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Imprès 001  Inscripció com Associat 
Impreso 001  Inscripción como asociado.   

 

A Dades Personals Major de 18 anys. 
Datos personales mayor de 18 años.   

Nº 

Nom:  
Nombre: 

 Cognoms: 
Apellidos:  

Adreça Postal:  
Dirección Postal: 

 

D.N.I.: 
D.N.I.: 

 Població-Codi Postal: 
Población-Código Postal: 

 

Data de Naixement 
Nombre 

 Nacionalitat: 
Nacionalidad: 

 

Telèfon mòbil: 
Teléfono móvil: 

 Altre telèfon: 
Otro teléfono: 

 

Adreça electrònica 1: 
Correo electrónico 1: 

 

Adreça electrònica 2: 
Correo electrónico 2: 

 

 

B Inscripció d’Associats menors de 18 anys.  
Inscripción de asociados menores de 18 años.   

Nº 

Nom:  
Nombre: 

 Cognoms: 
Apellidos:  

Adreça Postal:  
Dirección Postal: 

 

D.N.I.: 
D.N.I.: 

 Població-Codi Postal: 
Población-Código Postal: 

 

Data de Naixement 
Nombre 

 Nacionalitat: 
Nacionalidad: 

 

Nom:  
Nombre: 

 Cognoms: 
Apellidos: 

 

Adreça Postal:  
Dirección Postal: 

 

D.N.I.: 
D.N.I.: 

 Població-Codi Postal: 
Población-Código Postal: 

 

Data de Naixement 
Nombre 

 Nacionalitat: 
Nacionalidad: 

 

Nom:  
Nombre: 

 Cognoms: 
Apellidos: 

 

Adreça Postal:  
Dirección Postal: 

 

D.N.I.: 
D.N.I.: 

 Població-Codi Postal: 
Población-Código Postal: 

 

Data de Naixement 
Nombre 

 Nacionalitat: 
Nacionalidad: 

 

 

C 
Dades Bancàries 
Datos bancarios 

Titular del compte:  
Titular de la cuenta: 

 D.N.I.: 
D.N.I.: 

 

Codi IBAN:  
Código IBAN:  

Nota: La tornada de qualsevol rebut implica un cost de devolució de 3’00€. Aquest haurà de ser pagar en un terme de 7 dies.  

   

D 
Informació LOPD 
Información LOPD 

 
Informació en compliment de la normativa de protecció de dades personals.  
 
Les seves dades personals seran utilitzades per a la nostra relació i poder prestar els nostres serveis. Aquestes dades són necessàries 
per poder relacionar-nos amb vostè, el que ens permet l’ús de la seva informació personal dins de la legalitat. També poden ser utilitzades 
per a altres activitats, com enviar-li publicitat o promocionar les nostres activitats. 
 
Sols el personal de la nostra entitat degudament autoritzat podrà tenir coneixement de la informació que li demanem. Podran tenir 
coneixement de la seva informació aquelles entitats que necessiten tenir accés a la mateixa per a que puguem prestar-li els nostres serveis. 
Igualment, tindran coneixement de la seva informació aquelles entitats públiques o privades a les quals estem obligats a facilitat les seves 
dades personals amb motiu del compliment d’alguna llei1.   
 

                                                           
1 Per exemple: Conselleria Educació de la Generalitat Valenciana; Entitat Bancària per a la domiciliació de rebuts; Hisenda; Seguretat Social; Ajuntament de 

Manises; Empresa de Protecció de Dades AUDIDAT; Companyia asseguradora.  
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Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguen les lleis. Una vegada finalitzats els termes legals aplicables, 
procedirem a eliminar-los de forma segura.  
En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per saber què informació tenim sobre vostè, rectificar-la si fos incorrecta i eliminar-la una 
vegada finalitzada la nostra relació, en el cas de que siga legalment possible. També té dret a sol·licitar el traspàs de la seva informació a 
altra entitat (portabilitat). Per sol·licitar aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, junt amb una fotocòpia del 
seu DNI, per poder identificar-lo: 
ATENEU CULTURAL CIUTAT DE MANISES Carrer Fra Salvador Mollar Ventura, 7B, 46940, Manises (València). 
En cas de que entenga que els seus drets han estat desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació a l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades (www.agpd.es).  
 

Permisos específics (marque la casella corresponent en cas afirmatiu): 
 

 Consent la publicació de la meva imatge en Internet o altres mitjans similars per difondre les activitats de la seva entitat.  

 Consent la publicació de la imatge del meu fill/filla en Internet o altres mitjans similars per difondre les activitats de la seva entitat.  

E 
Informació dels Articles 7è, 8è i 9è dels Estatuts.  
Información de los artículos 7, 8 i 9 de los Estatutos.  

 
ART. 7È DRETS DELS ASSOCIATS 

Els drets que corresponen als associats són els següents: 

a) A participar en les activitats de l'associació i en els òrgans de govern i representació.  
b) A exercir el dret de vot, així com a assistir a l'Assemblea General, d'acord amb els estatuts, sempre que estiga al dia en el pagament de les quotes.  
c) A ser informades sobre la composició dels òrgans de govern i representació de l'associació, del seu estat de comptes i del desenvolupament de la 

seua activitat. Podran accedir a tota la informació a través de la Junta Directiva. 
d) A ser escoltades amb caràcter previ a l'adopció de mesures disciplinàries contra ell i a ser informades dels fets que donen lloc a tals mesures. L'acord 

que, si fa al cas, impose la sanció haurà de ser motivat. 
e) A impugnar els acords dels òrgans de l'associació que estime contraris a la llei o als estatuts. 
f) Exposar a la Junta Directiva quantes reclamacions, suggeriments o peticions d’informació sobre l’associació consideren necessàries per al bon 
funcionament de la mateixa.  
g) Ostentar les insígnies i emblemes de l’associació personalment o en el seu patrimoni.  
h) A utilitzar amb respecte els bens i instal·lacions d’us comú de l’associació.  

 

ART. 8È DEURES DELS ASSOCIATS 

Els deures dels associats són: 

a) Compartir les finalitats de l'associació i col·laborar per a la seua consecució. 
b) Pagar les quotes, derrames i altres aportacions que, d'acord amb els estatuts, puguen correspondre a cada soci, per al sosteniment de l’associació.  
c) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats per l’Assemblea General i la Junta Directiva. 
d) Ajustar la seua actuació a les disposicions estatutàries. 
e) Cooperar de forma personal i activa en el desenvolupament de les activitats de l’associació, així com comparèixer en quantes accions i activitats 
artístic-culturals es realitzen.  
f) Guardar la deguda discreció pública en quant al referent de la vida de l’associació, així com no difondre dades o informacions que conega per la seva 
participació en alguns dels òrgans de govern.  
g) Facilitar les dades necessàries per a la configuració de la base de dades de l’associació i actualitzar-los oportunament. Aquestes dades sols podran 
utilitzar-se per als serveis i activitats de l’associació, garantint la no difusió a tercers atenent a la L.O.P.D.  
h) Cuidar el patrimoni evitant el deteriorament.  
 

ART. 9È PÈRDUA DE LA CONDICIÓ D’ASSOCIAT.  

1. La condició d’associat es perdrà per alguna de les següents causes: 

a) La mateixa voluntat de la persona interessada, comunicada per escrit a la Junta Directiva. Els efectes seran automàtics des de la seva data de 
presentació.   
b) No satisfer les quotes fixades prèvia reclamació. En la reclamació s’especificarà el terme per aclarir el motiu del deute i el pagament del mateix. Es 
suspèn automàticament la seva condició de soci mentre es trobe pendent la liquidació del deute. 
c) La separació de l’associació per acord motivat de la Junta Directiva derivat d’un expedient sancionador. La condició de soci quedarà en suspens 
després de la notificació de l’expedient.  
d) Quan l’associat mantinga una conducta pública incorrecta, que desprestigie o atente greument contra l’associació i qualsevol dels associats. 
e) Per incompliment greu dels presents estatuts o dels acords adoptats pels òrgans establerts.  
f) Per extinció de la personalitat jurídica o mort de l’associat.  

2.  Malgrat tot, la baixa no eximeix la persona associada de satisfer les obligacions pendents amb l’associació. 

 

Manises,  de/d’    de   

 

Signatura de l'Associat/ada: 
 

http://www.ateneuculturalcorciutatdemanises.com/
http://www.agpd.es/

