SOL·LICITUD D'ALTA
SOLICITUD DE ALTA - 2021
DADES DE L'EMPRESA / DATOS DE LA EMPRESA
NOM o RAÓ SOCIAL
NOMBRE o RAZÓN SOCIAL
NOM COMERCIAL *
NOMBRE COMERCIAL*

C.I.F./N.I.F.

DIRECCIÓ
DIRECCIÓN

POBLACIÓ
POBLACIÓN

C.P.

WWW.

MÒBIL
MÓVIL

TEL.
EMAIL's
(max. 2)

FAX *
PERSONA DE
CONTACT. (1ª)

CÀRREC
CARGO

PERSONA DE
CONTACT. (2ª)

CÀRREC
CARGO

DATA CONSTITUCIÓ EMPRESA
FECHA CONSTITUCIÓN EMPRESA

ADMINISTRADOR EMPRESA
ADMINISTRADOR EMPRESA

DATA D'INICI D'ACTIVITATS (EMPRESA)
FECHA INICIO ACTIVIDADES (EMPRESA)
NÚM. TREBALLADORS
NÚM. TRABAJADORES

EPÍGRAF I.A.E.
EPÍGRAFE I.A.E.
NÚM. SEGUR.
SOCIAL

CNAE

* opcional

ESPECIALITATS / ESPECIALIDADES
EDIFICACIÓ RESIDENCIAL
EDIFICACIÓN RESIDENCIAL

OBRA PÚBLICA I INFRAESTRUCTURES
OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURAS

ENDERROCS
DERRIBOS

EDIFICACIÓ NO RESIDENCIAL
EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL

REHABILITACIÓ, REFORMES I MANT.
REHABILITACIÓN, REFORMAS Y MANT.

MOVIMENTS DE TERRA
MOVIMIENTOS DE TIERRA

CIMENTACIONS ESPECIALS
CIMENTACIONES ESPECIALES

ESTRUCTURES
ESTRUCTURAS

ALTRES (ESPECIFICAR)
OTRAS (ESPECIFICAR)

QUOTES D'AGREMIACIÓ / CUOTAS DE AGREMIACIÓN
(quota anual) / (cuota anual)
Marqueu amb una "x" la quota corresponent / Marcar con una "x" la cuota correspondiente

EMPRESES / EMPRESAS
QUOTA B / CUOTA B
Empreses amb facturació anual
Empresas con facturación anual
* F < 300.000 €
quota d'alta
700 €
cuota de alta
següents quotes
475 €
siguientes cuotas

QUOTA C / CUOTA C
Empreses amb facturació anual
Empresas con facturación anual
300.000 < * F < 600.000 €
1.070 €
quota d'alta

QUOTA E / CUOTA E
Empreses amb facturació anual
Empresas con facturación anual
1.200.000 < * F < 3.000.000 €
quota d'alta
1.715 €
cuota de alta
1.257 €
següents quotes

QUOTA F / CUOTA F
Empreses amb facturació anual
Empresas con facturación anual
* F > 3.000.000 €
quota d'alta
2.145 €
cuota de alta
següents quotes
1.565 €
siguientes cuotas

siguientes cuotas

cuota de alta
següents quotes
siguientes cuotas

783 €

QUOTA D / CUOTA D
Empreses amb facturació anual
Empresas con facturación anual
600.000 < * F < 1.200.000 €
quota d'alta
1.385 €
cuota de alta
següents quotes
1.015 €
siguientes cuotas
ESPECIAL *** - QUOTA A / CUOTA A
NOMÉS per empreses associades
a l'agremiat principal
SÓLO para empresas asociadas
al agremiado principal
quota d'alta
250 €
cuota de alta
següents quotes
167 €
siguientes cuotas

* F = Facturació anual de l'empresa
* F = Facturación anual de la empresa
../..

1/2

Marqueu amb una "x" la quota corresponent / Marcar con una "x" la cuota correspondiente

AUTÒNOMS / AUTÓNOMOS
QUOTA A / CUOTA A
Sense treballadors
Sin trabajadores
-----quota d'alta
cuota de alta
següents quotes
siguientes cuotas

250 €
167 €

QUOTA B / CUOTA B
Autònoms amb treballadors
Autónomos con trabajadores
-----quota d'alta
700 €
cuota de alta
següents quotes
475 €
siguientes cuotas

- El Gremi de Constructors d'Obres e Barcelona i Comarques es reserva el dret a realitzar qualsevol modificació de l'oferta descrita. En tot cas, les ofertes
presentades tindran 30 dies de validesa a comptar des de el moment de la seva entrega.
- El Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques se reverva el derecho a realizar cualquier modificación de la oferta descrita. En todo caso, las ofertas
presentadas tendrán 30 días de validez a contar desde el momento de su entrega.

PAGAMENT i DADES BANCÀRIES / PAGO y DATOS BANCARIOS
** NOMÉS LA PRIMERA VEGADA, AL DONAR-SE D'ALTA, EL PAGAMENT ES REALITZARÀ MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA (COMPTE CORRENT
ES54 3025 0001 1814 3302 3106) Ó BE EFECTIU.
** SÓLO LA PRIMERA VEZ, AL DARSE DE ALTA, EL PAGO SE REALIZARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA (CUENTA CORRIENTE ES54
3025 0001 1814 3302 3106) Ó BIEN EN EFECTIVO.

X

ANUAL AMB DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
ENTITAT
ANUAL CON DOMICILIACIÓN BANCARIA ENTIDAD
IBAN / BANC / AGÈNCIA / DÍGIT DE CONTROL / NÚM. COMPTE
IBAN / BANCO / AGENCIA / DÍGITO DE CONTROL / NÚM. CUENTA

/

/

/

/

/

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER AGREMIAR-SE
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA AGREMIARSE
EMPRESES i AUTÒNOMS / EMPRESAS y AUTÓNOMOS
- Fitxa d'alta degudament complimentada / Ficha de alta debidamente cumplimentada
- Còpia del comprovant de pagament ** / Copia del comprobante de pago **
- Signatura d'acceptació de condicions / Firma de aceptación de condiciones

NOMÉS EMPRESES / SÓLO EMPRESAS
- Còpia de l'últim impost de societats o resum anual d'IVA / Copia del último impuesto de sociedades o resumen anual de IVA

En compliment de la llei europea UE 2016/679 (RGPD), les dades
facilitades en aquest document seran incloses en un fitxer creat per Gremi
de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques, sota la seva
responsabilitat. Aquestes dades seran utilitzades per a mantenir una relació
comercial, rebre informació de serveis de la institució i altres relacionats
amb el sector de la construcció. La/es persona/es interessada/es
consenteix/en el seu ús. Dites dades no seran cedides a tercers, tret de
requeriment legal o autorització expressa. Si ho desitja, pot exercir el seu
dret d'accés, rectificació, limitació, cancel·lació i oposició dirigint-se per
escrit a: Gran Via de les Corts Catalanes, 663, 6a. P., 08010 Barcelona o
bé: info@gremi-obres.org. Les dades seran conservades durant el temps
necessari pels objectes del tractament abans descrits.

En cumplimiento de la lei europa UE 2016/679 (RGPD), los datos
facilitados en éste documento serán incluidos en un fichero creado por el
Gremio de Constructores de Obras de Barcelona y Comarcas, bajo su
responsabilidad. Éstos datos serán utilizados para mantener una relación
comercial, recibir información de servicios de la institución y otras
relacionadas con el sector de la construcción. La/s persona/s interesada/s
consiente/n su uso. Dichos datos no seran cedidos a terceros, excepto
requerimiento legal o autorización expresa. Si lo desea, puede ejercer su
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por
escrito a: Gran Via de les Corts Catalanes, 663, 6ª P., 08010 Barcelona o
bien a: info@gremi-obres.org. Los datos seran conservados durante el
tiempo necesario para los objetos del tratamiento antes descritos.

Accepto / Acepto
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