
Generalitat de Catalunya 

Departament d’Ensenyament 
Institut El Sui 

 

ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE DEUTE DIRECTE SEPA 

Nom del titular del compte:  

…………………………………………………………………………………………... 

NIF/NIE del titular: 

…………………………………………………………………………………………... 

Nom de  l’alumne/a:  

…………………………………………………………………………………………... 

Adreça: …………………………………………………………………………………. 

Codi postal: …………………. Població: …………………………………………….. 

 

Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza a l’Institut 
El Sui, amb adreça carrer Penyafort s/n, 08440 Cardedeu i CIF Q0801085B:  

 

A enviar ordres a la seva entitat financera per debitar, en el compte que ens  
indiquen més a baix, els càrrecs dels imports  derivats de la quota de material i 
sortides  d’un  dia i de la quota de piscina; i autoritza  a  la  seva  entitat financera  a 
carregar en el seu compte els imports d’aquestes quotes. De conformitat a 
l’establert en l’article 23 de la Llei 16/2009, de 23 de novembre, de Serveis de 
Pagament, acorden la no devolució dels deutes domiciliats girats per l’Institut El Sui 
una vegada superades les vuit setmanes des de la liquidació del rebut domiciliat. 

          

El present acord mantindrà la seva vigència  durant tots els cursos d’escolarització 
en el centre. Si hi hagués algun canvi cal que ho notifiqueu a la secretaria del 
centre.  

 

E S     -         -         -        -
  

        -         

 

Signatura: 

Data: 
 
 
 
 
 
 
 

TOTS ELS CAMPS S’HAN D’EMPLENAR OBLIGATÒRIAMENT 

UNA VEGADA SIGNADA AQUESTA ORDRE DE DOMICILIACIÓ,S’HA DE RETORNAT A L’INSTITUT EL SUI PER A 

LA SEVA CUSTÒDIA 

 
Un dels aspectes regulats per la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de Serveis de Pagament és el dret a 
devolució que té el destinatari d’un rebut i que s’estableix en els terminis següents:   

● Fins a 8 setmanes en aquells casos en què es va donar l’autorització sense especificar 
l’import exacte i si, a més a més, l’import del rebut supera el que raonablement es podria 
esperar tenint en compte les seves pautes anteriors de despesa.  

● Aquest termini s’amplia fins als 13 mesos quan la domiciliació no està autoritzada. 
L’adaptació d’aquests aspectes a la compensació interbancària implica per a l’emissor de rebuts 
la necessitat de tenir sempre en poder seu l’autorització firmada pel deutor a qui es gira el rebut.  

http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/14/pdfs/BOE-A-2009-18118.pdf

