
 
COM FER-SE SOCI/SÒCIA 
Si vol fer-se soci/sòcia d’Ateus de Catalunya, rebre les informacions i publicacions que es facin i tenir la possibilitat de 
participar en les activitats i els projectes de l’associació reservats als seus membres cal: 
 

 Trametre la butlleta d’inscripció complimentada a l’adreça de l’associació: Ateus de Catalunya  Apartat de 
correus 13.112, 08080-Barcelona 

 Satisfer la quota anual de soci/sòcia. 
 La inscripció com a soci/sòcia comporta l’adhesió al Manifest i l’acceptació dels Estatuts. 

 
Els pagaments es fan per domiciliació bancària, per la qual cosa cal omplir i trametre signada la butlleta de 
domiciliació a l’Apartat de correus citat. Altres possibilitats consultar 
Un cop efectuada la inscripció, els socis i sòcies rebran un carnet acreditatiu de la seva condició. 
 
 
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ PER FER-SE SOCI/A 
Nom i cognoms ................................................................................... NIF o Passaport ........................................ 
Data de naixement................................................... Professió ............................................................................... 
Adreça .............................................................................................................................. DP ............................... 
Població ............................................................................... Província .................................................................. 
Telèfon ......................................Mòbil ................................. Correu electrònic ..................................................... 
Data ........................................................ Signatura, 
 
 
 
BUTLLETA DE DOMICIACIÓ BANCÀRIA  
Autoritzo a Ateus de Catalunya a carregar al meu compte l’import de la quota de soci/a o donatiu indicat: 
 
Nom i cognoms del titular ......................................................................... NIF o Passaport ............................ 
Compte IBAN:  ................................................................................................................................................. 
□ Quota anual de soci/a (60 € per any) 

□ Quota anual reduïda de soci/a –sols estudiants, aturats/des o jubilats/des, amb ingressos inferiors a 1.000 € (20 € 
per any) 

□ Quota familiar, dos o mes que convisquin (85 € per any) 

□ Donatiu o aportació voluntària per un import de .......................... €    □ per una única vegada 

Data ............................................... Signatura titular del compte,           □ una vegada cada .................... 
 
 
 
DONATIUS I APORTACIONS VOLUNTÀRIES 
Si desitja realitzar voluntàriament donatius o aportacions periòdiques a l’associació pot fer-ho mitjançant un ingrés o 
transferencia bancària a nom d’Ateus de Catalunya, al compte IBAN:  ES90-2100-1099-4001-0019-5912 de “La Caixa”; 
o bé per domiciliació bancària, per a la qual cosa cal omplir i enviar signada per correu la butlleta a l’Apartat de 
correus 13.112, 08080–Barcelona. 
 
Els donatius i les aportacions voluntàries són fonamentals per a garantir el bon funcionament i la independència de la 
nostra associació, per a la qual cosa us agrairem que considereu aquesta opció com una forma de suport necessària 
per avançar en els nostres objectius. 
En cas de realitzar algun donatiu o aportació voluntària podrà rebre, si ho desitja, una carta agraint-li la seva 
col·laboració amb Ateus de Catalunya. 
 
 

 
Ateus de Catalunya és una associació sense ànim de lucre, amb NIF G 60698271, inscrita al Registre d’associacions de la Generalitat de 

Catalunya, amb el número 16.480, Secció primera del registre de Barcelona. 
Seu Social: c/Daoiz y Velarde, 30-32, 08028 Barcelona (dijous de 19:30 a 20:00, cal demanar cita prèvia) 

http://www.ateus.org / info@ateus.org / tel. 696.505.636 / Apartat de Correus núm. 13.112, 08080 Barcelona 
 

Les dades rebudes amb aquesta butlleta estan sotmeses a la Llei de protecció de dades. Qualsevol rectificació o anul·lació tindrà que ésser 
comunicada per escrit al apartat de correus 13.112 de 08080 Barcelona 

mailto:info@ateus.org

