En la següent plantilla us presentem els elements que ha de contenir la fitxa
d'inscripció de noves persones sòcies entenent-lo com un document que
formalitza l'entrada de les persones a formar part a l'entitat com a membres
associats.
Algunes consideracions
La fitxa d'inscripció de noves persones sòcies és aquell document que les
persones que vulguin formar part de la nostra associació hauran d'omplir i
presentar (sigui físicament o virtualment) on consta tant la seva voluntat
explícita de formar part de l'associació com aquelles dades necessàries per a
poder efectuar correctament l'alta.
Sovint s'aprofita el formulari d'inscripció per conèixer diferents aspectes que
poden ajudar a millorar l'associació (com ens ha conegut, quins aspectes són
els que més interessen...) tot i que cal evitar fer un formulari llarg i feixuc.
Cal tenir en compte diferents aspectes que acostumen a estar recollits en els
estatuts o la carta de funcionament intern (Vegeu Fitxa temàtica núm. 58
Reglament de règim intern) de l'associació, per una banda en el cas que hi
siguin els diferents possibles nivells de relació amb l'associació i les diferents
característiques de cadascun (per exemple potser hi ha la figura de sòcia i
també d'amiga o de col·laboradora), per l'altra els drets i deures que
corresponen a les persones sòcies (amigues o col·laboradores) i que per tant
assumim en el moment de formar part d'una associació.
En algunes associacions cal tenir un perfil determinat per formar-ne part, per
exemple l'edat en algunes associacions juvenils.
Sovint, la incorporació d'un nou membre ha d'estar aprovat per la junta o
l'assemblea de l'organització.
En la majoria d'associacions pagar la quota és un dels deures de les persones
sòcies i per això també acostumen a demanar les dades bancàries tot i que,
moltes d'elles, si hi ha una dificultat econòmica per poder-ho assumir fan
excepcions.
Podeu consultar la Plantilla de Llibre de persones sòcies, la Plantilla de Fitxa de

salut, Plantilla de Compromís de voluntariat i la Plantilla de Llei de Protecció de
dades.
Elements que han d'aparèixer a les fitxes d'inscripcions de noves
persones sòcies:
A continuació un petit exemple, però com hem comentat anteriorment, cada
entitat ha de demanar aquelles dades que necessiti i s'adeqüin al seus estatuts
i funcionament.
A)Nom de l'Associació
B) Petita explicació del fet d'esdevenir sòcia i/o de l'associació
C)Dades personals
Nom i cognoms:
Adreça de correu electrònic:
Gènere:
Data de naixement:
Telèfon de contacte:
Adreça amb codi postal i municipi:
D) Dades de relació amb l'associació
Nivell de relació:
⨀Vull ser sòcia
⨀Vull ser col·laboradora
⨀Vull ser amiga
Comunicació / informació de l'associació:
⨀Vull rebre informació de l'entitat a través correu electrònic/correu postal
⨀No vull rebre informació
Interessos particulars:
Com ens han conegut:
E) Vull pagar X euros de quota mensual / trimestral / semestral / anual
Dades bancàries
Titular del compte
Número del compte
F) Clàusula informativa de sol·licitud de dades i informant dels drets que té la
persona en relació a les seves dades personals i política de privacitat.

Exemple
Si vols ser membre de l'Associació Juvenil Amor a l'Art i participar en les
diferents decisions i projectes de l'associació pots fer-te sòcia tot omplint la
següent butlleta i fent-la arribar a amoralart@amoralart.org
Al omplir aquesta sol·licitud acceptes els Estatuts de l'Associació Juvenil Amor a
l'Art, que pots llegir aquí (adjuntar l'enllaç o facilitar la consulta dels estatuts
enviant-los per correu electrònic per exemple).
Un cop rebem totes les dades ens posarem en contacte amb tu per tal de fer-te
la benvinguda a l'associació. (Si s'escau: Tal i com veuràs en els estatuts la
incorporació de noves persones sòcies ha d'aprovar-se a la junta/assemblea de
l'associació, és que per això que l'alta com a sòcia potser no serà efectiva fins
d'aquí uns dies.)
No dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres per qualsevol dubte o
aclariment!
Dades personals
Nom i cognoms:
Adreça de correu electrònic:
Gènere:
Data de naixement:
Telèfon de contacte:
Adreça amb codi postal i municipi:
Vull ser
⨀ sòcia Associació Juvenil Amor a l'Art
⨀ col·laboradora Associació Juvenil Amor a l'Art
⨀ amiga de l'Associació Juvenil Amor a l'Art
Vull rebre informació de l'Associació Juvenil Amor a l'Art a través del
⨀ correu electrònic
⨀ correu postal
⨀ No vull rebre informació.
La quota que pagaré a l'Associació Juvenil Amor a l'Art serà de ________euros
⨀ mensual
⨀ trimestral
⨀ semestral
⨀ anual

Dades bancàries
Titular del compte
Número del compte
M'interessa especialment ______________________________________
Us he conegut a través de
⨀ les xarxes socials
⨀ amistats
⨀ buscant informació
⨀ Altres. Quins?__________________
Moltes gràcies per haver omplert la sol·licitud per formar part de l'Associació,
ben aviat tindràs notícies nostres!

*En cas de ser menor d'edat et demanem complimentar la següent autorització
pel teu pare, mare o tutor:
Jo_______________________________________________________________ amb
DNI núm. ________________, com a (pare /mare o tutor/a)
__________________________
de ____________________________, autoritzo a___________________________ a entrar
a formar part de ______________________________.

Signat;

Clàusula de sol·licitud de dades personals
Es demanarà consentiment amb una clàusula adherida al final del document o
aplicatiu mitjançant el qual es sol·liciten les dades, com el que es presenta
seguidament:

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: En compliment del nou
Reglament General de Protecció de dades, t'informem del següent:
El responsable de les dades facilitades lliurement és l'Associació X (NIF
xxxxxxxxxxxxxxx), amb seu a xxxxxxxxxxxxxxx, Barcelona, telèfon
666666666 i correu electrònic info@associacio.org.
En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites per tal
d'oferir el servei sol·licitat.

La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la gestió dels serveis i activitats que
s’ofereixen des de l’entitat amb l’objectiu de respondre a les necessitats
de les persones sòcies.
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació
o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les
dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una
obligació legal.
Tens dret a obtenir confirmació sobre si l'Associació X estem tractant les
teves dades personals per tant tens dret a accedir a les seves dades
personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió
quan les dades ja no siguin necessaris. Així mateix sol·licitem la teva
autorització per oferir serveis relacionats amb els sol·licitats.

I seguidament adjuntar la informació sobre la política de privacitat de l'entitat:
Política de privacitat de l'Associació X:
Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Persona responsable

Incorporació en un fitxer per a gestionar els serveis de suport a
l'associacionisme oferts.

Finalitat

Consentiment de l'interessat o per existència d'un contracte mercantil.

Legitimació
Persones destinatàries
Drets

Associació X

No es cediran dades a tercers
Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com
s'expliquen a la informació addicional. Podeu consultar més informació
sobre la política de privacitat: http://www.xxxxxxxxprotecciodedades
(adreça dirigida a la informació addicional de la política de protecció de
dades).

Procedència

De la persona interessada

Coneixeu més sobre la Llei de protecció de dades a la Fitxa temàtica núm. 27 –
Protecció de dades.
Per a més informació visita'ns www.bcn.cat/craj o truca'ns al 93 265 52 17

