
Opcions d'afiliació  

Quotes  

Com veureu en l’apartat de Fes-te soci/a, s'estableixen tres opcions per la quota anual 

d'afiliació a EDiSo, que poden triar-se lliurement. Qualsevol d'elles garanteix 

igualment l'afiliació a l'Associació, i comporta els mateixos drets i obligacions. En la 

sol·licitud d'afiliació, cada persona podrà triar la quota que consideri més adequada a 

les seves capacitats i a la seva situació. En la pròxima renovació anual, podrà canviar 

per qualsevol de les quotes vigents en aquest moment, segons haurien estat establertes 

per l'Assemblea General Ordinària.  

Les quotes i l'afiliació tenen vigència des del moment en què s'efectua el pagament o es 

renova i pel període d'un any natural (365 dies).  

Per a ser soci/a  

Pot efectuar la inscripció com a soci per mitjà d'aquesta pàgina web accedint al botó 

Fes-te soci i proporcionant les seves dades d'usuari i de subscripció en els formularis. 

Una vegada completat aquest pas haurà de procedir a triar una opció de quota anual, i 

un sistema de pagament. Al final del formulari apareixen dues opcions:  

- Pagament immediat utilitzant PayPal com a servei intermediari, que permet el 

pagament per targeta o a través del seu propi compte de PayPal. Mitjançant 

aquesta opció cada any, de manera automatitzada, PayPal li cobrarà la quota de 

soci/a amb l'import triat. Es podrà donar de baixa des del panell d'usuari o si té 

algun problema amb la cancel·lació, enviant un correu electrònic a 

tesoreria@edisoportal.org. 

 - Transferència bancària recurrent. Ha d'efectuar una transferència recurrent 

(una vegada a l'any) des del seu banc a l’IBAN del compte d'EDiSo. Mitjançant 

aquesta opció, cada any, de manera automatitzada, el seu banc li cobrarà la 

quota de soci amb l'import triat. Per a donar-se de baixa, ho podrà fer des del 

panell d'usuari d'aquesta web o enviant un correu electrònic a 

tesoreria@edisoportal.org. 

Protecció de dades personals  

Les dades personals aportades pels socis només seran utilitzades per les finalitats 

pròpies d'aquesta Associació, i no seran cedits a tercers en cap cas, excepte per 

autorització expressa dels socis afectats. El tractament de dades personals es regeix pel 

que es disposa en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre i del Real 

Dte. 994/1999 d'11 de juny (BOE de 25/06/1999). Pot exercitar els seus drets d'accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició a través del formulari d'aquesta pàgina web, en escrit 

dirigit a la Secretaria, o bé remetent carta certificada a l'adreça postal de l'associació.  

Baixa  

L'impagament de la quota, després de prevenció per part de la Junta Directiva, 

produirà la baixa de l'associació. Al seu torn, l'associat o associada pot sol·licitar baixa 

de l'associació  dirigint un missatge a la Secretaria (info@edisoportal.org).  

Variació de les seves dades  
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És responsabilitat de l'associat o associada comunicar a cada moment els canvis o 

actualitzar les dades que s'operin en relació als facilitats en la seva sol·licitud (canvis de 

domicili, lloc de treball, telèfon, e-mail o dades bancàries) mitjançant el panell d'usuari. 

EDiSo no assumirà responsabilitats en cas de perjudicis que es derivessin 

de falta o omissió en l'actualització de dades personals dels socis. 


