
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut de Masquefa

Av. del Maresme, 47-87
08783 Masquefa
Telèfon 93.772.77.22
Adreça electrònica: a8060514@xtec.cat

Benvolgudes famílies,

L' Institut de Masquefa funciona amb el sistema de pagaments a través de domiciliació bancària.
Les autoritzacions per a cadascun dels girs sempre seran necessàries i se us aniran presentant al
llarg del curs els diversos fulls  per poder-vos girar les quotes de material escolar o de les sortides
escolars programades segons correspongui. El gran avantatge de la domiciliació és que amb el
mateix full autoritzant la participació del vostre fill  a l'activitat també podeu permetre el gir del
rebut en la data prevista, cosa que us evita haver d'anar al banc a pagar. No s'efectuarà cap
càrrec sense la signatura de l'autorització prèvia de l'activitat.

Us demanem tingueu molt present la data prevista per girar el rebut ja que un rebut retornat pateix
una comissió que, en aquest cas, ha d'assumir la família.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o suggeriment.

AUTORITZACIÓ PER A LA UTILITZACIÓ DEL SISTEMA DE PAGAMENTS DOMICILIATS

un cop informat/da del funcionament del sistema de pagaments de l'Institut de Masquefa, certifico que

disposo com a titular d'un compte amb número (codi IBAN i codi BIC):

País i
codi Entitat Oficina Control Compte

CODI
BIC

i autoritzo a l'Institut de Masquefa a realitzar en aquest compte els càrrecs de les sortides escolars i altres

aspectes  dels  quals  la  família  hagi  estat  degudament  informada  i  els  quals  s'hagin  autoritzat

prèviament per escrit, al llarg de l'escolarització en aquest Centre de l'alumne/a:

Masquefa, _____ de __________ de 20

Signatura del titular del compte

Autorització per a la utilització del
sistema de pagaments domiciliats.

D'acord amb l'article  e de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer
“Alumnes de centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament” del qual és responsable la Direcció de l'Institut de Masquefa. La
finalitat és la de poder efectuar els càrrecs necessaris per a la possible participació en les activitats amb cost del Centre. Podeu exercir el dret
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit al mateix centre (Institut de Masquefa, av. Maresme, 47-87, de Masquefa).

Domicili de l'alumne o alumna Codi postal i població

Nom i cognoms de l'alumne o alumna DNI/NIE/passaport

Nom i cognoms del pare, mare o tutor legal de l'alumne o alumna DNI/NIE/passaport


