
                                 

      FITXA DE SOCI/SÒCIA 

                                   
   Societat        

                                          Persona física      

 

                                                     
DADES D’IDENTIFICACIÓ 

NOM I COGNOMS / DENOMINACIÓ SOCIAL 

______________________________________________________________________ 

DNI/CIF 

__________________ 

DOMICILI / DOMICILI SOCIAL 

_______________________________________________ 

DADES DE CONTACTE 

TELÈFON 1 ___________________________ TELÈFON 2 ________________________ 

E-MAIL ________________________________________ 

PÀGINA WEB ___________________________________ 

PERSONA DE CONTACTE EN CAS D'ENTITAT JURÍDICA 

 

EN CAS DELS/LES  MENORS 

Jo__________________________________________amb DNI___________________ actuant 
com a representant legal del/la menor_________________________ ,autoritzo que pugui 
formar part de la cooperativa. 

 

 

 

 

 Persona jurídica 

 Major d’edat 
 Menor d’edat 



 

APORTACIÓ DE CAPITAL 

He efectuat a dia 19 de maig de 2019 _____EUROS en concepte d’aportació de  capital social a 
la cooperativa Festival Esperanzah SCCL. 

 

L’aportació que he fet a dia 19 de maig de 2019 és del: 

100% del capital social 

25% del capital social, comprometent-me a aportar el 75% restant abans del 2022 

      Cte. Ct   ES __ __    __ __ __ __    __ __ __ __   __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

En el cas dels menors d’edat: 

Jo__________________________________ amb DNI _________________com a 
pare/mare/tutor/tutora legal de __________________________________ amb DNI (si 

en té) ______________________   he realitzat l’aportació a dalt esmentada en representació 
del /la menor. 

 

 

Em comprometo a domiciliar el pagament de la quota de soci i autoritzo al meu banc a 
acceptar els pagaments del 75% de capital social restant.  

Estic d’acord que les meves dades formin part de la Base de Dades de la Cooperativa.  (Les 
vostres dades personals s’incorporaran en els fitxers de la cooperativa Festival Esperanzah 

SCCL  únicament amb la finalitat de tenir les dades actualitzades en el cens propi. En 
compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, podreu 
exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició quan ho cregueu oportú. 

D’acord amb la llei orgànica 1/1982 autoritzo el dret i permís per a captar, enregistrar, usar, 
publicar, i distribuir imatges de mi o en les quals jo estigui inclòs o inclosa, a través de 

qualsevol mitjà de comunicació de l’ entitat 

 

Signatura                                                                                                                                                                                                           
                El Prat de Llobregat, a 19 de maig de 2019 

 

 

 

 

 

 


