ORDRE SEPA DE DOMICILIACIÓ DE DÈBIT DIRECTE
SEPA DIRECT DEBIT MANDATE
Referència de l’ordre de domiciliació
Mandate reference
Identificador del
del credit
creditor
ditor
Creditor Identifier
Nom del creditor/ Creditor’s name
Ajuntament de Tortosa

NIF/NIE
P4315700G

Adreça / Adress
Plaça Espanya, 1
Codi postal – Població - Província / Postal Code-City- Town
43500 – Tortosa – Tarragona
País/ Country
España
Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, autoritzeu a (A) l’Ajuntament de Tortosa a enviar ordres a la
vostra entitat financera per debitar càrrecs al vostre compte i (B) a la seva entitat financera per debitar els imports corresponents al
vostre compte d’acord amb les instruccions de l’Ajuntament de Tortosa. Entre altres, teniu dret a ser reemborsat per la vostra
entitat financera. En tot cas aquest reembossament haurà de ser instat per part vostra en el termini màxim de 8 de setmanes a
partir de la data en que es va debitar en el seu compte.
By sifning this madate form, you authorise (A) Ajuntament de Tortosa to send instructions to your bank to debit your aocount anb (B) your bank to debit your account in
accordance with the instructions from Ajuntament de Tortosa. As part or your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions or your
agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained in a
statement thet you can obtain from your bank.

Nom del deutor / Debtor’s name
(Titulars del compte de càrrec)

NIF/NIE

Adreça del deutor / Address of the debtor
Codi postal – Població - Província / Postal Code-City- Town
País/ Country
Swift BIC (pot tenir 8 o 11 caracters) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters)

Número de compte IBAN / accound number IBAN

Tipus de pagament:
Type of payment

Descripció de l'objecte tributari / Description Tax concept.
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Pagament periòdic ✔
Recurrent payment

Pagament únic
One-off payment

Lloc i data/ Location in which you are signing- Date

Signatura del deutor/ signature of the debtor

Tortosa,

Signatura

d’/de

de

De conformitat amb allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu
seran objecte de tractament i s'incorporaran al fitxer de titularitat municipal “Registre i gestió administrativa”, la finalitat del qual és gestionar la petició i mantenir la comunicació i la informació
necessàries per a proporcionar un servei de qualitat. Així mateix, us informem que les vostres dades no seran cedides a tercers, tret de les entitats o autoritats públiques a les quals sigui necessari o
obligatori cedir-les per poder gestionar la vostra sol·licitud, així com en qualsevol supòsit emparat per la legislació vigent. Com a persona interessada, podeu exercitar els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i, si escau, oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del vostre document d'identitat, a l’Ajuntament de Tortosa, plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa.
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