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SOL·LICITUD ALTA SOCI DE L’AFA ESCOLA EULÀLIA BOTA 

Informació d’alumne/s 

 ALUMNE/S A L’ESCOLA Curs que farà al 

2020/2021 NOM 1r COGNOM 2n COGNOM 

1.      

2.      

3.      

4.      

Informació de la família 
 NOM 1r COGNOM 2n COGNOM DNI 

Mare     

Pare     

Tutor/a legal     

Altra informació de contacte 
Adreça  

Telèfons de contacte  

E-mails  
  
Forma de pagament quota ANUAL 

 Domiciliació bancària (complimentar i signar el document mandat SEPA situat al dors de la present sol·licitud)  
 Efectiu 

 

Normativa aplicable 

1. Quota anual de soci. Import actual:  30 Euros per família (independentment del número de fills/es matriculats/des a l’escola). 

2. Pagament de quota. L’haureu de pagar anualment (segons la forma de pagament escollida) un cop sol·liciteu l’alta com a 

socis, i mentre els vostres fills/es estiguin a l’escola. El pagament es farà a inici de curs, o posteriorment si la sol·licitud d’alta 

s’ha fet una vegada ja començat el curs escolar. 

3. Quota impagada. Se us cobraran les comissions bancàries per devolució de rebuts quan no sigui causa imputable directament 

a l’AFA. Aplica a les quotes pagades via domiciliació bancària.  

4. Baixa de soci. Si voleu donar-vos de baixa ho heu de notificar per mail a webampaeb@gmail.com. En cas que no vulgueu 

pagar la quota de l’any en curs per causar baixa, haureu de notificar-ho abans del termini establert en el punt 2 anterior.  

5. Activitat extraescolar. Per a realitzar-ne qualsevol (incloent acollida o ludoteca no esporàdica), ja sigui en el propi centre o 

fora (com en el cas de piscina), és obligatori ser soci de l'AFA i haver pagat la quota corresponent al curs de referència. En cas 

contrari, és obligatori haver pagat 40€ en concepte de matrícula. 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades 

El responsable del tractament és l'AFA ESCOLA EULÀLIA BOTA, NIF G63629067. 

La finalitat del tractament és permetre el processament i la prestació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.  

La legitimació per a tractar les dades es basa en el compliment dels nostres obligacions legals, el nostre interès legítim i el consentiment de la 

persona interessada. 

Els destinataris de les dades són proveïdors externs i altres destinataris necessaris per a poder complir amb el servei extraescolar. No està 

previst la transferència de dades fora de l'Espai Econòmic Europeu. 

Vostè té el dret d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades, així com altres drets que s'expliquen amb més detall en la informació addicional. 

Podeu consultar la informació addicional a la nostra web http://www.ampaeb.cat/politica-de-privacidad/ 

Quan el servei sol·licitat requereix informació sobre la salut de l’alumne, vostè dona el consentiment per a que aquestes dades siguin tractades 

per a la gestió de l'activitat extraescolar sol·licitada, i constata que la informació que ha proporcionat és exacta i certa. Si no proporciona aquesta 

informació, l'AMPA pot no ser capaç de satisfer la seva petició. 

Nom i cognoms del signant:  Parentesc:  

Signatura: Data:  

El signant manifesta que ha llegit i està conforme amb la normativa aplicable. 
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ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO (SEPA CORE BÁSICA) 
 

REF. NÚM. MANDATO:   

 
Mediante la firma de este formulario de orden de domiciliación, autoriza al acreedor a enviar órdenes de adeudos a su entidad 
financiera y autoriza a ésta a efectuar los adeudos correspondientes en su cuenta, de acuerdo con las instrucciones del acreedor. 

Entre otros, tiene derecho a ser reembolsado por su entidad financiera según los términos y condiciones del contrato suscrito con 
la misma. En todo caso, las solicitudes de reembolso deberán efectuarse dentro de las 8 semanas siguientes a la fecha de adeudo 
en su cuenta. 

Se deben completar todos los campos solicitados y firmar el presente documento por el titular de la cuenta en la que se adeuden 

los recibos domiciliados 

DATOS DEL DEUDOR TITULAR DE LA CUENTA DEUDORA    

Nombre:     NIF:  

Domicilio:  

Población:   Código postal:  

 Número cuenta IBAN:  E S                            

 
SWIFT BIC:  

 

DATOS DEL ACREEDOR 

Nombre del acreedor: AFA ESCOLA EULALIA BOTA 

Nif: G63629067 

Nombre de la calle y número: C/FERNANDO PESSOA 59 

Código postal: 08030 

Población: BARCELONA 

Tipo de pago: Pago periódico 
 

Fecha:   Firma del Titular:  
 

 

Información básica sobre protección de datos 

El Responsable del tratamiento es el AFA ESCOLA EULÀLIA BOTA, NIF G63629067. 

La finalidad del tratamiento es permitir la tramitación y la prestación de actividades complementarias, extraescolares o de servicios. 

La legitimación para tratar los datos se basa en el cumplimiento de nuestras obligaciones legales, nuestro interés legítimo y el 

consentimiento del interesado. 

Los destinatarios de los datos son proveedores externos y otros destinatarios necesarios para poder dar cumplimiento al servicio de 

extraescolares. No se contempla la transferencia de datos fuera del Espacio Económico Europeo. 

Usted tiene el derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se explican en más detalle en la información 

adicional. Puede consultar la información adicional en nuestra página web https://www.afaeulaliabota.cat/politica-de-privacidad/ 

Cuando el servicio solicitado requiera información sobre la salud del alumno, usted da el consentimiento para que estos datos sean tratados 

para la gestión de la actividad extraescolar solicitada, y hace constar que la información que ha proporcionado es exacta y verídica. En caso 

de que no proporcione estos datos es posible que el AFA no pueda atender su solicitud. 

 


