
  

 Associació de Mares i Pares Escola Municipal Salvador Llobet 
c/ Roger de Flor, 64, de Granollers (08401) 

http://www.ampasalvadorllobet.cat  -  a/e: ampallobet@gmail.com 
 

Inscripció i Renovació de dades per l’AMPA 
 

RETORNAR AQUEST DOCUMENT JUNT AMB LA MATRÍCULA 
 

Dades personals de l’alumne/a (tots els germans) 

Cognoms, Nom  Curs:           A    B 

Cognoms, Nom  Curs:           A    B 

Cognoms, Nom  Curs:           A    B 

 
Dades personals del pare, mare o tutor/a legal  

Cognoms, Nom   

Telèfon(s)   

Adreça 
electrònica  

 
 

Ordre de domiciliació directa SEPA 
 

Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació autoritzeu a (A) l’AMPA ESCOLA SALVADOR LLOBET a enviar ordres a la 
vostra entitat financera per debitar càrrecs al vostre compte; i (B) a la vostra entitat financera per debitar els imports corresponents 
al vostres compte d’acord amb les ordres de l’AMPA ESCOLA SALVADOR LLOBET. Entre d’altres, teniu dret a ser reemborsat per 
la vostra entitat financera d’acord amb els termes i condicions del contracte subscrit per la mateixa. La sol·licitud de 
reemborsament s’haurà d’efectuar dins les vuit setmanes que segueixen a la data del càrrec en compte. Podeu obtenir informació 
addicional sobre els vostres drets a la vostra entitat financera.  
 

Titular del compte *   

NIF del titular *  

Entitat bancària   

Codi IBAN:  * 

ES - - - - -  

 
Signatura del titular *      _________________________, a _____ d _______________ de 201____ 
(* obligatòria) 
 
 
 
 
 
La quota d’inscripció i associació a l’AMPA és de 3 0 € per família i curs. 
El rebut es renovarà anualment de forma automàtica si no es comunica el contrari. 
 

D’acord amb la llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Associació de Mares i Pares Escola 
Municipal Salvador Llobet informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat per al 
seu tractament informàtic. Així mateix s’informa dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la 
legislació vigent, mitjançant escrit presentat a Associació de Mares i Pares Escola Municipal Salvador Llobet, amb seu al carrer de 
Roger de Flor, 64, de Granollers (el Vallès Oriental). Aquesta base de dades s’utilitzarà per les diverses activitats de l’abast de 
l’Associació. 

 


