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ORDRE SEPA DE DOMICILIACIÓ DE DÈBIT DIRECTE 

Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació s’autoritza a l’escola Els Llorers a enviar instruccions a la seva entitat 
financera per realitzar càrrecs al seu compte, i a la seva entitat financera per debitar els imports corresponents al compte 
d’acord amb les ordres emeses per l’esmentada escola Els Llorers. Pot obtenir informació sobre els seus drets en la seva entitat 
financera. 

Nom i Cognoms de l’alumne................................................................................................... 

Nom i Cognoms del titular del compte............................................................................... 

DNI/NIF.................................................................................................................................. 

Adreça...................................................................................................................................... 

Codi Postal .......................................Població ....................................................................... 

Província / País....................................................................................................................... 

SWIFT BIC (Pot contenir 8 o 11 posicions)    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

NÚMERO DE COMPTE IBAN (l’IBAN consta de 24 posicions començant per ES) 

__ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

VOLS FER-TE SOCI DE L’AMPA? INSCRIU-TE ARA!! 

Si vols fer-te soci de l’AMPA de l’Escola Els Llorers sense haver d’omplir més formularis, autoritza a continuació 
la cessió de les teves dades i l’AMPA s’encarregarà de domiciliar el pagament de la quota anual al mateix compte 
bancari. (El cobrament de la quota es realitzarà en un sol rebut cada curs escolar, durant la primera quinzena de 
juliol o d’octubre en funció del moment d’inscripció). 

□AUTORITZO a l’Escola Els Llorers a cedir les dades aquí recollides a l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de 
l’Escola (AMPA Els Llorers) amb la finalitat de fer efectiva la inscripció i domiciliar el pagament de la quota 
anual de soci. Informació sobre la quota anual (indiqueu si us plau la casella corresponent) 

-Un fill: 30 €    □  -Dos fills: +20 €:Total 50 €    □  -Tres fills (escolaritzats tots a l’Escola): Total 50€    □ 

Indiqueu si s’escau el nom i curs dels germans que ja són alumnes de l’Escola: 

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, us informem que les dades recollides quedaran incloses en un fitxer de dades de caràcter personal, el 
responsable del qual és l’AMPA Els Llorers. Les dades es tractaran amb la única finalitat d’ús de l’AMPA i per 
l’enviament d’informació gestionada per l’AMPA. Pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al 
seu tractament enviant un correu electrònic a ampa@ampallorers.com, o bé, presentant un escrit a la seu de 
l’AMPA, al carrer Aragó, 121, 08015-Barcelona. Les dades romandran en poder de l’AMPA mentre el/la/els/les 
alumnes estiguin escolaritzats al centre. Un cop finalitzada l’escolarització al centre, l’AMPA procedirà a la 
destrucció de les mateixes. 

Signatura del titular del compte 

 

 

                                                                                                  Barcelona, ........de......................................de 2018                                  


