
Full d’inscripció

Dades familiars Número:

Nom de la família:

Domicili principal:

Codi postal: Població:

Nombre de titulars*: Nombre de no titulars*:

* Titular: Persona física o jurídica que posseeix un percentatge de vot i de capital social.
* No titular: Persona que a través de la família o grup de consum pot accedir als serveis de l’entitat.

Titular 1

Nom: Primer Cognom: Segon Cognom:

Domicili: És el mateix que el domicili principal:        Sí        No  

 Escriu el teu domicili si no és el principal:

Codi Postal i població: DNI/NIE/Passaport: Data de naixement:

             /           /

Mòbil: Correu electrònic:

Percentatge de vot i capital social** Usuari Password

Està autoritzat a pagar amb moneder?        Sí        No  
** El percentatge s’ha de correspondre amb el percentatge de capital aportat pel titular. La suma de totes les titulars ha de ser del 100%.

  Titular  2                             No Titular 1

Nom: Primer Cognom: Segon Cognom:

Domicili: És el mateix que el domicili principal:        Sí        No  

 Escriu el teu domicili si no és el principal:

Codi Postal i població: DNI/NIE/Passaport: Data de naixement:

             /           /

Mòbil: Correu electrònic:

Percentatge de vot i capital social** Usuari Password

Està autoritzat a pagar amb moneder?        Sí        No  
** El percentatge s’ha de correspondre amb el percentatge de capital aportat pel titular. La suma de totes les titulars ha de ser del 100%.

El document continua al revers del full



  Titular  3                             No Titular ___

Nom: Primer Cognom: Segon Cognom:

Domicili: És el mateix que el domicili principal:        Sí        No  

 Escriu el teu domicili si no és el principal:

Codi Postal i població: DNI/NIE/Passaport: Data de naixement:

             /           /

Mòbil: Correu electrònic:

Percentatge de vot i capital social** Usuari Password

Està autoritzat a pagar amb moneder?        Sí        No  
** El percentatge s’ha de correspondre amb el percentatge de capital aportat pel titular. La suma de totes les titulars ha de ser del 100%.

  Titular  4                             No Titular ___

Nom: Primer Cognom: Segon Cognom:

Domicili: És el mateix que el domicili principal:        Sí        No  

 Escriu el teu domicili si no és el principal:

Codi Postal i població: DNI/NIE/Passaport: Data de naixement:

             /           /

Mòbil: Correu electrònic:

Percentatge de vot i capital social** Usuari Password

Està autoritzat a pagar amb moneder?        Sí        No  
** Només titulars. El percentatge s’ha de correspondre amb el percentatge de capital aportat pel titular. La suma de totes les titulars ha de ser del 100%.

  Titular  5                            No Titular ___

Nom: Primer Cognom: Segon Cognom:

Domicili: És el mateix que el domicili principal:        Sí        No  

 Escriu el teu domicili si no és el principal:

Codi Postal i població: DNI/NIE/Passaport: Data de naixement:

             /           /

Mòbil: Correu electrònic:

Percentatge de vot i capital social** Usuari Password

Està autoritzat a pagar amb moneder?        Sí        No  
** Només titulars. El percentatge s’ha de correspondre amb el percentatge de capital aportat pel titular. La suma de totes les titulars ha de ser del 100%.

Signatura Titular ___

Terrassa, a ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
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