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ASSEMBLEA’T 
Campanya de captació de socis 

Llista de preguntes freqüents 

Quin tipus de quotes hi ha? 

 Quota individual General 5 €/mes 

 Quota individual Reduïda 3 €/mes (jubilats/pensionistes/aturats/estudiants...)  

 Quota Familiar 11 €/mes (de 3 a 8 membres) 

 Altres quantitats. Indica’ns l’import .................. €/mes  

Quin tipus de pagaments hi ha?  

 Trimestral (gener, abril, juliol i octubre)  

 Semestral (gener i juliol)  

 Anual (gener)  

Com puc pagar la quota?  

Per domiciliació bancària, necessitem les dades del teu compte i et girarem els rebuts.  

En situacions excepcionals es pot pagar amb targeta. T’enviaríem un enllaç per correu electrònic 
per fer el pagament.  

Puc canviar l’import de la quota?  

Sí. Pots augmentar o disminuir la quota. La quota mínima són 3 €/mes, que correspon a la quota 
reduïda. Pots fer-ho tornant a omplir el formulari d’alta o bé trucant al 93 347 17 14*.  

* Per motius de seguretat i fiabilitat la trucada serà enregistrada.  

La quota desgrava a la declaració de la renda?  

No, l’Assemblea no està declarada com a entitat d’interès públic i per tant no desgrava. D’aquesta 
manera no cedim les dades de les sòcies i socis a l’estat espanyol.  

Com puc afegir altres membres a la quota familiar?  

Envia un correu electrònic a dades@assemblea.cat o bé truca al 93 347 1714*, facilita’ns el Nom i 
Cognom, DNI, data de naixement, correu electrònic i telèfon de contacte per a cadascun dels 
membres de la unitat familiar.  

Recorda que la quota familiar és d’11 €/mes. 

*Per motius de seguretat i fiabilitat la trucada serà enregistrada.  

Com puc canviar la meva domiciliació bancària?  

Pots tornar a omplir el formulari web o bé trucar al 93 347 17 14* i demanar pel departament 
d’atenció al soci.  

*Per motius de seguretat i fiabilitat la trucada serà enregistrada.  

Rebo els correus per duplicat, què he de fer?  

Això vol dir que el teu correu està duplicat a la base de dades, ja sigui perquè constes duplicat o 
perquè comparteixes el teu correu amb una altra persona. Per solucionar-ho envia un correu 
electrònic a dades@assemblea.cat o bé truca al 93 347 1714*.  

El canvi no és immediat, pot trigar uns dies a fer-se efectiu.  
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*Per motius de seguretat i fiabilitat la trucada serà enregistrada. 

Em vull donar de baixa. Com ho puc fer?  

Abans de donar-te de baixa com a membre de Ple Dret, sàpigues que pots passar a membre 
simpatitzant, amb la qual cosa no pagaràs cap quota però podràs rebre informació de les 
activitats de l’entitat i de l’actualitat política.  

Tant si desitges ser baixa com passar a simpatitzant, indica el teu nom complet i número de 
DNI al correu dades@assemblea.cat, o bé truca al 93 347 17 14* i farem la gestió.  

Si així ho desitges, ens pots fer saber el motiu de la teva baixa.  

*Per motius de seguretat i fiabilitat la trucada serà enregistrada.  

Vull donar de baixa un familiar difunt. Què puc fer?  

Truca al 93 347 17 14* i facilita’ns el nom complet i el número del DNI de la persona 
traspassada i també el teu, la data de defunció, així com el vostre parentiu. Tramitarem la 
baixa.  

*Per motius de seguretat i fiabilitat la trucada serà enregistrada.  

Vull formar part d’una sectorial.  

Pots consultar la llista actualitzada de sectorials.  

Escriu a dades@assemblea.cat o bé truca al 93.347.1714* i t’afegirem a la sectorial que 
demanis.  

*Per motius de seguretat i fiabilitat la trucada serà enregistrada.  

 

En el cas que alguna qüestió que sorgeixi en la conversa no estigui prevista en aquesta llista i en 
desconegueu la resposta, apunteu-la per traslladar-la a qui correspongui. Demaneu un telèfon o un 
correu de contacte per enviar-los la resposta tan aviat com sigui possible. 

 
 


