
 

 

SOL·LICITUD D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ 
 CLÚSTER DE LA BIOENERGIA DE CATALUNYA 

 
A LA JUNTA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE LA BIOENERGIA DE CATALUNYA 
Palau Firal. Viver d’empreses – C/de Castelladral, 5-7 – 08243 Manresa ( Barcelona ) 

 
Sr./a URGELL ESCRIBÀ TROTA amb DNI 52.307.541-K i domicili a (carrer, plaça, etc.) PASSEIG JOAN BRUDIEU, 15 de la 

localitat de LA SEU D’URGELL CP 25.700  , actuant en qualitat de DIRECTORA de l’entitat:  

Denominació social           FUNDACIÓ PRIVADA INTEGRA PIRINEUS        amb CIF    G25727215   i domicili a (carrer, plaça, 

etc LA SEU D’URGELL CP 25.700  , Telèfon      660937609  , adreça de correu electrònic  _direccio@integrapirineus.com i 

activitat INSERCIÓ SOCIOLABORAL A TRAVÉS DEL TREBALL FORESTAL .  

 
EXPOSA: 
Que, havent tingut coneixement de l’existència de l’ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE LA BIOENERGIA DE CATALUNYA (en 
endavant CBC) i estant d’acord amb el seu objecte social descrit en els Estatuts, consistent en millorar la competitivitat 
de la cadena de valor del sector de la bioenergia, mitjançant la realització d’activitats i projectes que permetin impulsar 
el mercat i estendre l’ús de la bioenergia, així com millorar la sostenibilitat ambiental i energètica de Catalunya. 
SOL·LICITA: 
A la Junta Directiva del CBC que admeti aquesta sol·licitud i acordi la corresponent alta en el Registre d’Associats de 
l’entitat, en qualitat de soci de número, així com el pagament1 de la quota anual que es detalla a continuació: 
 

Tipus d’associat Quota anual Marcar amb una 
“X” 

Facturació per casos especials2 500 €   X 

Facturació anual inferior a 500.000 Euros 750 €  
Facturació anual entre 500.000 – 2.000.000 Euros 1.000 €  
Facturació anual entre 2.000.001– 5.000.000 Euros 1.500 €  
Facturació anual superior a 5.000.000 Euros 2.000 €  

Administració pública 1.500 €  
 
Tanmateix, declara conèixer i comprometent-se a respectar els drets i obligacions que els Estatuts i el Decàleg de bones 
pràctiques atorguen als seus socis, 

A la Seu d’Urgell , el tretze de gener de 2021 
 

  
 

          Signatura _______________________________________                                                

’informem que les dades aportades a través d’aquest document seran incorporades als fitxers propietat del CBC. Vostè pot exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició conforme a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, dirigint-se al 
CBC, Palau Firal de Manresa. Viver d’empreses. 

                                                 
1 El pagament es realitzarà per transferència o domiciliació en un termini màxim de 30 dies prèvia presentació de factura. 
2 S’inclou en aquesta categoria; start up’s/empreses de menys de 2 anys d’existència, fundacions, cooperatives i associacions sense ànim de lucre de 
<2 milions d’euros de facturació/pressupost i autònoms. Les fundacions del tercer sector també s’inclouen a aquesta categoria. 


