
El nostre compromís en els Subscriptors VIP 

• Una cuidada selecció de llibres en llengua valenciana.

• Rebrà en sa casa un mínim de sis títuls a l’any: clàssics valencians, novela, estudis, llibre infantil...

• Gojarà de preus especials i promocions a lo llarc de tot l'any.

• Garantisem l'enviament dels llibres.

• Foment és una associació sense ànim de lucre. Les aportacions econòmiques dels subscriptors, una volta
coberts els gasts d’estructura, edició, distribució i drets d'autor, van conformant un fondo que es destina 
als nostres fins fundacionals: 

1. Recolzar, promoure i estimular la protecció, estudi rigorós, ensenyança, difusió i dinamisació de la
lliteratura valenciana i de la creació lliterària dels escritors valencians passats, actuals i futurs.

2. Promoure la lliteratura valenciana i fomentar la llectura en general.

3. Protegir i difondre el patrimoni lliterari valencià.

4. Recolzar als escritors en llengua valenciana, estimular l’aparició de nous escritors i ajudar a la
difusió de la seua obra.

5. Consolidar l'ensenyança i difusió de la llengua valenciana i la promoció del seu us normal i
creixent en tots els àmbits, i especialment en el de la creació lliterària.

Informació sobre protecció de senyes de caràcter personal 

Les seues senyes de caràcter personal se consignaran en un registre automatisat, exclusivament per a la 
gestió de la seua alta com a subscriptor, la gestió administrativa relacionada en la mateixa, la remesa de 
llibres al seu domicili, i l’enviament d’informació, per mijos telemàtics o tradicionals, sobre les nostres 
activitats editorials i culturals. 

En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Senyes i de la Llei de Servicis de la Societat de 
l'Informació, l'informem que en tot moment pot eixercir els seus drets d’accés, rectificació, cancelació i 
oposició dirigint-se a Foment de les Lletres Valencianes per correu postal a la direcció: Guillem Sorolla, 40 – 
1 - 1, 46001 Ciutat de Valéncia, o per mig de l’enviament d’un mensage de correu electrònic a 
info@oronella.com. 

Per eixos mateixos mijos, pot comunicar-nos la revocació del seu consentiment a rebre informació de 
Foment de les Lletres Valencianes. 

En els dos casos, haurà d’acompanyar la seua solicitut en la còpia d’un document que acredite la seua 
identitat. 

Accepte les condicions anteriors, 

NOM I LLINAGES:  

mailto:info@oronella.com


Llinages (1) 

Nom NIF 

C/. Pl., Avda... Número Pta.

Domicili 

Còdic Postal 

Província 

Teléfon Fix 

E-Mail 

Pare / Mare / 
Tutor (en son cas)

IBAN ENTITAT OFICINA DC

ES     |        |   |   |    |   |   |  |

En         Data  ___/___/___________

L'ORONELLA - SUBSCRIPCIÓ VIP

Municipi 

País 

info@oronella.com  |  www.oronella.com
Foment de les Lletres Valencianes  

Firma de l'interessat/da

ad elles,  d'acort en els procediments establits en la llei. Lligga i firme per favor en el revers les condicions que vosté accepta en fer-se 

contra el conte bancari que a continuació s'expressa:

CONTE

     |     |     |     |     |     |     |     |     |      

subscriptor VIP de L'Oronella.

De conformitat en la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de senyes de caràcter personal, les senyes expressades seran incorporades a
un registre automàtic del qual es responsable Foment de les Lletres Valencianes. Se podrà accedir, rectificar-les, anular-les i opondre's 

NOTES: (1) Òmpliga el formulari en mayúscules. (2) 60 € a l'any.

Mòvil 

Solicite fer-me subscriptor/a de la "Subscripció VIP" de L'Oronella, en les condicions 
expressades en el revers, i pregue la domiciliació anual de l'aportació que em correspon (2), 
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