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SOL.LICITUD D’INSCRIPCIÓ A L’ASSOCIACIÓ d’ORGANISMES DE CONTROL DE CATALUNYA



Sol·licitant:



Adreça:



Telèfon:



E-m@il:



Primer representant:



Segon representant:

Tot nou membre haurà de declarar per escrit que acompleix i accepta tots els
requisits assenyalats a la Llei 9/2014 i/o d’altre que la substitueixi i, en el seu cas, al
seu reglament de desenvolupament, a més de comprometre’s a notificar a
l’Associació tot canvi d’estructura o activitat que sigui susceptible de modificar
les condicions en virtut de les quals va ser admès.
REQUISITS ECONÒMICS:
 L’admissió d’un nou associat comporta l’aportació al fons social de la mateixa
quantitat que l’aportada pels membres fundadors, actualitzada amb l’índex
de preus al consum català des del dia de la fundació fins a la incorporació del
nou associat (càlcul vàlid per l’any 2019):
 Quota aportació Fons Social: 328,50€ (300,00 gener 2012 + IPC cat 9,5% a data
20 de desembre 2018* %) *La quota s’actualitzarà amb l’IPC acumulat a la
data de signatura del present document.
 Més l’import equivalent a una quota anual que no formaran part del fons
social: Quota anual 2019: 3.120,00€ (260,00€ * mensuals)
 Més el mes d’incorporació a l’Associació: Quota mensual 2019: 260,00€
El sol·licitant es compromet a pagar les quotes periòdiques mensuals mitjançant
rebuts, aprovades per a l’any 2019 de 260,00 euros (dos cents seixanta euros)
Operació subjecta i exempta d’ IVA, en virtut del disposat per l’ article 20.1.12º de la LIVA i
article 6 del RIVA, comunicant les dades del seu compte corrent, i donant

instruccions al seu banc.
OBLIGACIONS DELS ASSOCIATS:
 Satisfer les quotes que s’estableixin, tant ordinàries com extraordinàries, dins del
termini fixat per fer-les efectives.
 Acomplir amb les obligacions derivades dels Estatuts vigents, dels reglaments
de règim interior que els desenvolupin i dels acords adoptats per les
Assemblees i la Junta Directiva
 Respectar la normativa legal dictada per les Administracions o organismes
públics relacionada amb les activitats que porta a terme aquesta Associació.
 Assistir a les Assemblees.
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 Exercir les obligacions inherents al càrrec que puguin ocupar.
Qualsevol canvi d’estructura o activitat que sigui susceptible de modificar les
condicions en virtut de les quals podrà ésser admesa, es notificarà a l’Associació.
DRETS DELS ASSOCIATS:
 Participar a totes les activitats que organitzi l’Associació relacionades amb
l’acompliment dels seus objectius.
 Rebre informació sobre els acords adoptats pels òrgans de l’Associació i, en
general, de qualsevol qüestió coneguda per aquests que puguin afectar als
associats.
 Gaudir de tots els avantatges i beneficis que l’Associació pugui obtenir i, en
particular, poder fer ús dels serveis d’assessorament, informació i gestió que
l’Associació hagi posat al servei dels associats, en les condicions establertes.
 Fer suggeriments als membres de la Junta Directiva.
 Participar a les Assemblees Generals, amb veu i vot.
 En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre.
 No tindrà dret de vot el membre que hagi estat advertit per mora, per no
estar al corrent de les obligacions econòmiques amb l’Associació, mentre
continuï en aquesta situació.
 Ostentar la qualitat de membre als impresos, fulletons i d’altres documents
emesos per l’Associació.
 Facilitar a l’Associació la informació que aquesta li pugui demanar
relacionada amb l’ interès general de tots els associats i les finalitats i objectius
d’aquella sempre i quan no es tracti de matèria reservada o que pertanyi al
patrimoni o know-how del membre en qüestió

Signatura i Segell

Nº de compte IBAN
Data:
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