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COM ASSOCIAR-SE A IMMUNITAS VERA 

 

Has de seguir aquests senzills passos: 

1. Emplena la sol·licitud d’alta i la fitxa d’inscripció adjunta amb totes les dades del soci/a 
degudament complimentades i les dades bancàries per al cobrament de quotes els 
propers anys. Aquest document Adobe Acrobat te camps editables i pots emplenar-los 
directament des del teu ordinador. Un cop emplenades totes les dades desa el document 
al teu ordinador.  
 
 

2. Fes un ingrés o transferència bancària per import de 60 euros en concepte de quota 
d’inscripció (10 euros) + quota anual (50 euros) a: 

BBVA 

Immunitas Vera, Associació Catalana d’Al·lèrgies Alimentàries 

IBAN ENTITAT OFICINA D.C. Nº DE COMPTE 

ES07 0182 8177 18 0201523567 

 
 

3. 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 i especificant a l’assumpte: “Alta de soci de...” 
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ACLARIMENTS: 

1. El soci o sòcia sempre és l’afectat/da, en cas de menors d’edat, el pare, mare o tutor/a 
actuen com a representats legals. 
 

2. La quota de soci és familiar: en cas d’haver més d’una persona amb al·lèrgia a aliments o 
làtex al nucli familiar(germans, mare o pare) és passa una sola quota però has de sol·licitar 
l’alta de cada persona per separat.  
 

3. La quota anual de tots els socis s’abonarà el primer trimestre de cada any 
independentment del mes en que cada soci s’hagi associat. 
 

4. Un cop rebuda la documentació necessària procedirem a donar-te l’alta i gaudiràs de tots 
els drets i serveis, activitats i iniciatives adreçades als socis i sòcies d’Immunitas Vera. 
 

5. Què t’oferim:  

• El nostre suport i assessorament per al maneig de l’al·lèrgia a aliments i la prevenció de 

reaccions.  

• T’ajudem a que siguis un pacient informat i expert amb informació i recursos útils. 

• Et mantenim informat setmanalment amb el nostre servei de mailing: Newsletter, 

Alertes, Notícies... 

• T’oferim gratuïtament la informació que et facilita el teu 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 

• Pots participar de forma gratuïta en les Xerrades, Jornades, Trobades i Tallers que 

organitzem amb especialistes i professionals de reconegut prestigi. 

• T’acompanyem i assessorem en les teves reclamacions i peticions davant els poders 

públics i els operadors econòmics.  
• T’acompanyem i assessorem en l’escolarització del teu fill o filla.  
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SOL·LICITUT D’ALTA 

Srs., 

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

Nom i cognoms de la persona afectada:  

 

 

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal:  

 

 

Adreça:  

C.P.: Població: Província: 

   
 

Desitjo que em domicilien la quota anual al següent Compte Corrent:  

IBAN ENTITAT OFICINA D.C. Nº DE COMPTE 

                        
 

Entitat: 

 

Faig constar el meu consentiment: 

Nom i cognoms (del pare, mare o tutor/a legal en cas de menors d’edat): 

 

 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’IMMUNITASVERA, 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 

Nom i Cognoms soci/a Data de naixement: 

  

D.N.I.:   

Adreça:  

Població:  

C.P.:  Província:  Tel.:  

e-mail1:  e-mail2:  
 
Representants legals (en cas de menors): 

 
Nom i Cognoms: 

 

D.N.I: 

  

Telèfon:  e-m@il:  
 

Nom i Cognoms: D.N.I: 

  

Telèfon:  e-m@il:  
 

 

Al·lèrgies 
 

Al·lèrgia  alimentària: 

 
Llet  Fruits secs  Peix  Llegums   Verdures  Carns   

Ou   Fruites   LTP   Marisc  Cereals   Làtex   

Altres:  

 
 

Asma:     Dermatitis atòpica:     

 

Al·lèrgia a ambientals: 

Fongs  Àcars  Pòl·lens  Epitelis   

Altres:  
 

 

Intolerància: 

  Gluten  Fructosa  Galactosa   

Altres:  
 

 

 
 

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