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BUTLLETA DE SOL·LICITUD D’ADHESIÓ COM A PARTÍCIP DEL COL·LECTIU D 

A la  Comissió de Control del Pla de Pensions d’Ocupació de Transports de Barcelona: 

 

Nom i Cognoms        

Nº Empleat/da  DNI/Passp   Data Adhesió   

Categoria/Nivell  Telefon  Email    
        

 

SOL·LICITA 
      
La seva adhesió al col·lectiu D del Pla de Pensions d'Ocupació de Transports de Barcelona, i manifesta 
expressa i formalment: 
 

1. Que coneix i accepta les Especificacions del Pla de Pensions (Reglament i Base Tècnica del Pla), texts dels 

què rep una còpia en aquest acte. 

2. Que coneix i accepta que les seves aportacions obligatòries, tant les directes com les imputades, seran 

aplicades amb prioritat al finançament del cost del risc i l’excedent, en cas d’existir, al fons de capitalització. 

3. Que autoritza expressament a la Comissió de Control del Pla i Fons de Pensions l'accés i tractament de les 

dades personals per al desenvolupament del Pla i del Fons, incloses les aportacions voluntàries, i la cessió 

per l'Entitat Promotora de tots els que siguin precisos i derivin del seu manteniment com a Partícip de 

l’esmentat Pla de Pensions, garantint, sota responsabilitat de la Comissió de Control, d’absoluta 

confidencialitat de totes les dades conegudes per aquesta. 

4. Que coneix i accepta que les seves dades personals s’incorporin als fitxers existents a l’entitat Gestora del 

Pla de Pensions, autoritzant el tractament d’aquestes dades personals per al desenvolupament de les seves 

funcions, així com la seva conservació durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.  

5. Que es compromet a comunicar expressament a l'Empresa Promotora qualsevol canvi que es produeixi en 

la seva situació familiar (estat civil, parella de fet, naixement de fills, adopcions, defuncions, etc). 

6. Que designa com a beneficiaris a: 

  

Nom i cognoms DNI Parentesc 
Data 

naixement 
% Assignat 

     

     

     

NOTA: Si no hi ha designació expressa, o cas de que l' efectuada resulti contrària al que disposa el Reglament del Pla de Pensions o legislació 

vigent, s' aplicarà el que es disposi en l'esmentat Reglament o en la norma de legal aplicació. 

 

 

 

 

Signatura: ............................................  Barcelona, ........ de ...........................de ........ 


