Sol·licitud d’afiliació a
FEICAT – Empreses d’Inserció de Catalunya

A l’atenció de la Junta Directiva de FEICAT – Empreses d’Inserció de Catalunya,
En/Na _____________________________________________ amb D.N.I ________________ en qualitat de
____________________ en nom i representació de l’empresa d’inserció _____________________________
amb el CIF/NIF _______________, domiciliada a ________________________________________________
de la població _______________________________ i amb el Núm. d’inscripció _____________________ al
Registre Administratiu d’Empreses d’Inserció de Catalunya.

Manifesta:
1.

2.
3.

4.

Que aquesta E.I. compleix amb la Llei Catalana 27/2002 d’Empreses d’inserció Sociolaboral, així
com amb la legislació vigent en cada moment i està inscrita en el Registre Administratiu
d’Empreses d’Inserció de Catalunya.
Que aquesta E.I. dur a terme la seva activitat dins l’àmbit territorial de l’associació empresarial.
Que aquesta E.I. acredita la realització de l’activitat mercantil amb caràcter habitual a l’àmbit de la
Comunitat Autònoma de Catalunya i notifica i acredita el número de treballadors i treballadores en
procés d’inserció.
Que aquesta E.I. reuneix les condicions professionals a què fa referència l’article 2 dels estatuts de
l’associació.

Sol·licita:
La inscripció com afiliat a l’associació empresarial FEICAT – Empreses d’Inserció de Catalunya.
i DESIGNA COM A RESPRESENTANT de l’empresa __________________________________ , en la FEICAT a:
En/Na _________________________________ , amb D.N.I. ______________ ,telèfon ________________, i
correu electrònic __________________________________________________________ i com a suplent a:
En/Na__________________________________ , amb D.N.I. ______________ , telèfon _______________, i
correu electrònic ________________________________________________________________________.
A ________________, _____ d’_____________ de 20__
Signatura i segell,

Article 2.- La FEICAT integra totes les empreses d’inserció, que d’acord amb la normativa Catalana i Estatal vigent facilitin, contribueixin
o promoguin la inserció social i laboral i estiguin inscrites en el Registre Administratiu d’Empreses d’Inserció de Catalunya.
Article 6.- Poden ser membres de FEICAT les empreses d’inserció que siguin qualificades com a tal segons el que preveu la Llei Catalana
27/2002 d’Empreses d’inserció Sociolaboral, així com la legislació vigent en cada moment, que prèvia sol·licitud a la Junta Directiva i a
criteri d’aquesta: -Duguin a terme la seva activitat dins l’àmbit territorial de L’associació empresarial, -Reuneixin les condicions
professionals a què fa referència l’article 2, i -Acreditin la realització de l’activitat mercantil amb caràcter habitual a l’àmbit de la
Comunitat Autònoma de Catalunya i notifiquin i acreditin el número de treballadors i treballadores en procés d’inserció.
Article 8.- Cal presentar la sol·licitud d’inscripció per escrit, i signada, amb tota la documentació que acrediti el compliment dels
requisits de l’article 2 i 6 d’aquests estatuts, adreçada a la Junta Directiva que donarà compte a la reunió de junta que resoldrà sobre
l’admissió o inadmissió. Aquesta decisió es podrà recórrer davant l’Assemblea General. A la sol·licitud d’ingrés l’empresa farà constar
totes aquestes dades i qualsevol altre que consideri adient, quedant reservat a la Junta Directiva el dret de requerir qualsevol altre
documentació que consideri necessària als efectes de valorar la sol·licitud.
No s’admetrà que, simultàniament, una empresa pugui estar integrada a altra Associació de característiques similars en el àmbit
territorial de Catalunya. En tot cas, l’adquisició de la condició d’empresa sòcia estarà supeditada al pagament de la quota d’ingrés que
correspongui.
Li informem que les dades que voluntàriament ens proporcioni en el present formulari seran tractades per “FEICAT – Empreses
d’Inserció de Catalunya” amb la finalitat de donar resposta a la seva sol·licitud de afiliació. Les seves dades no seran cedides a tercers,
excepte quan sigui indispensable per a la prestació del servei o obligacions legals. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació,
limitació, portabilitat, oposició i supressió de les dades a través del correu electrònic info@feicat.cat.
Més informació a www.feicat.cat/politica-privacitat.

