SOL·LICITUD D’ADHESIÓ A
L’ASSOCIACIÓ DEL CLÚSTER FOODSERVICE DE CATALUNYA
A LA JUNTA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ DEL CLÚSTER FOODSERVICE DE CATALUNYA
Carrer Còrsega, 270, Àtic
08008, Barcelona
D.

________________________________________________ amb DNI

domicili a

_____

_____________________________________

de la localitat ______________________

CP

actuant en qualitat de ____

Província
________________

_________________

de l’entitat:a

Denominació social _____________________________________ amb CIF ______________________
i domicili a

_______________________

de la localitat ______________________
telèfon

CP

____
Província

__________________

direcció de correu electrònic ____________________________________

i activitat ____________________________________________________________________________.

EXPOSA:

Que, havent tingut coneixement de l’existència de la ASSOCIACIÓ DEL CLÚSTER FOODSERVICE DE
CATALUNYA, i estant d’acord amb el seu objectiu social descrit en els Estatuts, pels que es defineix com
una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu fonamental promoure i contribuir a la
competitivitat en la cadena de valor del sector del foodservice per poder afrontar favorablement la
globalització, mitjançant l’impuls a la innovació dels seus associats i la millora de les condicions de
l’entorn del sector.

SOL·LICITA:

A la Junta Directiva que admeti aquesta sol·licitud i acordi la corresponent alta en el Registre d’Associats
de l’entitat, declarant conèixer i comprometent-se a respectar els drets i obligacions que els Estatuts
atorguen als seus socis.

A

_______________________ _ , _____de ____________________ de 20 __ .

Firma.: ____

.

L’informem que les dades aportades a través d’aquest document seran incorporades als fitxers propietat de l’Associació. Vostè pot
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició conforme a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal, dirigint-se a L’ASSOCIACIÓ DEL CLÚSTER FOODSERVICE DE CATALUNYA, carrer Còrsega, 270, Àtic
08008, Barcelona

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER SER SOCI
1)

PERSONES FÍSIQUES

a)

Complimentar i entregar la sol·licitud d’adhesió

b) Fotocòpia DNI

2)

PERSONES JURÍDIQUES

a)

Complimentar i entregar la sol·licitud d’adhesió

b) Fotocopia del CIF de l’entitat
c)

Documentació acreditativa de la representació de la persona que signa la sol·licitud

d) En el seu cas, autorització de la persona física que representarà a l’entitat davant l’associació
e)

Fotocòpia del DNI de la persona física que representarà a l’entitat davant l’associació

f)

Còpia de la pàgina en la que aparegui la casella 255 de l’Impost de Societats (model 200) o de
l’Impost de Societats Consolidat (model 220), a efectes de calcular la quota d’associat

COMUNICACIÓ DE L’ADMISSIÓ DE SOCI

Rebuda la sol·licitud i examinada la documentació aportada, la proposta d’admissió del nou soci es
traslladarà a la primera reunió de la Junta Directiva de l’Associació que es celebri amb posterioritat a la
recepció de la sol·licitud, la qual analitzarà el compliment dels requisits necessaris per a pertànyer a
l’associació.

La decisió de la Junta Directiva serà notificada a l’interessat al domicili que aquest ha proporcionat a la
primera pàgina d’aquesta sol·licitud. En cas de donar un informe negatiu haurà d'especificar les causes i
donar un termini de deu dies al sol·licitant per reparar les causes del rebuig del seu ingrés.

Pel cas que compleixi tots els requisits, una vegada admès el nou soci, se li concedirà un termini perquè
procedeixi a abonar la quota d’adhesió, i satisfeta aquesta, es procedirà a donar-lo d'alta al llibre de
registre de socis de l'associació.

L'ingrés implicarà l'acceptació per part del nou associat dels presents Estatuts, els reglaments de
funcionament intern que s'estableixin i totes les decisions o mesures de gestió o administració
vàlidament adoptades pels òrgans de govern de l'Associació.

L’informem que les dades aportades a través d’aquest document seran incorporades als fitxers propietat de l’Associació. Vostè pot
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició conforme a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal, dirigint-se a L’ASSOCIACIÓ DEL CLÚSTER FOODSERVICE DE CATALUNYA, carrer Còrsega, 270, Àtic
08008, Barcelona

QUOTES SOCIALS

Els socis s’obliguen a satisfer les següents quotes:
Quota Anual: Es determinarà en funció de la facturació de l’empresa. S’entendrà per facturació de
l’empresa, la xifra de negoci que consti a la casella 255 de l’Impost de Societats (model 200). En el cas que
l’empresa en qüestió presenti un Impost de Societats Consolidat amb les altres empreses del grup, es tindrà
en compte la xifra de negoci que consti a la casella 255 de l’Impost de Societats Consolidat (model 220).

Facturació

Quota Anual

Inferior a 6.000.000€

1.200 €

Entre 6.000.001€ i 15.000.000€

2.400€

Superior a 15.000.001€

3.000€

SOCI TECNOLÒGIC

1.200€

Per l’exercici en el que l’associat s’adhereix a l’associació, en concepte de quota d’adhesió i primera quota
anual es pagarà la totalitat de la quota anual indicada. La primera quota es pagarà en un sol venciment al
moment de l’adhesió.
Les successives quotes anuals de pagament es realitzaran en dos pagaments semestrals durant el mes de
gener i el mes de juliol, i a aquest efecte l’Associació emetrà la factura corresponent. Els pagaments es faran
efectius per domiciliació o transferència bancària, o qualsevol altra forma de pagament que s’acordi en cada
cas. En el cas de domiciliació, prèviament el soci haurà autoritzat per escrit a l'associació el càrrec en compte
de les esmentades quotes, que s'ingressaran en el compte que determini l’associació, en concepte
d'associat.
Pel cas que un associat deixi de formar part de l’associació, independentment del motiu, no es retornaran
les quotes ja meritades, és a dir, si abandona l’associació durant el primer semestre, s’haurà de pagar
íntegrament la primera meitat de la quota, i si s’abandona durant el segon semestre, s’haurà d’abonar la
totalitat de la quota anual.

Quotes Extraordinàries: Per dur a terme determinades accions, l’Assemblea General pot establir quotes
extraordinàries que hauran d’abonar tots els associats o només aquells que participin en les accions
concretes, segons es decideixi en cada cas.

L’informem que les dades aportades a través d’aquest document seran incorporades als fitxers propietat de l’Associació. Vostè pot
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició conforme a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal, dirigint-se a L’ASSOCIACIÓ DEL CLÚSTER FOODSERVICE DE CATALUNYA, carrer Còrsega, 270, Àtic
08008, Barcelona

Comunicada l’admissió, haurà de facilitar el número de compte de l’empresa o entitat a efectes de dur a
terme la domiciliació bancària de les quotes anuals.

Dades de domiciliació bancària:
IBAN
BIC CODE
C.C:

Entitat

Oficina

D.C.

Nº Compte

El sol·licitant autoritza a l’Associació a retirar del compte bancari l’import que li correspon segons les
quotes marcades, segons exigeix la Llei 16/2009 de Serveis de Pagament. Les quotes anuals de
pagament es realitzaran en dos pagaments semestrals mitjançant domiciliació bancària, entre els dies 1 i
5 de gener i 1 i 5 de juliol.

L’informem que les dades aportades a través d’aquest document seran incorporades als fitxers propietat de l’Associació. Vostè pot
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició conforme a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal, dirigint-se a L’ASSOCIACIÓ DEL CLÚSTER FOODSERVICE DE CATALUNYA, carrer Còrsega, 270, Àtic
08008, Barcelona

