
 
 

Així mateix, d’acord amb la Llei 15/1999, sobre protecció de dades personals, l’assabentem que les seves dades personals formaran part dels fitxers de les entitats següents: Fundació 
Orfeó Català - Palau de la Música Catalana, Consorci del Palau de la Música Catalana i l’Associació Orfeó Català, pertanyents al GRUP PALAU DE LA MÚSICA, i que en qualsevol 
moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació dirigint-se per escrit a PALAU DE LA MÚSICA, c/ Palau de la Música, 4-6, 08003 Barcelona o per correu electrònic 
a lopd@palaumusica.cat. Si ha rebut aquest missatge per error, per favor, destrueixi’l i notifiqui-ho per correu electrònic a lopd@palaumusica.cat. Gràcies. 

 

 

ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE CÀRREC DIRECTE SEPA 
 

Referència d’ordre de la domiciliació:       REVISTA MUSICAL CATALANA 

Identificador del creditor:  FOCPMC 

Nom del creditor:  FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ - PALAU DE LA MÚSICA CATALANA 

Direcció:  c/ Palau de la Música, 4-6 

Codi postal i població:  08003 - Barcelona 

País:  Espanya 

 
Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) al creditor a enviar instruccions 
a l'entitat del deutor per deure el seu compte i (B) a l'entitat per efectuar els deutes en el 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 condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament 
haurà d'efectuar-se dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de deute en compte. Pot obtenir 
informació addicional sobre els seus drets en la seva entitat financera. 
 

DADES DEL SUBSCRIPTOR 

NOM NIF 

TITULAR DEL COMPTE BANCARI 

NOM NIF 

 
 

Nom de l’entitat bancària o d’estalvi: 

 

Número de comptes - IBAN 

                        

BIC / SWIFT (de 8 a 11 caràcters)  

            

Tipus de pagament: X Pagament recurrent  Pagament únic 

 
ADREÇA DEL TITULAR 

Nom de la via Núm. Escala Pis Porta 

     

C. Postal Municipi Província 

   

Correu electrònic Telèfon Mòbil 

  

 
Sota la meva responsabilitat, declaro 
que aquestes dades corresponen al 
compte corrent o llibreta d’estalvis  
on s’autoritza el càrrec dels rebuts  
al meu nom. 
 
Signatura  
 
 
 
 
Barcelona ,      de/d’             201 

Diligència de conformitat de l’entitat. 
Aquestes dades coincideixen amb 
les existents en aquesta oficina. 
 
Segell entitat bancària 
 
 
 
 

 
Aquesta autorització concedida per la persona signant serà valida fins que sigui revocada mitjançant 
un escrit adreçat a la Fundació Orfeó Català- Palau de la Música Catalana. 
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