
Ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA 

Referència de l’ordre de domiciliació: 

Identificador del creditor: Il·lustre Col·legi Advocats de Vic 

Nom del creditor: Il·lustre Col·legi Advocats de Vic 

Adreça del creditor: Pl. Miquel de Clariana, 2 

Codi postal – Població – Província: 08500 – Vic - Barcelona 

País: Espanya 

Amb la signatura d’aquesta ordre de domiciliació/manament, el deutor autoritza (A) al creditor a fer arribar 
instruccions a l’entitat del deutor per carregar al seu compte (B) a l’entitat per realitzar els dèbits al 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 les vuit setmanes següents a la data del dèbit en 
compte. Pot obtenir informació addicional dels seus drets a la seva entitat financera. 

Nom del deutor: 

Adreça del deutor: 

Codi postal – població – província: 

Swift BIC: 

(pot tenir 8 o bé 11 posicions) 

Número de compte – IBAN: 

(A Espanya l’IBAN té 24 posicions començant sempre per ES) 

Tipus de pagament: Pagament recurrent: Pagament únic:  

Data – Localitat: 

País:



Conforme a allò que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, l’informem que, 
en relació a les dades personals que ens proporciona, el responsable del tractament és L’IL•LUSTRE 
COL•LEGI D’ADVOCATS DE VIC, amb domicili a Vic (08500), Plaça Miquel de Clariana, 2, tel. 93 889 33 43, 
fax. 93 886 19 66 i adreça electrònica, icavic@icavic.cat. 
Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades son dpd@icavic.cat i la mateixa adreça que la 
del responsable.

La finalitat del tractament és per gestionar els serveis col•legials en especial, el pagament dels imports que 
se’n derivin tals com la quota col•legial i la prima de la pòlissa de responsabilitat civil professional, entre altres 
conceptes que procedeixin. Les seves dades es conservaran per un periode de 6 anys per l’acompliment de 
al compliment de les obligacions i responsabilitats fiscals i/o administratives que es derivin de la prestació 
d’aquests serveis. El tractament es legítima en base a l'article 6.1.c) del Reglament General de Protecció de 
dades (UE) 2016/679.

Els destinataris d’aquesta informació seran les institucions i organismes públics o entitats privades que resultin 
necessaris per la prestació del servei esmentat així com les entitats bancàries que es contractin per la gestió 
del cobrament dels conceptes que corresponguin en cada moment 
Vostè té dret a accedir, rectificar les seves dades, així com sol•licitar la seva supressió quan ja no siguin 
necessàries per a la seva finalitat. També en determinades circumstàncies pot sol•licitar la limitació del 
tractament, en quin cas sols es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Per exercir els seus drets pot dirigir-se per qualsevol mitjà al responsable del tractament, prèvia identificació.

També podrà acudir a l’Autoritat de Control competent (APDCAT) i presentar una reclamació quan 
consideri que la seva sol•licitud d’exercici d’aquests drets no s’ha atès degudament. 
Assabentat de tot això, dono el meu consentiment exprés al tractament de les meves dades personals que 
voluntàriament cedeixo i en la forma informada.

Signatura del deutor 
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