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Don ............................................................................................... D.N.I.: ...................................... 
Representant legal de l’Empresa: ...................................................................................................  
(Instal·ladora. Magatzemista. Autònom.): ...................................................................................... 
Nº de treballadors (comercials, personal d’oficina i administració):  ………………............................ 
Nº d’instal·ladors de parquet fixos: ………………………………………………………...................................... 
Nº d’instal·ladors de parquet autònoms eventuals (si son +- assidus): ………………......................... 
Marques representades                      Tipus de producte                                País d’origen 
 
 
 
 
 
amb C.I.F. núm: ............................. 
i domicili en: ................................................................................................................................... 
Població: ...................................................................................... C.P.: .......................................... 
Telèfon: .....................................…...……..... Fax: …………………...……………………… 
E-mail: ................................................................... Web: ............................................................... 
 

S O L . L I C I T A  : 
 
El seu ingrés en la “ASSOCIACIO CATALANA D’INDUSTRIALS DEL PARQUET” com a soci, 
acceptant el Codi d’Ètica ACIP. 
 
CUOTA D’ENTRADA :  300,51 EUROS / 0 EUROS 
CUOTA MENSUAL :   60,10 EUROS (Empreses) 
CUOTA MENSUAL:   30,05 EUROS (Autònoms) 
 
                                                    ............................................. a ....... de .............................. de..........  
 
Associats que l’avalen (nom i signatura) : 
 
 
 
1/............................................    2/............................................  3/.............................................. 
 
 
DOMICILIACIO BANCARIA: 
 
Entitat ........................IBAN........................................................................SWIFT BIC..................... 
 
FIRMA:  
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L’associat presta el seu consentiment a l’Associació Catalana d’Industrials del Parquet per 
emmagatzemar i processar, tant electrònicament com manualment, les dades relatives a la 
seva persona en un fitxer automatitzat de l’Associació Catalana d’Industrials del Parquet, la 
finalitat del qual és el manteniment de la relació professional. L’exercici dels drets de 
cancel•lació, rectificació, oposició i accés a les dades es realitzarà per escrit tal com estableix la 
Llei 15/1999, a l’Associació Catalana d’Industrials del Parquet, Tirso de Molina, 36, despatx 
12C, 08940 Cornellà de Llobregat. 
Amb la finalitat de gestionar acords, convenis o facilitar el llistat de professionals, l’associat 
autoritza a l’Associació Catalana d’Industrials del Parquet que les seves dades siguin 
comunicades a entitats externes, quan sigui necessari per a poder realitzar algun dels serveis 
proposats. 
Metre no comuniqui el contrari, l’Associat declara que les seves dades no han estat 
modificades, que es compromet a notificar qualsevol variació i que l’Associació Catalana 
d’Industrials del Parquet té el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació 
entre les parts. 
L’Associació Catalana d’Industrials del Parquet es compromet a complir totes les mesures 
tècniques i organitzatives necessàries amb la finalitat de garantir la seguretat de les dades de 
caràcter personal, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. 

 
FIRMA:   


