
SOL·LICITUD DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA PER PAGAMENT DE 

REBUTS DE LA EXTRAESCOLAR DE PISCINA 
 

En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 

caràcter personal), us informem que les dades seran incorporades  i tractades en la nostra base de dades i s'utilitzaran en l'àmbit de la nostra 

associació i empreses col·laboradores per poder obtenir descomptes i avantatges per ser soci. 

AMPA Molí De Finestrelles – Guardiola i Feliu, 5-9 08030 – BARCELONA 

ampamolidefinestrelles@gmail.com 
 

D’acord amb les condicions que es detallen, la persona sotasignant, autoritza 

la domiciliació bancària del cobrament de l’activitat extraescolar de piscina. 

 

S’haurà d’emplenar aquest document i lliurar-lo a l’AFA presencialment el dia 

d’inscripció esmentat amb totes les dades correctes i en lletra majúscula 

(excepte l’email). 

 

1r Cognom:                                                                                 Curs: 

2n Cognom: 

Nom:                                                                  Data de naixement: 

Domicili:  

Codi postal:                                                       Població: 

 

Nom mare o pare / tutor o tutora legal: 

DNI: 

Telèfons de contacte: 

Correu electrònic: 

 

SERVEI FIXE TRIMESTRAL: 

 

1r Trimestre + assegurança 52,05 € 

2n Trimestre 43,85 € 

3r Trimestre 43,85 € 

 

DADES BANCÀRIES: 

 

IBAN ENTITAT OFICINA DC NÚMERO DE COMPTE 

E S                       

 

CONDICIONS: 

 
- La baixa de l’activitat s’haurà de comunicar entre el 1 i el 5 del mes. Fora 

d’aquest plaç, es cobrarà el total de la mensualitat. 

- En cas de devolució de rebut bancari, la familia haurà d’abonar l’import de la 

despesa derivada de la devolució (6,00 € per rebut). 

- L’ajuntament informa de si la beca ha estat concedida, però aquesta 

informació, no eximirà a les famílies de deixar de pagar el trimestre de 

l’activitat. Un cop l’AFA hagi rebut l’import de la beca, serà aquesta qui faci el 

pagament a les famílies de l’import concedit. 

- L’AFA té la potestat per donar de baixa inmediatament a un alumne de 

l’activitat si hi ha imcompliment de pagament de l’activitat o de les condicions 

de la inscripció. 

- S’informarà inmediatament a l’Ajuntament d’aquells alumnes que no 

gaudeixen de l’activitat si no és per un motiu justificat, renunciant a la beca 

esportiva. 

 

Llegit i conforme, signo: 

 

 

 

Barcelona, ....... de ................................... de 20..... 

44,10€

44,10€

52,40€

44,10€

44,10€


