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ORDRE DOMICILIACIÓ DIRECTA DE CÀRREC DIRECTE SEPA 

IDENTIFICACIÓ DEL CREDITOR 

Nom: Ajuntament de Borriana 

Adreça:  Plaça Major, 1 Borriana 

CIF: P1203200I 

C.P: 12530 

DADES DEL TITULAR DEL COMPTE BANCARI ON ES DOMICILIA PAGAMENTS 

SME: 

Nom i Cognoms del deutor: 

DNI: 

Domicili: 

C.P: 

Número de compte – IBAN 

___________________________________________________________________ 

(A Espanya l'IBAN consta de 24 dígits i comença sempre per ES) 

Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació el signant titular del compte bancari 

indicat, autoritza  el Magnífic Ajuntament de Borriana, a enviar les instruccions a la seua Entitat 

Bancària per a deure el seu compte i Vosté a l'entitat per a efectuar els deutes en el seu compte 

seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al 

reembossament per la seua entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb aquesta. 

Pot obtindre informació addicional en la seua entitat bancària. 

La domiciliació tindrà validesa per temps indefinit en tant no siguen anul·lades per l'interessat, o 

rebutjades per l'Entitat de depòsit, o que l'Administració dispose expressament la seua invalidesa 

per raons justificades. 

Els rebuts que s'autoritzen a domiciliar mitjançant aquesta ordre són tots els corresponents a 

pagament de taxes del Servei Municipal d'Esports tant del titular del compte indicat com dels seus 

membres de la seua Unitat Familiar, tant siguen en condició de soci SME, abonat, cursetista o 

matricula d'activitats del SME. 

 UNA VEGADA EMPLENADA DEGUDAMENT LA PRESENT ORDRE DE 

DOMICILIACIÓ, I UNA VEGADA SIGNADA PEL TITULAR DEL COMPTE BANCARI, 

HA DE SER ENVIADA OBLIGATÒRIAMENT Al CREDITOR 

Cal indicar tots els membres de la Unitat Familiar a qui fa referencia el present document: 

- 

- 

- 

- 

- 

Signatura (del titular del compte bancari on es domicilia el pagament) 
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