
                                                                                       

Ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA CORE 

CONCEPTE ORDRE DOMICILIACIÓ: TAXA SERVEI ESCOLA DE MÚSICA

DADES CREDITOR

IDENTIFICADOR DEL CREDITOR: ES26000P0819600H 
Nom: AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES
Adreça: Plaça de la Vila, 1
CP-Població: 08392 – SANT ANDREU DE LLAVANERES

Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, autoritzo al creditor i a l’entitat a carregar al meu compte  els imports resultants
de la taxa del servei municipal d’escola de música prèviament sol·licitat. El deutor té dret a sol·licitar el reemborsament dintre de les
condicions del contracte i en les vuit setmanes següents a la data del càrrec en compte. 

DADES DEUTOR 
                                                                     
Nom i cognoms de l'alumne/a:                                                                                                                                 
                                                      

NOM DEL DEUTOR:                                                                                NIF:                                       
(Titular del compte de càrrec)

Adreça: _______________________________________________________                                                    
CP-Població: 08392 – SANT ANDREU DE LLAVANERES

SWIFT-BIC Banc Deutor:  ________________

Número de Compte-IBAN: 
(ES+22 posicions)   ES                                                                                     

Tipus de Pagament: RECURRENT     ÚNIC 

Servei Municipal d’Escola de Música (OF24)                           REF. DEUTOR:      

I perquè així consti, ho signo a Sant Andreu de Llavaneres,  _____ d_____________________    de 20____

Signatura del Deutor: 

 

Transcorregut el període de pagament voluntari, si el deute no ha estat satisfet s’iniciarà el procediment de recaptació
per via executiva amb la corresponent provisió de constrenyiment.  

Les dades personals seran incloses en un fitxer de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per a la finalitat indicada, el qual adopta
les mesures de seguretat necessàries, d'acord amb la normativa aplicable que disposa la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre,
de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Aquestes dades seran cedides a l’entitat bancària assenyalada per tal d’ingressar la taxa
com a usuari/a del servei municipal d’escola de música. 
Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, en els termes establerts en la legislació vigent, presentant un escrit al
Registre General de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres.
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