D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de protecció de Dades de caràcter personal (LOPD), us informem que les dades consignades en aquest document seran incorporades al fitxer creat pel Gremi de Cuines, Banys i Reformes de Catalunya amb la finalitat de gestionar la vostre sol·licitud. El signant d'aquest full
d'encàrrec autoritza que s'incorporin les seves dades personals facilitades en aquest document, juntament amb les que s'obtinguin durant el desenvolupament del servei, en el fitxer creat sota la responsabilitat del Gremi de Cuines, Banys i Reformes de Catalunya, amb la finalitat de poder desenvolupar la relació i informar
dels serveis que ofereix el Gremi..En virtut del que disposa l'article 15 i següents de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en els termes que indica el seu Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, en qualsevol moment el titular de
les dades personals podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a al Gremi de Cuines Banys i Reformes de Catalunya C/ Diputació 238-244 1er 1a; 08007 BARCELONA.

SOL.LICITUD D’ALTA
FITXA PROFESSIONAL AGREMIAT

DADES DEL SOL·LICITANT
Nom, cognom o raó social

CIF / NIF:

Nom Comercial:
Adreça fiscal:

Núm.

Població:

C.P

Tel 1

Tel 2

Escala

Pis

e-mail

Web

PERSONA DE CONTACTE
Nom

Cognom:

Càrrec:

Mòbil

Adreça electrònica

Establiment obert al públic:
ESTABLIMENT PRINCIPAL: Adreça
Població

NO

SI

Porta

Núm. D’ESTABLIMENTS:

C.P

Superfície ( m2)

Núm. de treballadors

C.P

Superfície ( m2)

Núm. de treballadors

ESTABLIMENT 2: Adreça
Població

INDIQUI LES SEVES ESPECIALITATS

Cuines
Reforma integral (locals comercials)
Fusteria interior(portes, finestres, armaris)
Tarimes de fusta
Climatització
Reforç estructural
Instal·lació electrodomèstics
Altres:

Banys
Reforma integral (habitatges)
Reforma integral (oficines)
Reforma integral (hotels)
Fusteria exterior/tancaments
Parquets
Pintura
Instal·lacions
Energies Renovables
Manteniments industrials
Petites reparacions
Aïllaments
Comunitats de propietaris
Accessibilitat

INDIQUI EL CONVENI COL.LECTIU QUE S’APLICA ALS SEUS TREBALLADORS
Conveni Col·lectiu del Comerç del Moble
Conveni Col·lectiu de la Construcció
Conveni Col·lectiu de la Indústria Metal·lúrgica
Conveni Col·lectiu del Comerç
Conveni Col·lectiu d’Oficines i Despatxos
Altres:

nº de treballadors
nº de treballadors
nº de treballadors
nº de treballadors
nº de treballadors
nº de treballadors

Disposa de l’assegurança obligatòria segons conveni:

SI

NO

L’assegurança de conveni col·lectiu és una assegurança d’accidents que ha de contractar una empresa per als seus
treballadors. En molts casos la seva contractació ve prescrita, de forma obligatòria, pel conveni col·lectiu d’aplicació, que
estableix els capitals que rebrà el beneficiari en funció de la cobertura afectada (invalidesa, mort, etc.) La no-contractació de
l’assegurança a què obliga el conveni col·lectiu és un incompliment de les obligacions de l’empresa amb els treballadors.
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INDIQUI LA SEVA FRANJA DE FACTURACIÓ ANUAL
MENOR DE 350.000 €
350.001 € - 700.000 €
700.001 € - 1.000.000 €
MÉS DE 1.000.000 €

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:
Alta IAE (501.1/3, 504.1/2/3/4/5, 507, 653.2/4/5, 411, 421, 431, 432)
Pòlissa i rebut o certificat acreditatiu d’assegurança en vigor de Responsabilitat Civil (amb cobertura
d’instal·lacions de gas i subsidiària a les empreses subcontractades, si fos el cas.)
Justificant del Pla de Prevenció de Riscos Laborals (compliment de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos
Laborals)
Declaració Jurada (segons model) del compliment de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos laborals,
emesa per l’empresari, el Servei de Prevenció o Auditoria de Riscos.(autònoms sense personal a càrrec)

El sotasignat sol·licita l’admissió com a Agremiat del GREMI DE REFORMES D’INTERIORS, CUINES I
BANYS DE CATALUNYA i DECLARA:
1. Que les dades indicades són certes.
2. Que reuneix les condicions establertes als Estatuts del GREMI per poder formar part del mateix com a
agremiat.
3. Que autoritzo al GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMES DE CATALUNYA, amb CIF G58209958, des de la
data del present, i amb caràcter indefinit mentre continuïn les relacions entre ambdues parts, a girar al
número de compte especificat en la present autorització totes les quotes corresponents per ser agremiat,
d’acord amb el que estableix la Llei de Servei de Pagament 16/2009.
4. INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES D’ACORD AL REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE
DADES Que de conformitat amb l’article 13 de la secció 2 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que el responsable
del tractament és el Gremi de Reformes d’Interiors, cuines i banys, de Catalunya, i que aquest tractament
es duu a terme per a la gestió administrativa, elaboració d’ofertes amb els proveïdors i col·laboradors del
Gremi i per l’enviament de comunicacions informatives sectorials, productes i serveis del gremi que puguin
ser del seu interès. La base legal que permet legitimar aquest tractament és l’atorgament del consentiment
exprés atorgat per vostè com a interessat. Pot vostè accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com
altres drets, dirigint-se per escrit al delegat de protecció de dades en l’e-mail cuinescat@cuinescat.es. Pot
vostè obtenir informació ampliada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.cuinescat.es. Amb
la signatura del present document autoritzo a aquest tractament.
INDIQUI LA MODALITAT DE PAGAMENT DE LA SEVA QUOTA

Entitat Bancària:
IBAN

CC

BIC
CC

CO

DC

Signatura del sol·licitant:

CC
IMPRIMIR

ENVIAR x MAIL

NETEJAR DADES

DATA:
C/ Diputació, 238-244 1er 1ª 08007 Barcelona tel. 934 517 446

cuinescat@cuinescat.es

www.cuinescat.es

