
 

REGISTRE D´ESTABLIMENT ASSOCIAT  
 

Per actualitzar el registre dels membres associats, segons el Títol 2on dels Estatuts de l´Associació Hotelera 

Salou-Cambrils-La Pineda, entitat dotada de NIF G-43.241.280 i amb domicili a VILA-SECA, C/Joanot 

Martorell 15, agraïriem ens retorneu el més aviat possible aquesta fitxa, complimentada, signada i 

degudament segellada pel representant legal : 

 

DADES GENERALS EMPRESA: 

NOM ESTABLIMENT _____________________________________________________________________ 

CATEGORIA              _____________________________________________________________________ 

RAÓ SOCIAL (nom empresa) ______________________________________________________________ 

ADREÇA RAÓ SOCIAL ___________________________________________________________________ 

NIF EMPRESA      _____________________________ 

NOM REPRESENTANT LEGAL  _______________________________________________________________ 

(persona amb els poders de representació de l´empresa associada) 

NIF REPRESENTANT LEGAL __________________________________________ 

CORREU ELECTRÒNIC REP. LEGAL__________________________________________________________ 

NÚM C/C AMB CODI IBAN ON GIRAR QÜOTA DE SOCI  

____________________________________________________________________________________________ 

 

DADES HOTEL: 

NOM DIRECTOR/A ________________________________________________________________________ 

CORREU ELECTRÒNIC DIRECTOR/A_________________________________________________________ 

CORREU ELECTRÒNIC RRHH________________________________________________________________ 

CORREU ELECTRÒNIC RESERVES____________________________________________________________ 

CORREU ELECTRÒNIC COMERCIAL_________________________________________________________ 

ADREÇA   _________________________________________________________________________________  

TEL ________________________________      FAX __________________________________________ 

NÚM HAB. _________________________ NÚM. PLACES  _________________________ 

DATES OBERTURA I TANCAMENT  (DIA/MES) ___________________________________________________ 

NÚM TREBALLADORS TEMP.ALTA _________________________________________________________ 

NÚM TREBALLADORS MITJA ANUAL   __________________________________________________________ 

 

Signatura i segell       

 

 

_______________________________________________________ Data: ___________________________ 

Representant legal (Nom i cognoms en majúscules) 

 

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem 

que les seves dades seran incorporades en un fitxer de Socis i seran tractades a fi de gestionar de forma adient la relació existent entre 

ambdues parts, així com per al posterior enviament, per a qualsevol mitjà, d’informació sobre noticies, circulars informatives, newsletters, 

activitats i/o serveis futurs de l’Associació que puguin ser del seu interès. Les dades són confidencials i d’ús exclusiu del Responsable del 

Fitxer, ASSOCIACIÓ HOTELERA SALOU – CAMBRILS – LA PINEDA, amb domicili a 43480 Vila-seca (Tarragona), Joanot Martorell, 15, podent ser 

cedides a aquelles organitzacions amb les que la Associació Hotelera subscrigui un acord de col·laboració amb la finalitat de que se’ls 

informi de noticies, productes i serveis que puguin ser del seu interès pel seu sector d’activitat. Igualment, posem al seu coneixement el dret 

que l’assisteix d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pel que fa a les dades que consten en l’esmenta’t fitxer en els termes establerts a 

la legislació vigent. 


