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Butlleta d’inscripció
L'Associació de Treballadors d'Escola Pia per l'Educació i la Solidaritat és una
associació sense ànim de lucre que neix amb l'objectiu de contribuir a la formació
integral dels infants i joves desafavorits, preferentment d'aquells que estan vinculats a
les nostres comunitats educatives.
Jo, ______________________________________________, assabentat/da i conforme
dels drets i deures dels socis i sòcies que s'indiquen en els estatuts de l'associació,
incloses les obligacions de participació econòmica, sol·licito la inscripció com a soci/a
de l'Associació de Treballadors d'Escola Pia per l'Educació i la Solidaritat (ATÈS).

LES MEVES DADES PERSONALS SÓN:
Nom i cognoms

DNI

Adreça

Data naixement

Codi Postal

Població

Telèfon

Correu electrònic

Escola/entitat de l’Escola Pia on treballo

Població i data: _______________________________, ____ de __________ del 20___
Signatura:

Amb aquesta signatura dono el meu consentiment perquè l’Associació tracti aquestes dades
personals, i les meves dades de pagament de les que n’informo a la pàgina 2/2, mentre sigui
soci o sòcia, amb les següents finalitats: identificació de la persona sòcia; tramesa d’informació
referida a les finalitats de l’associació i l’exercici de drets i deures com a soci o sòcia; i
cobrament de quotes associatives. I afirmo haver estat informat que puc exercir els drets que
sobre aquestes dades em reconeixen el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica (Espanya)
3/2018 a través del correu electrònic ates@escolapia.cat.
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Informació sobre el sistema de pagament de les quotes de soci o sòcia
Com a soci o sòcia, escullo (marco amb una) la següent opció, sens perjudici de poder canviarla més endavant:
Descompte de la nòmina
Domiciliació bancària
En cas d’haver optat pel descompte de la nòmina, omplo i signo el següent formulari:

Jo, _______________________________________________________________________,
amb DNI ________________________ i treballador/a a __________________________,
demano i autoritzo que em sigui descomptat del líquid de la nòmina mensual la quantitat de
2,00 euros (24 euros anuals) en concepte de Donatiu per tal que sigui ingressat al compte de l’
“Associació de Treballadors de l’Escola Pia per l’Educació i la Solidaritat” , amb efectes del dia
d’avui i fins a nou avís.
Signatura:

En cas d’haver optat per la domiciliació bancària, omplo i signo el següent formulari:
Titular del compte
DNI
Entitat bancària
Codi postal i localitat de
l’entitat bancària
Número de compte
E S
Per mitjà de la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el pagador autoritza a ATÈS a enviar
instruccions a l'entitat del pagador per fer càrrecs al seu compte, i a Bankinter per efectuar els
càrrecs al seu compte seguint les instruccions d’ATÈS.
Signatura:

DADES DE L’ORDENANT:
Nom: ATÈS “Associació de Treballadors de l’Escola Pia per l’Educació i la Solidaritat”
NIF: G-66781626 Adreça: C/ Almansa, 52-54 08042 Barcelona
Tipus de pagament: aportació trimestral
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