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DADES D’INTERÈS

Quota anual (100% mes de febrer)

Quota semestral  (50% mes de febrer, 50% mes de juliol) 

Així mateix autoritza fer càrrecs en el seu compte d’acord amb les ordres del COBDC. Com a 
part drets té el de ser reemborsat pel seu banc. Aquest reemborsament s’haurà d’efectuar en 
un termini de 8 setmanes a partir de la data de càrrec al seu compte. s’expliquen amb més 
detall en documents que el seu banc li ha de facilitar.

Les altes que gaudeixen d’algun tipus de bonificació per inscriure’s com del COBDC comporten 
una permanència obligatòria d’un any a comptar a fi del període bonificat, sent aquest darrer 
també objecte de permanència. 
Mitjançat la signatura d’aquesta Ordre de domiciliació, vostè autoritza enviar ordres al seu 
banc i carregar al seu compte.

Quota trimestral (25% mes de gener, 25% mes d’abril, 
25% mes de juliol i 25% mes d’octubre) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
- CIF: Q0878005H  
- Identificador: Quota col·legial  
- Ordre de domiciliació bancaria SEPA

DADES DE DOMICILIACIÓ 
Nom del Banc on es domicilia el rebut: 

IBAN (Número de compte bancari IBAN) (és obligatori omplir 
tots els camps. No es pot deixar cap casella en blanc) 

Nom i cognoms del titular del rebut: 
CIF/NIF o NIE del titular del rebut: 

Data d’inici dels càrrecs (deixar en blanc): 
Signatura 

Desitges rebre servei d’avisos per correu electrònic: 

No       

Correu electrònic 

Desitges tenir adreça de correu electrònic del Col·legi? 

  Sí                    No  

Vols que les teves dades personals figurin al Directori del 
Col·legi? 

 Sí   No 

Autoritzes al Col·legi a fer ús de les teves dades personals 
per enviar-te informació o ofertes que puguin ser del teu 
interès, sempre lligades al nostre terreny professional? 

 Sí   No

Vols formar part d’algun dels grups 
de treball del Col·legi?  

  Sí                    No 

De quin? 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Nom i cognoms de qui signa: 

Data de la signatura:
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