
Asociación Internacional de Estudos Galegos 

Formulario de alta na AIEG e actualización de datos 

 

 

FORMULARIO DE ALTA DE SOCIAS/OS 

E ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

 

A Asociación Internacional de Estudos Galegos está aberta a todas as persoas interesadas 

en promover o debate sobre asuntos relacionados coa realidade galega e en afondar na 

promoción da cultura e dos estudos galegos a nivel internacional. Todas as persoas 

socias terán importantes descontos na matrícula do congreso trianual da AIEG, recibirán 

unha copia do Directorio de galicianistas e poderán darse de alta na lista de discusión de 

Estudos Galegos. 

Enche o formulario cos teus datos e envíao por correo a: estudosgalegos@gmail.com 

 

Nome e apelidos  

DNI ou Pasaporte  

Enderezo electrónico  

Enderezo profesional 

(ou persoal, no seu defecto) 

 

País  

Teléfono  

Situación profesional* 

 

Institución á que pertences 

 

Áreas de interese e investigación 

 

Acepto que o meu nome, institución, e-mail e áreas de interese 

(e só eses datos) se inclúan no Directorio de galicianistas 

SI 

NON 

Desexo recibir unha invitación para darme de alta na lista de 

discusión de Estudos Galegos, e poder recibir información de 

colegas de todo o mundo 

SI 

NON 

* Se es estudante ou desempregada/o, para teres dereito á cota reducida, debes axuntar con este formulario 

unha proba documental da túa situación profesional (matrícula de estudos, tarxeta do paro). 

  

mailto:estudosgalegos@gmail.com


Asociación Internacional de Estudos Galegos 

Formulario de alta na AIEG e actualización de datos 

PAGAMENTO DA COTA ANUAL 

Indícanos que método prefires para o pagamento da cota anual: 

Domiciliación bancaria 

PAYPAL (só para as persoas sen conta bancaria en España)

Indícanos cal é a cota que che corresponde: 

Cota xeral: 30€/ano 

Cota reducida (estudante ou desempregada/o): 20€/ano 

Opción 1: Domiciliación de recibos (en conta bancaria de España) 

AUTORIZO a Asociación Internacional de Estudos Galegos, con CIF G36821874 e sede no 

Consello da Cultura Galega en Santiago de Compostela, a realizar o cobro da cota 

anual que me corresponde como socia/o da devandita asociación. 

Entidade bancaria 

Titular da conta 

Número da conta (20 díxitos) 

Opción 2: Pagamento por PAYPAL (só para persoas no estranxeiro) 

Realizar o pagamento mediante PAYPAL non implica ningún custo para o usuario, mais 

si existe unha comisión que a AIEG ten que pagar por recibir a túa cota. Por este motivo, 

pregámosche que NON utilices PAYPAL como método de pagamento se dispós 

dunha conta bancaria vixente en España. 

Porémonos en contacto contigo desde a tesourería da AIEG facéndoche a solicitude de 

pagamento da cota anual. 

É moi fácil e sinxelo, mais se tes algunha dúbida ou pregunta pódeste poñer en contacto 

connosco a través do correo electrónico: tesoureriaAIEG@gmail.com 

TRATAMENTO DE DATOS: 

En cumprimento do estabelecido na Lei Orgánica 15/99 do 13 de decembro, de Pro-

tección de datos Persoais de Carácter Persoal, informámoste de que os datos que nos 

facilites pasarán a formar parte dun ficheiro propiedade da Asociación Internacional de 

Estudos Galegos, con CIF G36821874, e que serán utilizados unicamente para as xestións 

que nos encomende relacionados cos fins da asociación. Podes exercer os dereitos de 

acceso, rectificación, cancelación e oposición no enderezo arriba sinalado. 
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