
Ordre de domiciliació de Dèbit Directe SEPA 
 
Mitjançant la signatura del present document d'Ordre de Domiciliació,  
 
Nom :  

Número de Col·legiat:  

Adreça:  

Codi Postal:   

Població :  

Província : 

Correu electrònic:  

NIF :  
 
El Dr./Dra. autoritza a COL.LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA (COEC), 
amb adreça en Travessera de Gràcia, 93-95 – 08006 Barcelona i CIF Q0866006J: 
 
A enviar ordres a la seva entitat financera, per descomptar en el compte que ens indiquin més a 
baix, els imports que es reportin com a conseqüència de les quotes col·legials i/o de responsabilitat 
civil derivades de la colegiación i així mateix, autoritza a la seva entitat financera a carregar en 
el seu compte els imports d'aquestes factures. De conformitat a l'establert en l'article 23 de la Llei 
16/2009, de 23 de novembre, de Serveis de Pagament, acorden la no devolució dels deutes 
domiciliats girats per COEC una vegada transcorreguts 15 dies des de la liquidació del deute 
domiciliat. 
El present acord mantindrà la seva vigència en tant subsisteixin les obligacions de pagament a 
càrrec del signatari i derivades de la relació col·legial que aquest manté amb COEC. 
 

AUTORITZACIÓ 
NOM I COGNOMS DEL TITULAR: 

NIF DEL TITULAR: 

IBAN :  

BIC/SWIFT :  

Signatura: 

 

  
 

• Imprescindible adjuntar fotocòpia del DNI del Col·legiat. 
• En cas que el Col·legiat i el Titular no siguin la mateixa persona, cal adjuntar també el DNI 

del Titular del compte. 
• Si el Titular del compte és una Societat cal adjuntar també còpia del DNI de l'administrador 

de la societat i fotocòpia de l'escriptura de constitució de la mateixa, juntament amb un 
escrit d'autorització. 

 
Preguem remetin aquesta autorització signada per qualsevol d'aquestes vies: 
E-mail : coec@coec.cat / Fax: 93 310 63 99 
Correu postal: COEC. Travessera de gràcia, 93-95. 08006 Barcelona 
 
 

AVÍS (en cas de sol·licitar un canvi de domiciliació bancària): 
     . Si el present document, juntament amb la documentació, arriba 
a COEC abans del dia 20 del mes en curs, el rebut del següent mes passarà pel 
compte nou.  
     . Si el present document, juntament amb la documentació, arriba a COEC a 
partir del dia 21 del mes en curs, el rebut del següent mes NO es passarà pel 
compte nou. 
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