
   

 

 

CARTA D’ADHESIÓ A LA XARXA EMPRENEDORA DE L’EINA ESPAI EMPRESARIAL 

 

El Vendrell, __ de __________de ____ 

 

L’empresa amb denominació social: _____________________________________________ 

Nom comercial: ____________________________________ NIF/CIF: _________________ 

Domicili: _________________________ Població: ________________ Codi Postal: ______ 

Telèfons: ___________ / _____________ Correu electrònic: _________________________ 

Pàgina web: _____________________________ Perfil Facebook: _____________________ 

Twitter: _________________ Altres xarxes socials: ________________________________ 

Sector: __________________  Activitat: __________________ Any de fundació: ________ 

I representada per: ____ núm. de socis i ____ núm. de treballadors (exclosos els socis). 

 

Socis i/o emprenedors: 

Nom i Cognoms Càrrec NIF Telèfon Mail 

*     

     

     

     

     

* El primer perfil representa al representant legal de l’empresa (signant de l’adhesió) 

 

MANIFESTA: 

La seva voluntat d’adhesió a la Xarxa Emprenedora de L’EINA ESPAI EMPRESARIAL, comprometent-se a 
treballar activament en les diferents línies de treball definides a la declaració estratègica: 
 

1. Compartir el bagatge i coneixements empresarials adquirits amb els nous emprenedors. 

2. Educar en actituds emprenedores a la societat i especialment als joves. 

3. Promoure la formació empresarial com a eina per a la millora contínua de les empreses. 

4. Difondre els recursos institucionals de suport a la creació d’empreses. 

5. Fomentar el coneixement i difusió de les empreses de la Xarxa. 

6. Col·laborar activament en el treball en xarxa. 

 
I en prova de conformitat, signa aquesta carta d’adhesió, en el lloc i data indicada en l’encapçalament. 
 
 
Nom i signatura, 
 
 
 
 
 
 
 
De conformitat amb allò disposat a les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 
2016 (GDPR) i la Llei Orgànica (ES) 15/1999, de 13 de desembre (LOPD), us informem que les dades personals i l’adreça de correu 
electrònic, obtinguts de la persona interessada seran tractades sota responsabilitat de L’EINA per a l’enviament de comunicacions sobre els 
nostres productes i serveis i es conservaran mentre hi existeixi un interès mutu. Les dades no seran comunicades a tercers, a excepció 
d’obligació legal. Us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i les de limitació 
i oposició dirigint-vos a informacio@leina.org. Si considereu que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podreu presentar una 
reclamació davant l’autoritat de control a www.agpd.es. 
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