
 
Centre d' Informació i Difusió de l'Art de l'Esmalt 

 

Subscripció a la revista L'ESMALT i quota de soci de C.I.D.A.E. 
Formulari d'inscripció 

i ordre SEPA de domiciliació de dèbit directe 
 

DADES DEL CREDITOR: 

Referència de l’ordre de domiciliació:(Nº de soci. A completar pel creditor): __________ 

Identificador del creditor: CIF: V 58876244 

Nom del creditor: CIDAE. Centre d' Informació i Difusió de l'Art de l'Esmalt 

Adreça: C/ Ciutat de Balaguer, 17  

Codi postal / Població / País: 08022    BARCELONA    Spain 

Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, autoritzeu a (A) CIDAE  a enviar 

ordres a la vostra entitat financera per debitar  càrrecs al vostre compte i (B) a la seva entitat financera  

per debitar els imports corresponents al vostre compte d’acord amb les instruccions de CIDAE. Entre 

altres, teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat financera d’acord amb els termes i condicions 

del contracte subscrit amb la vostra entitat financera. En tot cas aquest reemborsament haurà de ser 

instat per part vostre en el termini màxim de 8 setmanes a partir de la data en que es va debitar en el 

seu compte. Informació addicional sobre els seus drets relatius a aquesta ordre es troba a la seva 

disposició en la seva entitat.   

DADES DEL DEUTOR 

Nom: 

DNI: Data naixement: 

Adreça: 

Codi Postal-Població: 

Telèfon -Mòbil: 

Correu electrònic: 

(NOMÉS PER RESIDENTS A CATALUNYA-ESPANYA) Número de compte-IBAN* (omplir només 
en cas de domiciliació de la quota de soci): 

 
(A Espanya l'IBAN consta de 24 posicions començant sempre per ES) 

TIPUS DE PAGAMENT:PAGAMENT PERIÒDIC 

Localitat/Data      Signatura 

 

 

TOTS ELS CAMPS HAN DE SER EMPLENATS OBLIGATÒRIAMENT. 

UN COP SIGNADA AQUESTA ORDRE DE DOMICILIACIÓ HA DE SER ENVIADA AL CREDITOR PER 

A LA SEVA CUSTÒDIA. 



RESIDENTS A CATALUNYA/ESPANYA: Desitjo subscriure’m a "L’Esmalt" per un 

any (4 números):  

Quota nou soci: 50€ el primer any. Els següents anys, 65 €. 

Quota Jove: 50 €  fins als 35 anys.(Si us plau,  recordeu posar la vostra data de 

naixement. / A partir dels 35 anys la quota passa a ser de 65 €.) 

(Renovació automàtica de la quota anual si no hi ha contraordre per donar-se de baixa o 

canviar la forma de pagament.) 
 

mitjançant domiciliació bancària* 
 

mitjançant  transferència o ingrés al núm. de compte:  

ES51 2100 0961 71 02 00068151   a nom de C.I.D.A.E 
 

mitjançant transferència Paypal a l’adreça cidaes@gmail.com (indicar dades 

personals al missatge) 

 
 

RESIDENTS A ALTRES PAÏSOS: Desitjo subscriure’m a "L’Esmalt" per un any (4 

números). (Air Mail): 

QUOTA ANUAL RESIDENTS UNIÓ EUROPEA.: 80 €  

QUOTA ANUAL RESIDENTS ALTRES PAÏSOS FORA U.E: 100 € 

(Renovació automàtica de la quota anual si no hi ha contraordre per donar-se de baixa o 
canviar la forma de pagament) 
 

 mitjançant  transferència al compte  

BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX) ES51 2100 0961 71 02 00068151   a nom de C.I.D.A.E 

mitjançant transferència Paypal a l’adreça cidaes@gmail.com (indicar dades 

personals al missatge)  
 

Enviar aquest formulari emplenat i signat per correu a l'adreça postal de CIDAE: 
 

C.I.D.A.E.  

c/ Pare Manyanet, 38-40 

08027 Barcelona (Spain).  
 

O per correu electrònic (escanejar l'original emplenat i signat) a: cidaes@gmail.com 
 

 
Inscriure’s com a soci de CIDAE dóna dret a rebre les 4 revistes anuals per correu postal i per 

correu electrònic notícies relacionades amb el món de l'esmalt: exposicions, concursos, 

novetats editorials, etc ... 

D’acord amb la LL.O.15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal 

(LOPD), us informem que les vostres dades personals seran incorporades a un fitxer 

automatitzat, prèviament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades, del qual és responsable 

CIDAE. La finalitat del fitxer és enviar-vos les comunicacions internes de l’associació i informar-

vos de les activitats i serveis organitzats o relacionats amb la nostra entitat. Us informem que les 

vostres dades personals (excepte les assenyalades amb un *) constaran en una guia d’associats 

que periòdicament podrà publicar aquesta associació. En els casos dels associats que tinguin 

domiciliat el pagament de la seva quota de soci en una entitat financera es cediran les seves 

dades a l’entitat financera encarregada del seu cobrament. Us recordem que, en qualsevol 

moment, podeu exercir els drets d’accés i rectificació, comunicant-ho a CIDAE - C/ Ciutat de 

Balaguer, 17 - 08022 Barcelona  CIF: V 58876244 

mailto:cidaes@gmail.com

