Sol·licitud d’afiliació
Dades personals

Fotografia

Escriviu amb lletra clara i majúscules

Nom i cognoms		

Si voleu disposar
del carnet de
militant, adjunteu
una foto carnet amb
el nom i cognoms
darrere, o bé
envieu-la per
correu electrònic
a administracio@
esquerra.cat

Adreça		
Codi postal		

Població		

Telèfon fix		

Telèfon mòbil		

DNI

Correu electrònic
Estudis
Professió			

Data de naixement

Tipus de quota

Afiliació sindical o empresarial
Altres afiliacions (cíviques, culturals, esportives, col·legi professional...)

Em comprometo a pagar, mitjançant
domiciliació bancària, una quota*

Web personal

Normal 11,40 €/mes

Facebook			

Twitter

Reduïda** 5,70 €/mes
Especial***

15 €/mes

20 €/mes

Militants que em presenten

			

30 €/mes

50 €/mes

1 Número de militant

*

Aquestes quotes són vigents des de l’1 de gener
de 2016. La quota s’actualitza anualment
** Només poden acollir-se a la quota reduïda
aquelles persones amb uns ingressos econòmics
precaris, com jubilats/jubilades, pensionistes,
mestresses de casa, persones en situació d’atur,
estudiants...
*** La quota especial és superior a la quota normal i
és fixada pel/per la militant

Nom i cognoms		
2 Número de militant
Nom i cognoms
Signatura militant 1

Signatura militant 2

Que pagaré
Trimestralment

Comissions sectorials
A Esquerra Republicana ens organitzem per àmbits territorials i també per àmbits d’interès a través de les comissions
sectorials. Marca les comissions sectorials a les quals vols participar, amb un màxim de dues.		
POLÍTICA CULTURAL,
EDUCACIÓ I ESPORTS

emprenedoria, treball
i funció pública

POLÍTICA ECONÒMICA
I coneixement

16

Política Lingüística

01

Política Econòmica i Financera

02

Treball, Autònoms i Economia Social

13

Cultura

18

Agricultura, Ramaderia i Pesca

20

Administracions Públiques i Justícia

14

Educació

15

Universitats, Recerca i Innovació

05

Fòrum Sindical

09

Esports

03

Empresa, Indústria i Serveis

Relacions INTERNACIONALS

04

Comerç, Turisme i Consum

22

Unió Europea i Política Internacional

Societat de la Informació

23

Cooperació, Pau i Solidaritat

POLÍTICA TERRITORIAL
21

Seguretat i Protecció Civil

06

19

Medi Ambient i Energia

ENTORN

17

Política Territorial

12

ciutadania i migracions
11

Polítiques d’Immigració

Moviments Socials

08

Benestar Social

07

Salut

Comunicació Audiovisual

Reservat per a la Secretaria de Finances i Administració
Secció local
Data d’entrada

En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
quedo assabentat/da que les meves dades identificatives i
bancàries, junt amb les dades obtingudes durant la meva
vinculació, estan emmagatzemades en un fitxer automatitzat titularitat d’Esquerra Republicana de Catalunya que té
per finalitat realitzar la gestió administrativa i organitzativa,
i si escau, realitzar el cobrament de quotes.
En el supòsit de pèrdua de la condició de militant per la
manca de pagament de les quotes, mitjançant la signatura
del present document autoritzo a Esquerra Republicana
de Catalunya a conservar les meves dades personals en la
condició d’amic/amiga d’Esquerra Republicana.
Per exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació que em reconeix l’esmentada llei, cal que dirigeixi un
escrit a Esquerra Republicana de Catalunya, Ref. Base de
dades, carrer Calàbria 166, 08015 Barcelona, o a administracio@esquerra.cat. Igualment, d’acord amb l’esmentada
llei, i en compliment de l’article 5 dels Estatuts d’Esquerra
Republicana, per la present butlleta autoritzo Esquerra Republicana de Catalunya a publicar el meu nom i cognoms
al mitjà de comunicació nacional intern del partit, anomenat
Esquerra Nacional.

salut i benestar

imatge i comunicació
24

Anualment

Número de militant

Signatura

del/de la sol·licitant

Ordre de domiciliació directa–SEPA
SEPA Direct Debit Mandate
Dades del creditor

Reservat per a la Secretaria de Finances i Administració

Referència de l’ordre de domiciliació Mandate reference
Identificador del creditor Creditor identifier ES90110G08678120
Nom del creditor Creditor’s name Esquerra Republicana de Catalunya NIF Fiscal Identification Number G08678120
Adreça del creditor Address Calàbria, 166

Població City Barcelona		 Codi postal Postal code 08015

País Country Catalunya

Dades del deutor/a
Tots els camps han de ser emplenats obligatòriament. Una
vegada signada aquesta ordre de domiciliació ha de ser
enviada al creditor per a la seva custòdia.
Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació el
deutor autoritza (A) al creditor a enviar instruccions a l’entitat del deutor per fer càrrecs en el seu compte, i (B) a
l’entitat per efectuar càrrecs en el seu compte seguint les
instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimitat al reemborsament per la seva entitat en
els termes i condicions de contracte subscrit per la mateixa.
La sol·licitud de reemborsament s’haurà d’efectuar dins de
les vuit setmanes que segueixen a la data del càrrec en
compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus
drets a la seva entitat financera.

Nom del deutor/a (titular del compte de càrrec) Debtor’s name

NIF Fiscal Identification Number
Adreça del deutor/a Address
Població City
Codi postal Postal code

País Country

SWITF/BIC
Número de compte/IBAN Account number/IBAN

Tipus de pagament Type of payment

Periòdic Recurrent payment

Pagament únic One-off payment

Data Date
Localitat Location in wich you are signing

All gaps are mandatory. Once this mandate has been signed must be sent to creditor for storage.
By signing this mandate form, you authorise (A) the creditor
to send instructions to your bank to debit your account, and
(B) your bank to debit your account in accordance with the
instructions from the creditor. As part of your rights, you are
entitled to a refund from your bank under the terms and
conditions of your agreement with your bank. A refund must
be claimed within eight weeks starting from the date on
which your account was debited. Your rights are explained
in a statement that you can obtain from your bank.

Signatura del deutor Signature of the debtor

Cal remetre el document degudament omplert per tal que sigui vàlid (ambdues cares).
Trameteu l’original d’aquesta sol·licitud d’afiliació (ni fotocòpies ni fax),
juntament amb una còpia del document d’identitat a:

u Esquerra–Secretaria de Finances i Administració. Calàbria, 166, 08015 Barcelona

