
 

         

        

          Ordre de domiciliació de càrrec directe  SEPA 
 

 

 

Referència de l’ordre de domiciliació ____________________________________________ 

 

Dades del Creditor 

FUNDACIÓ DE CULTURA I PROMOCIÓ SOCIAL –COL.LEGI SANT JOSEP 

Codis  d’emissor   ES09001G59903047  -  ES09002G59903047 

CIF G-59903047 

c/ Germans  Sant Gabriel, 2 

08770-SANT SADURNÍ D’ANOIA 

Tipus de pagament: Recurrent 

 

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

(A)  FCPS-COL.LEGI SANT JOSEP a enviar instruccions a l’entitat del deutor per carregar el seu compte  

 

(B)  A l’entitat per efectuar els càrrecs en el seu compte seguint les instruccions de FCPS-COL.LEGI 

SANT JOSEP. 

 

Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat  al reemborsament per part de la seva entitat en els termes i 

condicions del contracte subscrit. La sol·licitud de reemborsament s’haurà d’efectuar dins les vuit setmanes que 

segueixen a la data del càrrec en compte. 

 

Dades del deutor (Ttitular del compte) 

Cognoms i nom ___________________________________________________________ 

NIF ____________________________________________________________________ 

Adreça __________________________________________________________________ 

Codi postal-Població _______________________________________________________ 

Número de compte – IBAN 

CODI PAÍS 
 

ENTITAT 
 

OFICINA 
 

D.C. 
 

NÚMERO DE COMPTE 

E S     
 

        
 

        
 

    
 

                    

 
Nom de l’Entitat Bancària   ___________________________________________________ 

 

Cognoms i nom de l’alumne(a) ________________________________________________ 

Curs _____________________________________________________________________ 

 

Localitat i data _____________________________________________________________ 

  

Signatura del deutor _________________________________________________________ 

 
Nota: Tots els camps han de ser emplenats obligatòriament. Un cop signada aquesta ordre de domiciliació, ha de ser 

enviada al creditor per a la seva custòdia. 

 
Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens lliura voluntàriament, seran introduïdes a la BASE 

DE DADES GENERAL D’ADMINISTRACIÓN DE FCPS – Col·legi Sant Josep denominada BDGAESJ, 

registrada en el R.G.F.P. de la A.E.P.D. amb el número 2021090054, el responsable del qual és FCPS – 

Col·legi Sant Josep a fi d’atendre la seva sol·licitud. En tot cas i en qualsevol moment, vostè pot consultar, 

accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-se que tractem les seves dades dirigint-se’n a les nostres oficines 

situades al carrer Germans Sant Gabriel, 2 de Sant Sadurní d’Anoia on li facilitaran els impresos oficials 

oportuns i adequats a la seva pretensió. 


