Registre d’operadors/es del Consell Català
de la Producció Agrària Ecològica

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ/AMPLIACIÓ

Model: PRODUCCIÓ AQÜÍCOLA: MOL·LUSCS

Dades de la persona física o jurídica
Nom i cognoms o raó social

NIF/NIE/CIF

Nom del/la representat legal

NIF/NIE

Domicili social

Codi Postal

Població

Municipi

Comarca

Dades a efecte de notificació
Nom de la persona nomenada per representar la persona física o jurídica davant del CCPAE

NIF/NIE

Domicili postal

Codi Postal

Població

Municipi

Telèfon 1

Telèfon 2

Fax

Correu electrònic 1

Web

Comarca
Mòbil 1

Mòbil 2
Correu electrònic 2

Xarxes socials 1

Xarxes socials 2

Documentació acreditativa:
Fotocòpia del DNI del titular o del representant legal
Fotocòpia del CIF i dels Estatuts de la societat (en cas de ser persona jurídica)
Nomenament i DNI del representant de l’empresa davant del Consell, efectuat per l’òrgan directiu de l’empresa (en cas de
ser persona jurídica).
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Comunica (seleccioneu una opció)
Al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), autoritat pública de control de la producció agrària ecològica a Catalunya:
L’inici de l’activitat, amb la documentació necessària per al seu compliment de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de
producció agrària ecològica.
Tipus de producció:



Exclusiva ecològica

Mixta (ecològica i convencional)

Sol·licito establir un acord de certificació amb el CCPAE, en relació amb les activitats de control i certificació dels productes agraris
i/o alimentaris, i conseqüentment la meva inscripció en la secció corresponent del Registre d’operadors del CCPAE.

L’ampliació de l’activitat, amb la documentació necessària per al seu compliment de conformitat amb el que estableix la normativa vigent
de producció agrària ecològica.
Tipus de producció després de l’ampliació:

Exclusiva ecològica

Mixta (ecològica i convencional)

Documentació adjunta:
Full de dades de l’explotació ramadera
Per aigua marina:
Concessió d’ocupació de domini públic
Concessió de cultiu marí
Per aigua dolça:
Concessió d’aigua
Concessió d’ocupació de domini públic hidràulic. Si és procedent
Descripció completa de l’empresa (els requisits s’especifiquen a la pàgina 5 del document):
Descripció completa de les instal·lacions a terra i mar (cal incloure com a mínim els punts de la pàgina 5 d’aquesta comunicació prèvia).
Avaluació mediambiental, només en cas que la producció de productes aqüícoles superi 20t per any. Cal indicar al punt 1 del
Pla de Conversió la producció total de l’any anterior. El contingut de l’avaluació s’ha de basar en l’Annex IV de la Directiva 85/337/CEE del Consell i les
seves modificacions.

Pla de gestió sostenible (els punts que s’han de seguir per a la redacció del pla de gestió sostenible la trobeu en la pàgina 7 d’aquesta comunicació prèvia).
Pla de gestió de sanitat animal (els requisits s’especifiquen a la pàgina 7).
Mapa d’ubicació de les batees
Plànols a escala o croquis acotat de les instal·lacions de producció a terra (magatzems que no siguin obradors)
Pla de conversió de producció aqüícola.
Comunicació prèvia al registre d’empreses elaboradores. Només s’ha adjuntar en cas que es faci alguna activitat de manipulació posterior
a la recol·lecció.
Altres:

Pagament de les quotes
(Podeu consultar les tarifes vigents a la nostra pàgina web: Full de Quotes ES014)
Vull domiciliar el pagament de les quotes i adjunto emplenada i signada l’ordre de domiciliació inclosa al final de la sol·licitud.
Vull fer una transferència bancària i adjunto el justificant bancari d’ingrés indicant en el concepte el nom del sol·licitant
Dades bancàries del CCPAE:
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Dades sobre les estructures de producció de mol·luscs que es registren

(complimentar una taula per batea)

Espècie a registrar:
Detall de l’estructura de producció:
Batea (muscleres)

Batea flotant

Altres:

Ubicació de la batea:
Núm. Batea/concessió

Captació
Engreix

Zona CAT

Polígon de producció

Coordenades X

Coordenades Y

Superfície (m 2)

Espècie ecològica

Espècie
convencional 2

Núm. cordes/batea

Kg/corda

Longitud corda (m)

Exclusiva ecològica
Mixta1
Situació actual de la batea
Etapa de captació de llavor
Engreix. S’ha fet la sembra?

No

Sí Data de la sembra:

1

Només marcar quan en una mateixa batea s’hi cultiven dues espècies diferents, una en ecològic i l’altra en convencional
2
Només complimentar quan s’hagi marcat que la batea és mixta

Espècie a registrar:
Detall de l’estructura de producció:
Batea (muscleres)

Batea flotant

Altres:

Ubicació de la batea:
Núm. Batea/concessió

Captació
Engreix

Zona CAT

Polígon de producció

Coordenades X

Coordenades Y

Superfície (m 2)

Espècie ecològica

Espècie
convencional 2

Núm. cordes/batea

Kg/corda

Longitud corda (m)

Exclusiva ecològica
Mixta1
Situació actual de la batea
Etapa de captació de llavor
Engreix. S’ha fet la sembra?

No

Sí Data de la sembra:

1

Només marcar quan en una mateixa batea s’hi cultiven dues espècies diferents, una en ecològic i l’altra en convencional
2
Només complimentar quan s’hagi marcat que la batea és mixta

Espècie a registrar:
Detall de l’estructura de producció:
Batea (muscleres)

Batea flotant

Altres:

Ubicació de la batea:
Núm. Batea/concessió

Captació
Engreix

Zona CAT

Polígon de producció

Coordenades X

Coordenades Y

Superfície (m 2)

Espècie ecològica

Espècie
convencional 2

Núm. cordes/batea

Kg/corda

Longitud corda (m)

Exclusiva ecològica
Mixta1
Situació actual de la batea
Etapa de captació de llavor
Engreix. S’ha fet la sembra?

No

Sí Data de la sembra:

1

Només marcar quan en una mateixa batea s’hi cultiven dues espècies diferents, una en ecològic i l’altra en convencional
2
Només complimentar quan s’hagi marcat que la batea és mixta
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Dades sobre les estructures de producció de mol·luscs convencionals
No aplica
Detall de l’estructura de producció:
Batea (muscleres)

Batea flotant

Altres:

Ubicació de la batea:
Núm.
Batea/concessió

Polígon de
producció

Zona CAT

Coordenades X

Coordenades Y

Superfície (m 2)

Espècie
convencional

Lloc d’emplaçament de la barca
No aplica
Adreça:

Dades sobre els magatzems (tant per a ús ecològic com convencional)
Núm d’ordre

Tipus (1)

Adreça

Productes emmagatzemats

eco
no eco
mixta
eco
no eco
mixta
eco
no eco
mixta
1
Eco: només s’utilitza per a producció ecològica
No eco: s’utilitza per a un cultiu convencional
Mixta: s’utilitza tant per a producció ecològica com convencional
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Superfície (m 2)

Descripció completa de l’empresa
Ha d’incloure:
• Ubicació: s’ha de realitzar una descripció de l’entorn de la unitat de producció (badia) on s’especifiquin les fonts potencials de
contaminacions per productes o substàncies no autoritzats segons les normes de la producció agrària ecològica o contaminants que
comprometin la naturalesa ecològica de la producció final.
• S’ha de identificar les batees: s’ha d’indicar com es farà la identificació de les batees destinades a la producció ecològica (pals, flotadors
o altres marcadors visibles)
• Detallar de quina manera es retindran els musclos, ja sigui mitjançant malles, gàbies o altres mitjans fabricats per l’home.
Pla de gestió de la sanitat animal
S’ha d’elaborar d’acord amb l’article 9 de la Directiva 2006/88/CE:
• Article 9 de la Directiva 2006/88/CE: Bones pràctiques en matèria d’higiene.
Els Estats membres han de vetllar perquè les empreses de producció aqüícola i els establiments de transformació autoritzats apliquin
bones pràctiques en matèria d’higiene, en la mesura que siguin adequades per a l’activitat en qüestió, per tal d’evitar la introducció i la
propagació de malalties.
Ha d’incloure:
• Pràctiques de bio seguretat i prevenció de malalties.
• Acord escrit amb una assessoria sanitària proporcional a la unitat de producció amb serveis qualificats en matèria de sanitat animal
(aquesta assessoria ha de visitar les instal·lacions de producció al menys 1 cop cada 2 anys).
Informació que ha de constar en el Pla de gestió sostenible / mediambiental de la unitat de producció
(Aquest pla de gestió s’ha d’adaptar i enviar al CCPAE anualment)
NOTA: Els operadors/es veïns, quan s’escaigui, es podran coordinar de manera que es pugui verificar a l’hora d’elaborar els seus plans de gestió.

1.

Efectes mediambientals del centre d’operacions. S’han de detallar tots els efectes mediambientals (sobre el sistema aquàtic i
terrestre) que pot produir l’activitat que es desenvoluparà al centre d’operacions i que es vol comunicar per al registre del
CCPAE.

2.

Seguiment mediambiental que s’hagi de portar a terme al centre d’operacions. S’ha de detallar com es realitzarà el seguiment
mediambiental dels efectes mediambientals del centre operacions i de les mesures que es proposin per reduir aquests efectes.

3.

Llistat de les mesures que s’hagin de prendre per reduir al mínim els impactes negatius sobre els entorns aquàtics i terrestres
adjacents, inclús, quan calgui, la descàrrega de nutrients al medi ambient per cicle de producció o per any.

4.

La vigilància i la reparació de l’equipament tècnic. S’ha d’explicar de quina manera es realitzarà la vigilància de l’equipament
tècnic de les instal·lacions (inclosa la revisió de les cordes i les batees) i com es realitzarà la reparació d’aquest equipament pels
casos més freqüents d’incidències.

5.

Calendari de reducció de residus que es posarà en marxa a l'inici de les activitats.

6.

Mesures defensives i preventives preses contra els depredadors l’empara de la Directiva 92/43/CEE del Consell relativa a la
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, i de les normes nacionals.

7.

CULTIU DE FONS DE MOL·LUSCS: Afegir estudi i informe de les evidències (en cas que n’hi hagi) d’impacte ambiental d’aquest
cultiu en la zona explotada.

8.

POLICULTIU: si es fa policultiu ha d’estar documentat al Pla de gestió sostenible. Afegir tota la informació referent a les espècies
implicades en el policultiu i explicar detalladament la gestió d’aquest sistema.

9.

MOL·LUSCS: resum de l’article 25.novodecies.2 (referent a les ostres). En el cas de cultiu d’ostres, s’ha d’afegir un informe
explicant com es realitza el cultiu de les ostres, detallant almenys: disposició de les borses per evitar la formació d’una barrera
total al litoral i la col·locació de les ostres als llits en relació al flux de marees.
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Pla de conversió de producció de mol·luscs
Dades generals

Nom del/a titular o de Representant:
Nom de l’empresa:
Estimació de la producció (de l’any anterior):

Espècie

1.

1.1

Producte

Quantitat

Unitats

Observacions

Pla de gestió de l’explotació aqüícola

Nutrició dels mol·luscs
Utilitza únicament nutrients naturals de l’entorn
S’utilitzen aliments procedents de producció ecològica d’animals de l’aqüicultura
Es compren aliments de fora de l’explotació. Cal indicar quins productes es compren.
Productes comprats:

1.2

Origen dels mol·luscs (especifiqueu d’on prové la llavor):
Pròpia explotació. Captació natural (captació a batees pròpies)
Compra de llavor. Tamany de la llavor en el moment de la compra:
En aquest cas, detallar:
Vivers ecològics
Silvestres
Llits de població
capturats:
Assentaments naturals
Vivers no ecològics

1.3

Pràctiques de maneig:

Teniu previst fer guaret?
No
Sí
En cas afirmatiu, de quines estructures i durant quin període?
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(mm)

|

% de compra de llavor

1.4

Etapes de cultiu

(detallar-ho tant per a les espècies ecològiques com a per a les no ecològiques):

1.4.1 Etapa d’obtenció de llavor: captura natural, batees pròpies
Esquema o explicació detallada d’aquesta etapa per cada espècie que es comunica per al registre. Cal que inclogui com es conserva la
cria, l’època de captació, la disposició de les cordes i qualsevol altre punt que es consideri apropiat.

1.4.2 Etapa d’obtenció de llavor: compra, llavor ecològica, no ecològica o silvestre
Esquema o explicació detallada d’aquesta etapa per cada espècie que es comunica per al registre. Cal que inclogui la mida, la disposició
de les cordes amb la llavor i qualsevol altre punt que es consideri apropiat.

1.4.3 Etapa d’engreix
Esquema o explicació detallada d’aquest etapa per cada espècie que es comunica per al registre. Cal que inclogui la data de sembra de
llavors, com es fa la sembra de llavor, la densitat de sembra, si es fa aclarit de cordes, l’època de recollida i qualsevol altre punt que es
consideri apropiat.
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1.5

Profilaxi:

Especifiqueu quin tipus de tractaments de sanitat realitzeu:
No aplica
Es fa un control dels ectoparàsits?

Sí

No

Producte:
Moment:
Dosi:
Per a quines espècies de peixos?

Malalties:

Malaltia

Tractament en aqüicultura ecològica

L’operador/a adquireix el compromís de:
Comunicar al CCPAE si cap animal de l’aqüicultura ha sofert més de dos tractaments al·lopàtics (per exemple, antibiòtics) o més d’un
tractament si el seu cicle de vida productiu és inferior a un 18 mesos.
1.6

Neteja de les instal·lacions (batees) i equipaments

Com s’eliminen els organismes bio incrustats?
S’utilitza una solució de calç per a controla la competició dels mol·luscs amb els organismes incrustats??
En cas positiu, quantes vegades es fa el tractament?
Com es netegen els equips (cordes, cabassos, etc.) i les instal·lacions?

2.

Manipulació del mol·lusc abans de portar-lo a la depuradora

Detallar el procediment de preparació del mol·lusc abans de portar-lo a l’obrador (depuradora)

Com es netegen aquestes instal·lacions?

A quin tipus d’instal·lació es realitza la depuració?
Mixta
En cas de ser mixta, cal detallar les mesures de separació:
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Sí

No

3.

Relació de serveis

Subcontracteu alguna de les operacions realitzades en la vostra explotació?
No |

Sí

Especifiqueu quines:

Descripció de les activitats

4.

Observacions

Control documental

L’operador/a adquireix el compromís de (marqueu l’opció escollida):
Portar un registre que requereixen els articles 6 quinquies, 25 sexdecies, 73 ter i 79 ter del Reglament (CE) 889/2008.
Complimentaré i portaré actualitzat el quadern d’explotació facilitat pel CCPAE (es pot descarregar del web www.ccpae.org).

5.

Registre de reclamacions dels clients

L’operador/a adquireix el compromís de (marqueu l’opció escollida):
Complimentaré el registre de reclamacions facilitat pel CCPAE(es pot descarregar del web www.ccpae.org).
Portaré un registre de reclamacions propi.

6.

Indicacions en els albarans de venda de productes ecològics o en conversió a d’altres operadors ecològics

L’operador/a adquireix el compromís de (marqueu l’opció escollida):
Complimentaré el albarans facilitats pel CCPAE(es poden demanar al CCPAE quan la producció registrada tingui la qualificació “agricultura ecològica”).
Complimentaré albarans propis en els quals figuraran les indicacions següents, segons el que estableix l’Article 31.1 del Reglament
889/2008 i la Circular Tècnica 04/2008 del CCPAE:
a)
b)
c)
d)

El nom i l’adreça de l’operador
La referència al mètode de producció ecològica que correspongui al producte: “ agricultura ecològica” , “ produït en conversió a l’agricultura
ecològica” , “ biològic” , “ orgànic” , “ bio” , “ eco” , etc.
La frase “ Operador CT/XXXX/Y controlat per ES-ECO-019-CT” , en la qual CT/XXXX/Y és el número de l’operador/a en el Registre del CCPAE i
ES-ECO-019-CT el codi UE del CCPAE com a Autoritat de Control.
El número de lot o qualsevol altra dada que permeti la traçabilitat del producte.

Localitat:

Data:

Nom i cognoms:
Signatura:

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades seran
registrades en un fitxer automatitzat custodiat pel Consell i que només seran usades per als fins indicats. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició per escrit a l’atenció de la Junta Rectora del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, Gran Via de les Corts Catalanes 612-614,
08007 Barcelona. Les dades de caràcter personal seran cancel·lades un cop el sol·licitant es doni de baixa del Registre d’operadors inscrits en el Consell.
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Compromisos de la sol·licitud d’inscripció / ampliació
NIF/NIE/CIF

Nom i cognoms del/de la titular / Raó social
Si es tracta d'una societat, nom i cognoms del/de la representant legal

Càrrec

NIF/NIE

El/la sol·licitant manifesta conèixer i acceptar la normativa de la producció agrària ecològica i es compromet a:
1. Respectar, seguir i fer complir, pel desenvolupament de la seva activitat dins de l’àmbit de la producció agrària ecològica, la

normativa de la producció agrària ecològica aplicable a l’àmbit de Catalunya a cada moment i les seves disposicions i
modificacions.
2. Utilitzar les indicacions referents al mètode de producció ecològica únicament en aquells productes agraris i alimentaris que
compleixin les disposicions dels Reglaments (CE) núm. 834/2007 i 889/2008 i hagin estat degudament autoritzats pel Consell.
3. Acceptar, en cas d’infracció o irregularitat, les mesures indicades en els Reglaments (CE) núm. 834/2007 i 889/2008 i la resta de
normativa que sigui d’aplicació. Si escau, informar per escrit als compradors del producte a fi de garantir que les indicacions relatives al
mètode ecològic de producció es retiren de la producció afectada.
4. En cas de suspensió o retirada de la certificació, iniciar els procediments corresponents per retirar d’aquests productes afectats i de
la seva publicitat qualsevol referència al mètode ecològic de producció o bé per a separar i identificar els productes com a convencionals,
així com a retornar els documents originals de certificació dels quals es disposi.
5. Quan un operador consideri o sospiti que un producte que ell ha produït, elaborat, importat o rebut d’altre operador, no compleix les
disposicions de la normativa de producció ecològica, iniciarà procediments bé per retirar d’aquest producte qualsevol referència al
mètode de producció ecològic o bé per a separar i identificar el producte.
6. Mantenir un registre de les accions correctores de divergència i no conformitat obertes pel Consell.
7. Portar un quadern o registre que permeti conèixer les zones de recol·lecció, els treballs, les produccions obtingudes i el seu destí,
així com qualsevol altra informació sol·licitada pel l’organisme o l’autoritat de control a l’efecte d’una verificació adequada.
8. Portar un registre de reclamacions dels clients.
9. Permetre al Consell l'accés als locals d’emmagatzematge i producció i a les parcel·les per inspeccionar-les, així com també a la
comptabilitat i als corresponents justificants, i la presa de mostres.
10. No utilitzar en la producció vegetal ecològica organismes modificats genèticament (OGM), ni productes obtinguts a partir de, o
mitjançant OGM, com a llavors, material de reproducció vegetativa, productes fitosanitaris, adobs, condicionadors del sòl ni
microorganismes.
11. Consentir que el CCPAE cedeixi al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural les dades relatives al
registre en el Consell declarades per l’operador i/o el sol·licitant.
12. Comunicar al Consell qualsevol canvi d’aquesta sol·licitud al CCPAE.
13. Comunicar la baixa al Registre d’operadors del CCPAE quan ja no sigui vigent l’activitat que va comunicar al Consell.

Declaro que les dades especificades en aquesta sol·licitud i en la documentació que s’adjunta són exactes, i que accepto els
compromisos adquirits. La inexactitud, falsedat o omissió en les dades i documents de la sol·licitud pot comportar deixar sense
efecte aquest tràmit.
Localitat i data:
Signatura del/de la titular / representant legal i, si es tracta d’una societat, segell:

Signant (nom i cognoms):

El CCPAE contrau amb el sol·licitant les següents obligacions:
1. El CCPAE és responsable de la gestió de tota la informació obtinguda o creada durant el desenvolupament de les activitats de
certificació. Amb excepció de la informació que l’operador/a posi a disposició del públic, la resta d’informació es considerarà informació
privada i de caràcter confidencial.
2. El CCPAE es compromet a tractar com a confidencial qualsevol informació obtinguda de fonts diferents a l’operador/a.
3. El CCPAE ha de permetre l’accés de les autoritats competents a les seves oficines i instal·lacions, i ha de proporcionar tota la informació
i l’assistència que les autoritats competents considerin necessàries.
4. El CCPAE té l’obligació d’informar a les autoritats i/o organismes de control, a l’autoritat competent i/o a l’Estat Membre sobre casos
d’incompliments que afectin el caràcter ecològic d’un producte.
5. El CCPAE ha d’intercanviar amb les autoritats competents i les autoritats i organismes de control la informació pertinent sobre els
resultats dels seus controls prèvia petició degudament justificada. També podrà intercanviar l'esmentada informació per pròpia iniciativa.
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Registre d’operadors del Consell Català
de la Producció Agrària Ecològica

NOTIFICACIÓ D’INICI DEL
PERÍODE DE CONVERSIÓ

L’establiment d’un sistema de producció ecològic requereix un període transitori anomenat període de conversió, durant el qual s’aplicaran
les disposicions relatives a la producció ecològica.
Per a què els musclos i els seus productes puguin tenir la qualificació “d’agricultura ecològica”, han d’haver-se aplicat les normes per a la
producció de l’aqüicultura descrites al Reglament (CE) 834/2007 de 28 de juny de 2007 i el Reglament (CE) 889/2008 de 5 de setembre de
2008, durant un període de conversió, comptant des de la data en la qual s’ha presentat aquesta sol·licitud en un registre oficial.

D’acord amb aquesta sol·licitud presentada, a partir de la data de registre d’entrada, la seva explotació queda
sotmesa al sistema de control del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica i per tant haurà de complir amb
tots els requisits de la normativa.

Al portal web del CCPAE (www.ccpae.org) pot descarregar-se el quadern d’explotació facilitat pel CCPAE que ha de
complimentar i portar actualitzat. En el cas que no disposi d’accés a Internet por sol·licitar-ho trucant al telèfon 93
552 47 90 i se li facilitarà a través del correu postal.

El Servei d’Inspecció del CCPAE verificarà properament el compliment de l’aplicació dels requisits del sistema de control dins de la seva
explotació. En cas de trobar-se amb incompliments de la normativa, el Comitè de Certificació, traslladarà la data de començament del
període de conversió al moment en què es compleixin tots els requisits.
En cap cas es podrà vendre el producte sota les denominacions protegides referents a la producció agrària ecològica, si no es disposa del
certificat de conformitat amb els productes sol·licitats.

NOTA: tota la informació referent a la normativa europea de producció agrària ecològica la pot consultar al portal web www.ccpae.org. El desconeixement
d’aquesta normativa no eximeix el seu compliment.

Localitat:

Data:

Nom i cognoms:
Signatura:

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades seran
registrades en un fitxer automatitzat custodiat pel Consell i que només seran usades per als fins indicats. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició per escrit a l’atenció de la Junta Rectora del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, Gran Via de les Corts Catalanes 612-614,
08007 Barcelona. Les dades de caràcter personal seran cancel·lades un cop el sol·licitant es doni de baixa del Registre d’operadors inscrits en el Consell.
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Registre d’operadors del Consell Català
de la Producció Agrària Ecològica

ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE
DÈBIT DIRECTE SEPA

A complimentar pel creditor

Referència de l’ordre de domiciliació:
Identificador del creditor:

ES57000S0800044J

Nom del Creditor:

Consell Català de la Producció Agrària Ecològica

Adreça:

Av. Meridiana, 38, 4a planta

Codi Postal-Població-Província:

08018 Barcelona (Barcelona)

País:

Espanya

Mitjançant la firma d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza al creditor a enviar instruccions a l'entitat del deutor per fer càrrecs al
seu compte i a l'entitat per efectuar els càrrecs 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 per la mateixa. La sol·licitud de
reemborsament s'ha d'efectuar dins de les vuit setmanes següents a la data de càrrec en compte. Pot obtenir informació addicional sobre
els seus drets a la seva entitat financera.

A complimentar pel deutor

Nom del deutor/inscrit:
Adreça del deutor:
Codi Postal-Població-Província:
Swift-BIC del banc deutor:
Número de compte-IBAN:

Tipus de pagament: Pagament recurrent

X

Pagament únic

Aquest mandat es pot utilitzar per a càrrecs recurrents

Aquest mandat únicament es pot utilitzar una sola vegada

Data – Localitat:

Signatura/es i segell del deutor/es:

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