
___________________________________________________________________________,

veí/veïna de _____________________________ amb codi postal ___________, amb

adreça al carrer/plaça ____________________________________________________,

núm. _________, titular del DNI/CIF número _______________ _____i amb 

telèfon fix _____________ , telèfon mòbil ____________ ___,  FAX ____________ 

i correu electrònic _______________________________________________________. 

El número d'inscripció al CBPAE és_________________________.

EXPOSA:

Que es troba interessat en el seu ingrés en l’  Associació de la Producció Agrària

Ecològica de Mallorca com a soci de ple dret i es compromet a complir els vigents

Estatuts  Socials  així  com  els  acords  obligatoris  d’Assemblea  en  el  cas  que  sigui

acceptada la present sol·licitud.

SOL·LICITA:

- Que sigui admès com a soci de ple dret de l’esmentada associació.

- Que el pagament de la quota de soci anual es faci a través de:

(    )  Domiciliació bancària (en aquest cas, ompliu el 2n full)

(   )  En metàl·lic

____________________________, ________ d ____________ de 201__

Signat: _______________________

ASSOCIACIÓ PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLÒGICA DE MALLORCA (APAEMA)

Protecció de dades
Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de l'Associació de la Producció Agrària
Ecològica de Mallorca (APAEMA) creat amb la finalitat de dur un registre dels socis i sòcies de l'entitat. En
cap cas seran comunicades o cedides. Per altra banda, en qualsevol moment vostè pot exercir els seus
drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a APAEMA a través de correu electrònic,
telèfon o personant-se a l'oficina de l'entitat.



ASSOCIACIÓ DE LA PRODUCCIÓ AGRÀRIA
ECOLÒGICA DE MALLORCA

Quarter vell (baixos)
Carrer den Veiet, 17. Porreres

971168326 / 660 410 186
www.apaema.net

apaema@gmail.com

SOL·LICITUD DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DE QUOTA DE SOCI (40€/any)

RAÓ SOCIAL:

LLINATGES I NOM:

NIF/CIF:

ADREÇA:

CODI POSTAL/ POBLACIÓ:

TELÈFON:

CORREU ELECTRÒNIC:

AUTORITZO A DOMICILIAR EL COBRAMENT DE LES QUOTES A LA ENTITAT: 

______________________________________________________________________________

NÚM. COMPTE / IBAN

_______________, ______ d________________ de 20__

Signatura:

Protecció de dades
Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de l'Associació de la Producció Agrària
Ecològica de Mallorca (APAEMA) creat amb la finalitat de dur un registre dels socis i sòcies de l'entitat. En
cap cas seran comunicades o cedides. Per altra banda, en qualsevol moment vostè pot exercir els seus
drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a APAEMA a través de correu electrònic,
telèfon o personant-se a l'oficina de l'entitat.



ASSOCIACIÓ DE LA PRODUCCIÓ AGRÀRIA
ECOLÒGICA DE MALLORCA

Quarter vell (baixos)
Carrer den Veiet, 17. Porreres

971168326 / 660 410 186
www.apaema.net

apaema@gmail.com

APAEMA informa als seus socis, a través de correu electrònic, sobre temes molt 
diversos. Marcau amb una X les temàtiques que poden ser més d'interès per a vostè:

Horticultura eco Cursos i jornades Comissió fruiters

Fruticultura eco Fires Comissió olivar

Apicultura eco Mercats eco Grup d'apicultura

Ramaderia eco Comercialització Grup dones agroecològiques

Sòls i fertilització Compra/venda Comissió biodinàmica

_______________, ______ d________________ de 20__

Signatura:

Protecció de dades
Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de l'Associació de la Producció Agrària
Ecològica de Mallorca (APAEMA) creat amb la finalitat de dur un registre dels socis i sòcies de l'entitat. En
cap cas seran comunicades o cedides. Per altra banda, en qualsevol moment vostè pot exercir els seus
drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a APAEMA a través de correu electrònic,
telèfon o personant-se a l'oficina de l'entitat.
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