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EMPRESA 

EMPRESA:  CIF:  

ADREÇA POSTAL:    CODI POSTAL:  

LOCALITAT: COMARCA:  REP LEGAL:   

TELÈFON: FAX:  TELF MÒBIL :  

E-MAIL:  _____________________________WEB: ________________________________ 

IBAN:   _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _   

 

LABORAL:   NÚM. PATRONAL:          Conveni Siderometal·lúrgic 

           Conveni Metall 

 

 PLANTILLA TOTAL:  __________________        Autònoms: ______ 

       Treballadors: ____ 

FISCAL: E.O. MÒDULS ED SIMPLIFICADA COMPTABILITAT 

 

TALLER                                                     (OBLIGATORI ADJUNTAR CÒPIA DEL RÀSIC) 

NÚM. RASIC : __________________  PMO  € 

 

 INDEPENDENT 

 OFICIAL DE MARCA MARCA:  ________ TIPUS DE VEHICLE_________________________ 

 

MECÀNICA ELECTRICITAT CARROSSERIA PINTURA ALTRES 

ESPECIALITATS: 

PNEUMATICS RADIADORS INJECCIÓ MOTOCICLETES

 ______________________ 

LIMITADORS TACOGRAFS INST ACCESSORIS MANTENIMENT

 ______________________ 

 

SERVEIS: GRUA RECANVIS  

 

VENDA: CONCESIONARI AGENT OFICIAL COMPRA VENDA 

TURISME MARCA/QUES    

VEH. INDUSTR MARCA/QUES    

MOTOS MARCA/QUES    

TRACTORS MARCA/QUES    

MAQ. INDUSTRIAL MARCA/QUES    

QUADS MARCA/QUES    

CUATRICICLES MARCA/QUES    



 

 

 

 

 

L’empresa________________________________________________amb CIF ___________________ 

representada per _______________________________________  dedicada a l’activitat de: 

 

 Venta de vehicles / elements de l’automoció. 

 Reparació de vehicles. 
 

SOL·LICITA: 

� La incorporació com a membre d’ASTAVE amb data ___________________ 

 

� Autoritzo el cobrament de la quota anual a través de l’entitat financera i compte 

IBAN:   _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _   

 

QUOTA ANUAL 

QUOTA ANUAL FIXA :  (segons acord assembleari anual) = _______ 

QUOTA VARIABLE ANUAL:  (segons acord assembleari anual)   = _______ 
 

QUOTA AGREMIACIÓ 

 

QUOTA D’AGREMIACIÓ:  =  48,08€ 

Si la empresa adherida es segon centre de treball o 
pertany a un grup d’empreses associades, no 
s’aplicarà aquesta quota. 
Tampoc s’aplicarà en el cas de canvis de titularitat. 

 

QUOTA ALTA (placa):   = 24,04€ 

L’empresa associada es compromet a la devolució immediata de  
la placa d’ASTAVE en el moment de causar baixa de 
l’Associació, per tancament, per falta d’abonament de qualsevol 
quota o per baixa estatutària que li sigui comunicada per la 
Direcció d’ ASTAVE. 

 
 

CONDICIONS D’AGREMIACIÓ: 

TALLERS DE REPARACIÓ: Alta per cada centre de treball amb Registre d’Indústria. 

VENEDORS DE VEHICLES/ ELEMENTS D’AUTOMOCIÓ: Alta per localitat amb centre/es de treball. 

SI ES UN CANVI DE TITULARITAT, INDIQUI EL NOM DE L’ANTIC SOCI______________________________ 

 

 

 SIGNATURA: _____________________________  
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Consentiment explícit (SERVEIS) 
 
 
TARRAGONA, en data .......................... 
 
 
ASSOC EMPRE TALLERES DE REPARACION I VENDEDORES DE ELEMENTOS AUTOMOCIO és el 
Responsable del Tractament de les dades personals de l'Interessat i l'informa que aquestes dades seran 
tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR), per 
la qual cosa li facilita la següent informació del tractament: 
 
Fi del tractament: mantenir una relació professional mitjançant l'enviament de comunicacions dels nostres 
productes o serveis. 
 
Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del 
tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per 
garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes. 
 
Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal. 
 
Drets que assisteixen l'Interessat: 
 
- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. 
 
- Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu 
tractament. 
 
- Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control (www.aepd.es) si considera que el tractament 
no s'ajusta a la normativa vigent. 
 
Dades de contacte per exercir els seus drets: 
 
ASSOC EMPRE TALLERES DE REPARACION I VENDEDORES DE ELEMENTOS AUTOMOCIO. CL HIGINI 
ANGLES, 6 EN D - 43001 TARRAGONA (TARRAGONA). Email: astave@astave.org 
 
Per realitzar el tractament de dades descrit, el Responsable del Tractament necessita el seu consentiment 
explícit o el del seu representant legal. 
 
L'Interessat consent el tractament de les seves dades en els termes exposats: 
 
Nom ............................................................................................., amb NIF .............................. 
 
Representant legal de ..................................................................., amb NIF ............................. 
 
Data:.................................... 
 
 
 
Signatura:............................. 
 
 
 


