Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Abrera

AJUNTAMENT D’ ABRERA

ORDRE DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Identificador Creditor:

ESP08001000J

Nom Creditor

CIF

AJUNTAMENT D’ABRERA

P0800100J

Domicili

Codi postal i població

PLAÇA CONSTITUCIÓ, 1

08630 ABRERA

País

ESPANYA
Dades del deutor
Nom o Denominació social

CIF/NIF/NIE

Domicili

Telèfon

Codi postal i població

Adreça electrònica

Dades de la persona representant
Nom i cognoms

NIF/NIE

Ordenació
Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació autoritzo a l'Ajuntament d’Abrera, com deutor ordenant identificat en
l’apartat anterior, a enviar instruccions d'ordres de càrrec en compte dels conceptes que es detallen en aquest apartat a l'entitat,
identificada en l’apartat de dades bancàries, i a la mateixa entitat per fer efectius aquests càrrecs en el meu compte, seguint
instruccions de l’Ajuntament.

Conceptes
Taxa Esportiva i Activitats
Cursos Informàtica

Residencia Geriàtrica
Altres:

Fiances:

Tipus pagament
Pagaments Recurrent

Pagament únic

Dades bancaries
Entitat bancària
Codi IBAN (International Bank Account Number):
IBAN
E

Entitat

L' IBAN d'entitant espanyola consta de 24 posicions i comença sempre per ES

Oficina

D.C.

Número de compte

S

Codi BIC (Bank Identifier Code): Pot tenir 8 o 11 caracters

Signat titular del compte/deutor

Localitat:

Data:

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres
dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Gestió Econòmica i Contractació, del qual és responsable l’Ajuntament d’Abrera i seran objecte de tractament
per gestionar les activitats econòmiques, comptables i de contractació administrativa,en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i
jurídiques públiques o provades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancelꞏlació i oposició
adreçant-vos al correu electrònic: informacio@ajuntamentabrera.cat o al correu postal:
Oficina d’ Atenció Ciutadana de l’Ajuntament - Plaça de la Constitució número 1, 08630 Abrera.

