
 

 

 

 

 

 

 

 

 Referència mandat SEPA:_____________________________ 

 

 

 

 
ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE CÀRREC DIRECTE SEPA 

Dades de l’entitat emissora 

Nom de la institució  NIF 

Consell Comarcal de l’Alt Camp  P9300005G 

 
Adreça Codi Postal Població Adreça electrònica  

Carrer Mossèn Martí, 3 43800 Valls consell@altcamp.cat  

 
 

Dades Fiscals i bancàries del deutor 
Nom de la institució, entitat, empresa o persona física NIF 

  

 
Adreça Codi Postal Població 

   

 
Número de compte de càrrec - IBAN BIC / SWIFT 

       

 
 
Dades d’identificació del representant legal de la institució, entitat o empresa 
Si el deutor és una persona física no cal omplir aquest apartat 

 Nom i Cognoms NIF 

  

 
Càrrec que ostenta Telèfon 

  

 
 

Expedient objecte de l’autorització de domiciliació bancària 

Nom de l’expedient Número d’expedient 

  

 
 

Autorització 

Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza al creditor a enviar instruccions a l’entitat 
del deutor per carregar el seu compte i a l’entitat per efectuar els càrrecs al seu compte seguint les instruccions del 
creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i les 
condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s’ha d’efectuar dins les vuit 
setmanes que segueixen a la data de càrrec en compte. Podeu obtenir informació addicional sobre els seus drets a la 
seva entitat financera. 

 
 

 
 
 
 
  

 

Declaració 

Sota la meva responsabilitat declaro que aquestes dades corresponen al compte corrent o a la llibreta d’estalvis 
oberts a nom del deutor. 

 
 
 
 

 
 
  

 
Localitat Dia Mes Any  Signatura 

      

   
   

Informació bàsica sobre protecció de dades en compliment del Reglament General de Protecció de dades.  

Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 

D’acord amb amb el reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 

Responsable del tractament: Consell Comarcal de l’Alt Camp, C/ de Mossèn Martí, 3, 43800 Valls. Telèfon 977 608560. Seu electrònica: https://www.seu-

e.cat/web/ccaltcamp 

Delegat de protecció de dades: C/ de Mossèn Martí, 3, 43800 Valls. Telèfon 977608560. Adreça electrònica: https://www.seu-e.cat/web/ccaltcamp 

Finalitat del tractament: La finalitat d’aquest tractament és l’impuls i gestió de l’ordre de domiciliació bancària de l’expedient mencionat al formulari. 

Legitimació del tractament: Consentiment de l'interessat informat i explícit i missió realitzada en interès públic. En compliment de les competències que el 

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya atorga a aquest Consell Comarcal.  

Destinataris: Les dades podran ser cedides a les entitats financeres Caixabank, Banc Bilbao Vizcaya Argentària (BBVA) i/o Banc Sabadell. 

Drets: Podeu exercir els drets d'accés a les vostres dades personals, rectificació, supressió, oposició o limitació al tractament per escrit mitjançant la seu 

electrònica/tràmits i gestions www.seu-e.cat/web/ccaltcamp o presencialment a la Unitat de Registre del Consell Comarcal de l’Alt Camp, dirigint-se a l’adreça 
abans assenyalada. 

Consulta o queixa: Per a qualsevol consulta o queixa relacionada amb el tractament d’aquestes dades, el Consell Comarcal de l’Alt Camp posa a la vostra 

disposició la bústia del delegat de protecció de dades consell@altcamp.cat  

Dret a presentar reclamació: Es pot formular reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), a través de la seva web: 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar. 
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