
 ASSOCIACIÓ CATALANA D’EMPRESES DE NETEJA 
BISCAIA 441 ENTRESOL 08027 BARCELONA 

TEL 933490813  mail ascen@ascen.net  web www.ascen.net 
 

 

 

                         SOL·LICITUD ASSOCIAT                 Data:Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.  

 

EMPRESA : 
 

 
ADREÇA:  

 
CODI POSTAL: 

 
POBLACIÓ: 

 
TELÈFON:  

Mail genèric:  
 

(*) 
MÓBIL: 

 
REPRESENTANT LEGAL: 

 
CÀRREC: 

NUM TREBALLADORS: QUOTA Haga clic o pulse aquí para escribir texto. : 
 

COM ENS HA CONEGUT ?   
 

WEB:   

VOL REBRE ELS CONCURSOS PUBLICS SI☐ NO☐ 

 
INDIQUI EL MAIL/ MAILS ON VOL REBRE LA INFORMACIÓ : 

 
 

Documentació per lliurar a ASCEN per mail ascen@ascen.net o correu ordinari (si li falta algun document l’haurà  
de lliurar abans de 20 dies des de la data de la sol·licitud)  
 

         Signatura i segell empresa: 

☐1.- FOTOCÒPIA CIF O DNI SI ES AUTÒNOM 

☐2.- FOTOCÒPIA ALTA SEGURETAT SOCIAL 

☐3.- FOTOCÒPIA DARRER TC 

☐4.- FOTOCÒPIA REBUT ASSEGURANÇA ACCIDENTS 
CONVENI ( article 58) 

Socis col·laboradors només documentació punts 1 i 2 

                                                                                                                    
 

DOMICILIACIÓ 
BANCÀRIA:IBAN 

      BIC/ 
SWIFT 

 
 

 
PROTECCIÓ DE DADES 
ASCEN, ASSOCIACIÓ CATALANA D'EMPRESES DE NETEJA és el Responsable del tractament de les dades personals de l'interessat i l'informa que aquestes dades seran 
tractades d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD). Aquest tractament es farà exclusivament per a l'execució del contracte i 
les dades es conservaran indefinidament per a finalitats d'arxiu mentre hi hagi un interès mutu per aquest motiu. Esta prevista la cessió de dades a aquelles entitats amb les 
que ASCEN col·labora i aquelles que comportin un benefici per als associats, així com a l'administració quan calgui per una obligació legal. 
S'informa a l'Interessat que té dret a retirar el consentiment per tractar les dades en qualsevol moment i que, si exerceix aquest dret, s'haurà de rescindir el contracte en els 
termes exposats en el mateix ja que el tractament de dades és imprescindible per a l'execució del contracte. De la mateixa manera també podrà exercir els drets d'accés, 
rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades i els de limitació o oposició al tractament dirigint-se a ASCEN, ASSOCIACIÓ CATALANA D'EMPRESES DE NETEJA. C/ 
Biscaia, 441-443 Entl., 08027 Barcelona (BARCELONA). Correu electrònic: ascen@ascen.net, i si considera que el tractament de dades personals no s'ajusta a la normativa 
vigent, també té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (https://www.aepd.es/). 
 
A complimentar per ASCEN 

NUM 
SOCI 
 

 CODI 
CLIENT 

 CODI 
WEB 
USUARI 

 CONTRAS
SENYA 

 SOCI 
COL·LABORADOR 

SI ☐ NO☐  
CODI 08.01.02-
REV/8 
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