
 

 

 

FITXA DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 

DE QUOTES FIXES 

 

Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA 

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

Dades de la persona que realitza el pagament 
 
Nom i cognoms____________________________________________________________ 
 

Domicili__________________________________________________________________ 
 

Codi postal _____   Població   ________________________________________________ 
 

D.N.I. _______________________Telèfon ______________________  País____________ 
 

e-mail___________________________________________________________________ 

 
Dades bancàries 
IBAN: 

E S                       

 
Dades econòmiques 
 

Aportacions periòdiques 
 
          mensual                      trimestral                       semestral                  __anual 
 
          30 euros                   _  60 euros                         120 euros                    _____ _euros_ 
 
 

         Sol·licito la recepció del Full Dominical i altres informacions de la Parròquia per correu electrònic 
 
 
 

Dades del perceptor 

PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DE VILAFRANCA 
C. Santa Maria, 12 
08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) 
CIF: R0800311C 

Data i signatura: 

 

                                                                                               

 
 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que es facin constar en aquest 
formulari o document poden ser incorporades i tractades, si escau, al fitxer (automatitzat o no) corresponent creat per a la parròquia de Santa Maria de 
Vilafranca. Les dades podran utilitzar-se per a les comunicacions de la parròquia amb la persona interessada, i no podran ser cedides a tercers, tret dels supòsits 
previstos en la llei o, d’acord amb ella, en l’acord de creació del fitxer. Es poden exercir per escrit, davant la parròquia, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació 

i oposició. 


