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ATENEU MUSICAL
C/PELAI, 3 – 03570 LA VILA JOIOSA
Telef. i Fax: 96685 01 78
e-mail: ateneulavila@hotmail.com
La Vila Joiosa, 1 de setembre de 2017.
Estimats pares d’Alumnes i socis:
El Reglament Europeu 260/2012, de 14 de març de 2012, pel qual s’estableixen requisits
tècnics i empresarials per a les transferències i els deutes domiciliats en euros; disposa:
Que a més d’altres mesures, a partir del PRIMER DE FEBRER DE DOS MIL CATORZE, els
instruments de pagament SEPA serà d’ús obligatori i substituirà a les transferències i a deutes
nacionals, en el seu cas per quotes mensuals d’ensenyança d’escola de música i (o) quota
anual de soci.
El Codi Europeu de Compte Bancari (IBAN), substituirà al Codi Compte Client (CCC) com a
identificador de compte. El codi IBAN, serà d’ús obligatori tant per a transferències com per a
l’emissió de rebuts. El seu IBAN es troba imprés en els extractes bancaris i també els pot
sol·licitar al seu banc.
En el mateix Reglament s’exigeix que l’ordenant (la persona que emeta el rebut per a ser
pagat) dispose de l’autorizació explícita del la persona que paga el rebut emés, i de
l’acceptació d’aquesta modalitat de pagament.
En base a tot això, els preguem que a la major brevetat possible ens facen arribar, pel mitjà
més còmode per a vostés, l’autorització mencionada amb les dades IBAN del seu compte. A
tal efecte, amb el present document els facilitem un model per a ser emplenat per vostés i que
puguen remetre’l a la nostra administració, Direcció de l’escola (Directora), correu ordinari a
la adreça que figura en la capçalera.
MODEL AUTORITZACIÓ I DADES IBAN A COMPLIMENTAR
Nom Alumne/a: __________________________________________________________
Sr./ Sra. (Pare/Mare/Tutor): ____________________________Telèfon _________________
AUTORIZE a
L’entitat Ateneu Musical La Vila Joiosa amb CIF.: G03256179, que directament siguen
abonats tots aquells rebuts que presente al cobrament i amb càrrec al compte que sóc titular,
identificada amb les següents dades:
TITULAR DEL COMPTE:_____________________________amb N.I.F. __:___________
Núm. de compte (IBAN):
(24 dígits)

A __________________ a ____de____________________ de 201___.

Signat: ___________________________________.

