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- 
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SOL·LICITUD D’ADHESIÓ A 

L’ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE SALUT MENTAL DE CATALUNYA 

 

A LA JUNTA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE SALUT MENTAL DE CATALUNYA 

Carrer dels Llorers, 1-5 (palau de Marianao) - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona) 

 
D.    amb DNI       

i  domicili a (carrer, plaça, etc.)      de la 

localitat   CP   Província   , 

actuant en qualitat de  de l’entitat: 

 

Denominació social  amb CIF     

i  domicili a (carrer, plaça, etc.)    de la 

localitat   CP  Província    , 

telèfon  direcció de correu electrònic    i 

activitat      . 

 

EXPOSA: 

 
Que, havent tingut coneixement de l’existència de l’ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE SALUT MENTAL DE 

CATALUNYA, i estant d’acord amb el seu objectiu social descrit en els Estatuts, pels que es defineix com 

una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu fonamental la promoció i la posada en marxa directa 

o indirectament d’iniciatives i projectes de recerca, d’innovació, de docència o de serveis de valor afegit, 

sobretot amb un fort component de coneixement, i que comportin la cooperació entre ciència, tecnologia 

i empresa, en l’àmbit de la salut mental comunitària i de les disciplines afins. 

 
SOL·LICITA: 

 
A la Junta Directiva que admeti aquesta sol·licitud i acordi la corresponent alta en el Registre d’Associats 

de l’entitat, com 

 
Soci de número. 

Col·laborador no soci. 

 
declarant conèixer i comprometent-se a respectar els drets i obligacions que els Estatuts atorguen als seus 

socis. 

 
A  ,  de  de 20  . 

 

 
Firma.:  . 



L’informem  que  les  dades  aportades  a  través  d’aquest  document  seran  incorporades  als  fitxers  propietat  de 
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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER SER SOCI 

 

1) PERSONES FÍSIQUES 

 
a) Complimentar i entregar la sol·licitud d’adhesió 

b) Fotocòpia DNI 
 
 

2) PERSONES JURÍDIQUES 

 
a) Complimentar i entregar la sol·licitud d’adhesió 

b) Fotocopia del CIF de l’entitat 

c) Documentació acreditativa de la representació de la persona que signa la sol·licitud 

d) En el seu cas, autorització de la persona física que representarà a l’entitat davant l’associació 

e) Fotocòpia del DNI de la persona física que representarà a l’entitat davant l’associació 
 
 
 
 
 

COMUNICACIÓ DE L’ADMISSIÓ DE SOCI 

 

Rebuda la sol·licitud i examinada la documentació aportada, la proposta d’admissió del nou soci es 

traslladarà a la primera reunió de la Junta Directiva de l’Associació que es celebri amb posterioritat a la 

recepció de la sol·licitud, la qual analitzarà el compliment dels requisits necessaris per a pertànyer a 

l’associació. 

 
La decisió de la Junta Directiva serà notificada a l’interessat al domicili que aquest ha proporcionat a la 

primera pàgina d’aquesta sol·licitud. En cas de donar un informe negatiu haurà d'especificar les causes i 

donar un termini de deu dies al sol·licitant per reparar les causes del rebuig del seu ingrés. 

 
Pel cas que compleixi tots els requisits, una vegada admès el nou soci, se li concedirà un termini perquè 

procedeixi a abonar la quota d’adhesió, i satisfeta aquesta, es procedirà a donar-lo d'alta al llibre de 

registre d’associats de l'associació. 

 
L'ingrés implicarà l'acceptació per part del nou associat dels presents Estatuts, els reglaments de 

funcionament intern que s'estableixin i totes les decisions o mesures de gestió o administració vàlidament 

adoptades pels òrgans de govern de l'Associació. 



L’informem  que  les  dades  aportades  a  través  d’aquest  document  seran  incorporades  als  fitxers  propietat  de 

L’Associació. Vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició conforme a la Llei Orgànica 
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DADES ECONOMIQUES ASSOCIAT (SOCI) 
 

 
L’entitat :            representada per:  ________________________,                      

declaren que:  la facturació de l’entitat  en l’últim exercici tancat a la data d’adhesió es la següent:  
__________________euros. i que per tant, estava compresa entre : (marcar la correcte) 

 
 

< de 5 milions d’euros. ( quota de 1.500 euros ) 
 
 

Entre 5 i 10 milions d’euros ( quota de  2.000 euros ) 
 
 

> de 10 milions d’euros. ( quota de 3.000 euros ) 
 
 

Institucions públiques, Universitats i Centres d ´investigació i Recerca    ( quota de 1.500 euros ) 
 

 

 

     Si el CLÚSTER ho considera convenient, pot sol·licitar còpia de la pàgina en la que aparegui la casella 255 de           

l’Impost de Societats (model 200) o de l’Impost de Societats Consolidat (model 220), a efectes de calcular la   

quota d’associat. 

Dades de domiciliació bancària: 

 
IBAN : 

BIC CODE : 

CUENTA CORRIENTE: 

 
Entitat :    

Oficina :     

D.C.:                   

Nº Compte :                               
 

 
A  ,  de  de 201 

 

Firma.:  . 

Nota: Si vostè ha optat per ser col·laborador no soci, no cal que marqui cap de les caselles anterior i la 

seva quota associativa serà de 500 euros anuals. 


