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BUTLLETA SOL·LICITUD SOCI ACAV 

Categoria 
 

Concepte Quota anual Vots Altres 

 Estudiant  (IVA inclòs)    20 € 0 Escola: 

 Individual (IVA inclòs)    50 € 1 Activitat: 

 Empresa (IVA inclòs) 100 € 2 

 

Dades de contacte 
 

Empresa 

Cognoms Nom 

Adreça 

CP Població 

Telèfon Mòbil Fax 

NIF/CIF Mail 

 

Forma de pagament 
 

 Transferència bancària compte ACAV :  3025 0001 11 1401129786 

  

   Domiciliació bancària 

Banc/Caixa 
Entitat 

 
Oficina  

 
Con 

 
Número compte 

 

Domicili oficina 

 
 

Observacions Signatura 

 Data 

 
 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 i amb els drets reconeguts que s'hi reconeixen (en particular els d’oposició, accés, rectificació i 

cancel·lació de les dades personals), el titular dóna el seu consentiment per a la inclusió de les seves dades personals en els fitxers de 
l’Associació Catalana d’Anàlisi del Valor amb domicili a la Via Laietana, 39 amb la finalitat de facilitar la gestió administrativa, d’informar 
el titular, de comercialitzar serveis d’interès per a aquest i d'impulsar activitats tant relacionades com necessàries per al  compliment del 

fins socials. El titular autoritza la comunicació de les seves dades de caràcter personal a l’Associació Catalana d’Anàlisi del Valor per a 
les finalitats esmentades. Es considera cedida l'autorització si en un termini de trenta dies, el titular no manifesta el contrari exercint els 
drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades personals enviant una sol·licitud per escrit a l’Associació  Catalana de 
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