
 

1 Sol·licitud d’inscripció a  Immunitas Vera | www.immunitasvera.org – info@immunitasvera.org 

 

Tel: 977-500-842 
info@immunitasvera.org 
wwww.immunitasvera.org 

 

COM ASSOCIAR-SE A IMMUNITAS VERA 

(EMPRESA) 

Has de seguir aquests senzills passos: 

Una persona autoritzada ha d’emplenar la sol·licitud d’alta i la fitxa d’inscripció 
adjunta amb totes les dades de l’Empresa degudament complimentades i les dades 
bancàries per al cobrament de quotes dels propers anys. Aquest document Adobe Acrobat 
te camps editables i es poden emplenar directament des del l’ordinador. Un cop 
emplenades totes les dades cal desar el document al teu ordinador. 
 
 

1. Fer un ingrés o transferència bancària per import de 100 euros. 

 

BBVA 

Immunitas Vera, Associació Catalana d’Al·lèrgies Alimentàries 

IBAN ENTITAT OFICINA D.C. Nº DE COMPTE 

ES07 0182 8177 18 0201523567 

 
 

2. Tramet al domicili d’Immunitas Vera la fotocopia del resguard de l’ingrés o 
transferència, la sol·licitud d’alta i la fitxa d’inscripció mitjançant: 
 
 Correu electrònic. Envia’ns un correu electrònic a info@immunitasvera.org adjuntant els 

documents especificant a l’assumpte: “Alta Soci (nom empresa)”. 
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ACLARIMENTS: 

1. El soci o sòcia és l’empresa mitjançant el seu/la seva representant legal. 
 

2. La quota anual de tots els membres d ’Immunitas Vera s’abonarà el primer trimestre de 
cada any independentment del mes en que s’hagi associat. 
 

3. Un cop rebuda la documentació necessària procedirem adonar d’alta al soci-empresa per a 
gaudir de tots els drets i serveis, activitats, iniciatives adreçades als socis d’Immunitas Vera. 
 

4. Què oferim:  

• Posem a l’abast de l’empresa la nostra experiència, suport i assessorament per al 

maneig de l’al·lèrgia a aliments i la prevenció de reaccions.  

• Ajudem a l’empresa amb la nostra informació i recursos útils. 

• Gaudir setmanalment amb el nostre servei de mailing: Newsletter, Alertes, Notícies... 

• Oferim gratuïtament la informació que facilita el dia a dia amb l’al·lèrgia a aliments: 

• Dossiers informatius sobre productes alimentaris amb les corresponents  

actualitzacions, sobre cosmètics i medicaments i també sobre material escolar 

• Guies per a l’escola i el menjador escolar 

• Guies sobre etiquetatge i informació alimentària. 

• Receptaris amb suggeriments i substituts. 

• La nostra revista Al·lèrgia.info 

• L’empresa pot participar de forma gratuïta en les Xerrades, Jornades, Trobades i 

Tallers que organitzem amb especialistes i professionals de reconegut prestigi. 

• Promocionem l’empresa a les xarxes socials, mailings als membres associats, som 

prescriptors de la marca o del bon servei. 
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SOL·LICITUD D’ALTA 

Srs, 

Manifesto la meva voluntat d’ingrés a Immunitas Vera, Associació Catalana d’Al·lèrgies 
Alimentàries. 

Nom Raó Social:  

 

NIF:   

Adreça: 

 C.P.:  

Població:  Província:  

 

Desitjo que domicilieu la quota anual al següent Compte Corrent:  

IBAN ENTITAT OFICINA D.C. Nº DE COMPTE 

                        

Faig constar el meu consentiment: 

Nom i cognoms del representant legal: 

 

D.N.I.:   

Lloc:  Data:  

 

Avis legal: 

“De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
caràcter personal,  autoritzo la inclusió de les meves dades, així com les del meu fill/a en un fitxer del qual és 
titular IMMUNITAS VERA, Associació Catalana d’Al·lèrgies Alimentàries. I que aquestes siguin utilitzades amb 
l’única i exclusiva finalitat de la gestió dels serveis de l’associació. 

Així mateix, declaro haver estat informat sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com de 
revocació del consentiment prèviament acceptat, que podré exercir en el domicili d’IMMUNITAS VERA, a l’Apartat 
de Correus 504 de TORTOSA (43500), província de Tarragona, o bé enviant un missatge a l’adreça de correu 
electrònic info@immunitasvera.org”. 

Per continuar has d’acceptar que has llegit i estàs d’acord amb la clàusula anterior. 

He llegit i estic d’acord 
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FITXA D’INSCRIPCIÓ 

 

DADES DE L’EMPRESA 

Nom Raó Social: 

 

 NIF:  

Activitat:  

Adreça:  C.P.  

Població:  Província:  

Telèfon:   e-m@il:  

 

DADES REPRESENTANT LEGAL 

Nom i cognoms:  

Càrrec:  

Telèfon:  e-m@il:  

 

ALTRES CONTACTES 

Nom i cognoms:  

Telèfon:  e-m@il:  

 
 
MOTIUS PER ASSOCIAR-SE O ALTRES OBSERVACIONS 

 

 

DATA D’ALTA: 
Nº SOCI/A:  
Nº REGISTRE:  
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