Diligència a complimentar per l’entitat bancària
 

 

 

 

Les dades precedents coincideixen amb les existents en aquesta oficina i la signatura és 

l’autoritzada per disposar dels fons del compte esmentat
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                       Signatura   

 
Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza a l’Ajuntament de

del deutor per carregar en el seu compte i a l’entitat per a efectuar càrrecs en el seu compte seguint les instruccions del c

part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del contracte 

la mateixa. La sol·licitud de reemborsament haurà d’efectuar

Pot obtenir informació addicional dels seus drets a la seva entitat financera.
 

 

 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem què les seves d

seran incorporades en el corresponent fitxer per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament

Catllar i podrá dirigir-se personalment o per correu convencional al Servei d’Atenció Ciutadana, per exercir el seus drets d’a

rectificació, cancel·lació i oposició, així com la revocació al consentiment atorgat de les seves dades personals.

 
 

AJUNTAMENT DEL CATLLAR 

 

   

Ajuntament              del Catllar  

ORDRE SEPA DE DOMICILIACIÓ DE DÈBIT DIRECTE

(a complimentar pel creditor) 

 

P4304400G (Transp. Escolar)  Núm. Fix:  

Ajuntament del Catllar 

Plaça de la Vila, 1 

Província : 43764 – El Catllar – Tarragona  

(a complimentar pel deutor/a) 

Tots els camps han de ser emplenats obligatòriament. Aquesta ordre signada ha de ser enviada a l’Ajuntament 

Nom i Cognoms o denominació social NIF

del representant legal NIF

Província

Correu electrònic 

            
          

              

 
Pagament periòdic 

 
  

 

Pagament únic

  

El Catllar,           de/d’                                         de 20 

per l’entitat bancària (OPCIONAL) 

Les dades precedents coincideixen amb les existents en aquesta oficina i la signatura és 

l’autoritzada per disposar dels fons del compte esmentat 

      Segell

t la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza a l’Ajuntament del Catllar  a enviar instruccions a l’entitat 

del deutor per carregar en el seu compte i a l’entitat per a efectuar càrrecs en el seu compte seguint les instruccions del c

part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del contracte 

la mateixa. La sol·licitud de reemborsament haurà d’efectuar-se dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de càrrec en compte. 

Pot obtenir informació addicional dels seus drets a la seva entitat financera. 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem què les seves d

orades en el corresponent fitxer per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament

se personalment o per correu convencional al Servei d’Atenció Ciutadana, per exercir el seus drets d’a

rectificació, cancel·lació i oposició, així com la revocació al consentiment atorgat de les seves dades personals. 
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ORDRE SEPA DE DOMICILIACIÓ DE DÈBIT DIRECTE  

a ordre signada ha de ser enviada a l’Ajuntament 

NIF 

NIF 

Província 

      
    

        

Pagament únic 

Les dades precedents coincideixen amb les existents en aquesta oficina i la signatura és 

Segell 

a enviar instruccions a l’entitat 

del deutor per carregar en el seu compte i a l’entitat per a efectuar càrrecs en el seu compte seguint les instruccions del creditor. Com a 

part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb 

a la data de càrrec en compte. 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem què les seves dades 

orades en el corresponent fitxer per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament del 

se personalment o per correu convencional al Servei d’Atenció Ciutadana, per exercir el seus drets d’accés, 

 

Fax. 977 65 31 08 

    


