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Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA 
SEPA Direct Debit Mandate 

 

SOCI AFA: Domiciliació dels rebuts (Una inscripció per família)  
 
Identificador del creditor :  ES90 0182 3958 1102 0020 9981 
Creditor Identifier 

 

Nom del creditor:   AFA ESCOLA LA MAQUINISTA 
Creditor´s name 

 

Direcció:  Carrer Sao Paulo, 1 
Address 

 

Codi postal – Població – Província:   08030 – Barcelona – Barcelona 
Postal Code – City – Town 

 

País:  ES-ESPANYA 
Country 

 

Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) al creditor a enviar instruccions a l’entitat del deutor per realitzar 
càrrecs a la compte d’aquest i (B) a l’entitat per efectuar els càrrecs a la seva compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus 
drets, el deutor està legitimat al reemborsament per part de la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La 
sol·licitud de reemborsament s’haurà d’efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de càrrec al compte. Pot obtenir informació 
addicional sobre els seus drets dirigint-se a la seva entitat financera. 
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in 
accordance with the instructions from the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your 
agreement with your bank. A refund must be claimed within eight weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained in a 
statement that you can obtain from your bank. 

 
Nom del/s deutor/s:   
Debtor’s name  
(titular/s del compte de càrrec) 

 

Direcció del deutor:    
Address of the debtor 

 

Codi postal – Població – Província:    
Postal Code - City - Town 

 

País del deutor:   
Country of the debtor 

 
Número de compte – IBAN: 
Account number - IBAN 
(A Espanya l’IBAN consta de 24 posicions començant per ES / Spanish IBAN is of 24 positions starting ES) 

 
 

Tipus de pagament: 
 

 Pagament recurrent   

Type of payment  Recurrent payment   

 

Data – Lloc de la signatura:    
Date - location in which you are signing 

 
 
 
 
 
 
 

Signatura del deutor:     
Signature of the debtor 

 
 

TOTS ELS CAMPS HAN DE SER CUMPLIMENTATS OBLIGATÒRIAMENT.  
UNA VEGADA SIGNADA AQUESTA ORDRE DE DOMICILIACIÓ HA DE SER ENVIADA AL CREDITOR PER LA SEVA CUSTÒDIA. 

ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE. 

 
 

D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garanties dels drets digitals, les vostres 
dades seran incorporades al registre privat de dades que l’AFA disposa per tal de garantir la privacitat de les dades i els propis drets inherents. 
L’òrgan responsable del fitxer, junt amb tot el que aquest conté, és la mateixa Associació de Famílies d’Alumnes, que garanteix l’exercici dels 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades mitjançant un escrit adreçat a l’AFA Escola La Maquinista, a l’adreça C/ Sao 
Paulo n° 1, 08030 de Barcelona, o un correu adreçat a: afa@escolalamaquinista.cat. 



 

Autorització relativa als alumnes: ús d'imatges, publicació de dades de caràcter 
personal i de material que elaboren (menors d'edat) per part de l’AFA 
 

L’AFA de l’Escola La Maquinista disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos pàgina web, blogs, el butlletí setmanal, 
Twitter, Flickr i Vimeo, on informa i fa difusió de les activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars que desenvolupen 
els alumnes del centre. El butlletí setmanal pot contenir material de l’Escola la Maquinista, com el Full informatiu que s’edita cada 
mes. 

És amb aquesta finalitat que l’AFA pretén en aquests espais publicar imatges i vídeos –enregistrats pels docents del centre i/o 
pels membres de les diferents comissions de l’AFA– en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que fan les activitats 
esmentades.  

Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de 
maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, junt amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garanties dels drets digitals, l’AFA demana el consentiment als pares, 
mares o tutors per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables.  

Per a l’edició de materials en espais de difusió de l’AFA (web, blogs, butlletí, Twitter, Flickr, Vimeo) cal la corresponent cessió del 
dret de comunicació pública expressat per escrit dels afectats o dels qui n’exerceixin la pàtria potestat en el cas de minoria d’edat, 
sense que la Llei de propietat intel·lectual admeti cap mena de modulació segons l’edat dels alumnes. Aquesta cessió s’ha 
d’efectuar encara que l’autor/a en qüestió no aparegui clarament identificat. 

Les  comunicacions  entre  l’AFA  Escola  La  Maquinista  i  tota  la  comunicat  educativa,  pares,  mares  i/o  tutors  es  realitzen 
principalment mitjançant correu electrònic, a través del butlletí i altres comunicacions, donat que és una eina útil i dinàmica. 

Dades de l’alumne o alumna i dels pares, mares o tutors 

 

      
Nom/s i cognoms de l’alumne/a  Data de Naixement Curs 
 
 
    
Nom i cognoms de la mare, pare o tutor legal de l’alumne/a Correu electrònic 1 
 
 
    
Nom i cognoms del pare, mare o tutor legal de l’alumne/a Correu electrònic 2 
 
 

Autoritzo 

• Que la imatge i veu del meu/va fill/a pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a activitats organitzades per l’AFA 
i l’Escola La Maquinista i publicades en els espais de difusió com la pàgina web, blogs, butlletí, Twitter, Flickr i Vimeo.  

• Que el material elaborat pel meu/va fill/a pugi ser publicat en els espais de difusió descrits. 

• Que en la pàgina web, blogs, butlletí, Twitter, Flickr i Vimeo editats per l’AFA hi pugui constar el nom de l’alumne/a. 

 SI NO 

• Que es tractin les dades que voluntàriament cedeixo (noms i cognoms, correu electrònic, data de naixement, curs), limitant 
la meva autorització al compliment de les finalitats directament relacionades amb les  funcions legítimes de l’AFA, i que 
aquestes dades no seran cedides a tercers sense un nou consentiment concret i explícit. 

 SI NO 

Signatura del pare, mare o tutor/tutora legal de l’alumne/s o alumna/es 

 

 

 

    
Lloc Data 

AFA ESCOLA LA MAQUINISTA 

D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garanties dels drets digitals, les vostres 
dades seran incorporades al registre privat de dades que l’AFA disposa per tal de garantir la privacitat de les dades i els propis drets inherents. 
L’òrgan responsable del fitxer, junt amb tot el que aquest conté, és la mateixa Associació de Famílies d’Alumnes, que garanteix l’exercici dels 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades mitjançant un escrit adreçat a l’AFA Escola La Maquinista, a l’adreça C/ Sao 
Paulo n° 1, 08030 de Barcelona, o un correu adreçat a: afa@escolalamaquinista.cat. 
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