
 

Format Batec:     Digital             Paper          Ambdós 

Quota:   Familiar. A partir de 2 membres. 11,80€/mes. 

 Individual. Persones ‘singles’ i famílies   monoparentals. 10€/mes. 

 Jove. Menors de 30 anys. 8€/mes. 

Autoritzo rebre comunicacions comercials relacionades amb els nostres tallers, 
espectacles i esdeveniments.  

Autoritzo que la meva imatge presa participant de les activitats de l’associació 
pugui aparèixer en qualsevol document gràfic i/o audiovisual; així com en la 
web, revista Batec i perfils de  Twitter, Facebook, Instagram i Youtube, sempre 
que tingui relació amb l’activitat realitzada amb la única finalitat de publicar, 
recolzar o difondre els serveis que ofereix “Centre Moral d’Arenys de Munt”.  

L’informem que la xarxa social mencionada disposa de la seva pròpia política 
de privacitat i de drets d’imatge, que li recomanem consultar. “Centre Moral 
Arenys de Munt” no té cap mena de responsabilitat ni relació amb aquestes 
polítiques. 

L’informem que les dades que voluntàriament ens proporciona en aquest 
formulari seran tractades per “Centre Moral d’Arenys de Munt” amb l finalitat 
de donar resposta a la seva Sol·licitud i per a la gestió administrativa de la seva 
condició de soci/a. Les seves dades no seran cedides a tercers excepte quan 
sigui indispensable per a la prestació del servei o obligacions legals. 

Així mateix li informem que podrà exercir el dret d’accés, rectificació, limitació, 
portabilitat, oposició i supressió a través del correu electrònic 
centre@centremoral.cat 

 

 

 

 

 

 

 

Signatura, 

 

Arenys de Munt, a ___ de _____________________ de 20____ Amb la present 
firma, autoritzo a Centre Moral a enviar instruccions a la meva entitat adequar 
el compte i entitat per efectuar els càrrecs en el meu compte seguint les 
instruccions del creditor. 

Referència de l’ordre de domiciliació: Quota soci 

El creditor: G58176744 – Centre Moral d’Arenys de Munt 

Direcció: Rbla. Francesc Macià, 57 – 08358 – Arenys de Munt 

Núm. Compte-IBAN 

Entitat Oficina DC Compte (10 dígits) 

Entitat:_________________________________________ 

Població de l’entitat:______________________________ 

 

DADES BANCÀRIES 

SOL·LICITUD D’ALTA DE SOCI/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom i cognoms:____________________________________________ 

Data de naixement:_____________ DNI:________________________ 

Email:_________________________________________________________ 

Mòbil:________________________ Relació de parentiu:_______________ 

Nom i cognoms:____________________________________________ 

Data de naixement:_____________ DNI:________________________ 

Email:_________________________________________________________ 

Mòbil:________________________ Relació de parentiu:_______________ 

Nom i cognoms:____________________________________________ 

Data de naixement:_____________ DNI:________________________ 

Email:_________________________________________________________ 

Mòbil:________________________ Relació de parentiu:_______________ 

Nom i cognoms:____________________________________________ 

Data de naixement:_____________ DNI:________________________ 

Email:_________________________________________________________ 

Mòbil:________________________ Relació de parentiu:_______________ 

Nom i cognoms:_____________________________________________ 

Data de naixement:_____________ DNI:_________________________ 

Adreça:___________________________________________________ 

Població:________________________________ C.P.:______________ 

Email:____________________________________________________ 

Telèfon/s mòbil/s:__________________________________________ 

Nom i cognoms:____________________________________________ 

Data de naixement:_____________ DNI:________________________ 

Email:_________________________________________________________ 

Mòbil:________________________ Relació de parentiu:_______________ 
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