Si voleu disposar
del carnet de
militant adjunteu
una foto–carnet
amb el nom
i cognoms darrere

Sol·licitud d’afiliació
DADES PERSONALS

Escriviu amb lletra clara i majúscules

Nom i cognoms			

DNI

Adreça		
Codi Postal

Població

Telèfons
Correu electrònic
Professió		

Data de naixement

Estudis
Afiliació sindical o empresarial
Altres afiliacions (cíviques, culturals, esportives...)
TIPUS DE QUOTA

SIGNATURA DEL/DE LA SOL·LICITANT

Em comprometo a pagar a la Secretaria de Finances i Administració
d’Esquerra, mitjançant domiciliació bancària, una quota*
€/mes)
que pagaré
o Especial** (
(11,40 €/mes)		
o Normal
o Reduïda*** (5,70 €/mes)
*
**
***
		

o trimestralment
o anualment

Aquestes quotes són vigents des de l’1 de gener de 2011. La quota s’actualitza anualment.
La quota especial és superior a la quota normal i és fixada lliurement pel/per la militant.
Només poden acollir-se a la quota reduïda aquelles persones amb uns ingressos econòmics
precaris com: jubilats/ades, pensionistes, mestresses de casa, aturats/ades, estudiants...

MILITANTS QUE EM PRESENTEN
1. Número de militant		
Nom		

Signatura

2. Número de militant		
Nom		
DADES BANCÀRIES

Signatura

Codi compte client (ccc) on domiciliar la quota de militant

Entitat

Oficina

DC

Número de compte

RESERVAT PER A LA SECRETARIA DE FINANCES I ADMINISTRACIÓ
Secció local
Data d’entrada		

Número de militant

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 de filiació junt amb les dades obtingudes durant la meva militància, estan emmagatzemades en fitxers automatitzats titularitat d’Esquerra
Republicana de Catalunya, i que per exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació que em reconeix l’esmentada Llei, cal que dirigeixi un es-

crit a Esquerra Republicana de Catalunya, Ref. Base de dades, carrer Calàbria
166 – 08015 Barcelona o a administracio@esquerra.org.
Igualment, d’acord amb l’esmentada llei, i en compliment de l’article 4 dels
Estatuts d’Esquerra, per la present butlleta autoritzo Esquerra Republicana de
Catalunya a publicar el meu nom i cognoms al mitjà de comunicació nacional
intern d’Esquerra anomenat «Esquerra Nacional».

Trameteu l’original d’aquesta sol·licitud d’afiliació (ni fotocòpies ni fax) a:
u Esquerra–Secretaria de Finances i Administració Calàbria, 166 08015 Barcelona
IMP-SUP-005/2011

