
 

 

 

 

Sol·licitud de col·laboració 

Soci 
 

Nom i cognoms: 

DNI: 

Adreça: 

Localitat: 

 
 

Província: 

 
 

Codi postal: 

Telèfon de contacte: 
 
  Vincle amb Veu Animal:  __ Adoptant   __ Voluntari   __ Simpatitzant   __ Altres 
 
Conec la tasca de l'associació i hi vull aportar com a soci la quantitat de: 

  MENSUAL           6 € __        Una altra quantitat (mínim 6 €):   ___   €     
   * Es carregarà a principi de mes 

  TRIMESTRAL   18 €  _         Una altra quantitat (mínim 18 €):    ___ €     
   * Es carregarà a principi dels mesos de gener, abril, juliol i octubre. 

SEMESTRAL   36 €  _           Una altra quantitat (mínim 36 €): ____ €   
   * Es carregarà a principi dels mesos de gener i juliol. 

 
mitjançant domiciliació bancària amb càrrec al compte següent:

Banc/caixa: 

Compte  
     IBAN              Entitat         Oficina     DC         Número de compte 

  * Tot rebut retornat tindrà un càrrec de 2,50 € en concepte de despeses de devolució, que abonarà el soci. 

 
 Donatiu 
 Si prefereixes no ser soci i fer un donatiu puntual, pots fer una transferència bancària al compte  
següent: 

    Concepte: Donatiu         IBAN ES17 2100 0115 1102 0138 9068 
 
 

Si vols rebre informació sobre l'associació, indica el teu correu electrònic: 

 

A                                        , el         de                                 de             .
 

Signatura: 
         
                                               

___Dono el meu consentiment perquè Veu Animal carregui al meu compte el rebut corresponent a la quota de soci que s'emetrà periòdicament. 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades personals, VEU ANIMAL garanteix que totes les dades personals que conté aquest imprès 
d'associació s'utilitzaran amb la finalitat prevista i amb les limitacions i drets que la llei li atorga. La persona interessada autoritza que les dades personals 
facilitades formin part de la base de dades de VEU ANIMAL amb la finalitat d'arxivar la fitxa d'associat. Per exercir el dret de cancel·lar o rectificar aquestes 
dades podeu adreçar-vos per escrit a l'Associació Protectora d'Animals VEU ANIMAL, apartat de correus 125, codi postal 08921, Santa Coloma de Gramenet 
(Barcelona). 
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