
Conservatori Municipal de Música de Barcelona Ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA 

  
Referència de l'ordre de domiciliació. A completar pel creditor. 

 

Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) IMEB - CONSERVATORI a enviar instruccions a l'entitat del 
deutor per fer càrrecs al seu compte i (B) autoritza l'entitat per fer càrrecs al seu compte seguint les instruccions d'IMEB - CONSERVATORI 
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 aquesta. La sol·licitud de reemborsament s'ha de fer en el termini de vuit setmanes a partir de la data del càrrec en compte. 

Si us plau, empleni tots els camps marcats amb *. 

Nom titular 
Nom del deutor/s 

Adreça 
Nom del carrer i número 

 

  
Codi postal ciutat 

 

  
País 

Número de compte 
Número de compte - IBAN 

 

  
SWIFT BIC 

Nom del creditor IMEB - CONSERVATORI 
Nom del credito 

ES50313P5890001J 
Identificador del creditor 

Pl Espanya, 5 
Nom del carrer i número 

08009 BARCELONA 
Codi postal ciutat 

Espanya 
País 

Tipus de pagament Pagament recur X o pagament únic 

Localitat on signa BARCELONA 
Localidad Data 

Signi aquí, si us plau 

Signatura/es 

 
 
 

Nota: pot obtenir informació addicional sobre els seus drets a la seva entitat financera. 

Informació sobre la relació subjacent entre el creditor i el deutor (merament informativa). 
 

DNI Titular 
 Indiqui en aquest espai qualsevol número de codi amb el qual desitgi que la seva entitat financera l'identifiqui. 
 

Nom de l’alumne 
 Nom de la part de referència del deutor. Si fa un pagament com a conseqüència d'un acord entre i una altra persona (per exemple, el 

pagament de la factura d'una altra persona), indiqui, si us plau, el nom de la persona en aquest espai. 
Si fa el pagament en nom i interès propis, deixi aquest espai en blanc. 

 

  
Codi d'identificació de la part de referència del deutor 

 

  
Nom de la part de referència del creditor: el creditor ha d'omplir aquesta secció si fa el cobrament a favor d'un tercer 

 

  
Codi d'identificació de la part de referència del creditor 

Respecte al contracte 
Número d'identificació del contracte subjacent 

 

  
Descripció del contracte 

 

   

Ús exclusiu del creditor Si us plau, torni-ho a 

DNI de l’alumne 

 


