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NORMES DE RÈGIM INTERN
NRI 001/2009.08. Condicions d’admissió de nous socis.
1. Que l’empresa estigui constituïda sota qualsevol de les formes societàries previstes a les lleis però sempre, i
en tot cas, com a societat professional d’acord amb la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals.
2. Que l’empresa estigui degudament registrada en el Registre mercantil que correspongui al seu domicili.
3. Que l’empresa reuneixi les condicions previstes als articles 3, 7, 8 i 9 dels Estatuts de la Cambra.
4. Que la sol·licitud d’ingrés estigui avalada per dues de les empreses fundadores o que tinguin més de cinc anys
d’antiguitat ininterromputs com a sòcies de la Cambra, d’acord amb l’article 9 dels Estatuts.
5. Que s’aporti, juntament amb la sol·licitud, tota la documentació que es relaciona a la norma NRI-002/2009.08
de les presents Normes.
6. Que en el moment de la sol·licitud es faci efectiu l’import corresponent de la quota d’entrada que en cada
moment estigui establerta.
7. Que s’efectuï la corresponent domiciliació bancària dels rebuts periòdics
NRI 002/2009.08. Documentació que cal aportar per a demanar l’alta a la Cambra.
I. Documentació administrativa.
1. Sol·licitud d’ingrés d’acord amb el model que figura a l’annex A.1-1.
2. Sol·licitud d’inscripció en el Registre propi de la Cambra dels socis professionals que l’empresa desitgi
inscriure, sempre que, d’acord amb l’article 25 dels estatuts, estiguin també, prèviament, inscrits al registre
mercantil corresponent que figura a l’annex A.1-2.
3. Acord de l’òrgan màxim de govern de l’empresa aspirant on hi consti explícitament la voluntat d’ingressar com
a soci de ple dret a la Cambra, d’acord amb el model de l’annex A.2.
4. Adhesió degudament complimentada a la carta Fundacional de la Cambra.
5. Certificat de cada col·legi professional on l’empresa estigui enregistrada amb l’expressió de tots els socis
professionals d’aquell Col·legi que hi constin (encara que d’algun no es demani la seva incorporació al registre
de la Cambra), així com del número de registre de l’empresa en el Col·legi i el número de col·legiat de cada
soci professional
6. Còpia compulsada de la constitució i dels estatuts de l’empresa sol·licitant juntament amb còpia del document
acreditatiu, signat pel registrador, on consti la data d’inscripció, el volum, foli, full i número d’inscripció en el
Registre Mercantil corresponent
7. Fotocòpia compulsada del DNI de cada soci professional que s’inclogui en el Registre de la Cambra.
8. Fotocòpia de la targeta d’Identificació Fiscal de l’empresa sol·licitant.
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II. Documentació tècnica.
1. Currículum professional complert dels treballs fets i facturats com a empresa professional, com a màxim
dels darrers cincs anys.
2. Currículum professional complert de tots els socis que es pretenguin inscriure, on hi ha d’haver diferenciats
en apartats el currículum de feines fetes dins l’empresa professional, el currículum de feines fetes dins
l’empresa progenitora de l’empresa professional (si és que n’hi havia) i, finalment, el currículum
professional dels treballs fets fora de l’empresa.
III Presentació i validació de la documentació. Modificació Junta Directiva de 24/02/10.
Documentació i format que enviarà, l’administració de la Cambra, per correu electrònic.
•

Model A.1-1 Fitxa sol. afiliació empresa i A.1-2 Fitxa sol. socis prof. Format .doc.

•

Model d’acord de l’òrgan màxim de govern de l’empresa. Format .doc.

•

Adhesió degudament complimentada a la carta Fundacional de la Cambra. Format .doc.

Documentació que s’haurà de presentar en paper i amb la signatura original, el sol·licitant.
1. Les fitxes de sol·licitud; A.1-1 Fitxa sol. afiliació empresa i A.1-2 Fitxa sol. socis prof. Aquestes fitxes
primerament seran trameses des de la secretaria a través d’un correu electrònic, dirigit al representant
de les empreses sol·licitants, per tal que un cop complimentades les retornin –sense signar- a
l’administració de la Cambra -administracio@cambra-cesc.org - a través també d’un correu electrònic.
Una vegada plenes i registrades, l’administració de la Cambra les retornarà impreses perquè el
sol·licitant les pugui signar i la Cambra enviar a l’entitat bancària.
2. Acord de l’òrgan màxim de govern de l’empresa aspirant on hi consti explícitament la voluntat
d’ingressar com a soci de ple dret a la Cambra, d’acord amb el model de l’annex A.2.
3. Adhesió degudament complimentada a la carta Fundacional de la Cambra.
Documentació en format .pdf, que haurà d’enviar el sol·licitant, una vegada la Junta Directiva aprovi la
sol·licitud. El sol·licitant rebrà una carta del Sr. President notificant-li l’aprovació.
1. Certificat de cada col·legi professional on l’empresa estigui enregistrada amb l’expressió de tots els
socis professionals d’aquell Col·legi que hi constin (encara que d’algun no es demani la seva
incorporació al registre de la Cambra), així com del número de registre de l’empresa en el Col·legi i el
número de col·legiat de cada soci professional
2. Còpia compulsada de la constitució i dels estatuts de l’empresa sol·licitant juntament amb còpia del
document acreditatiu, signat pel registrador, on consti la data d’inscripció, el volum, foli, full i número
d’inscripció en el Registre Mercantil corresponent
3. Fotocòpia compulsada del DNI de cada soci professional que s’inclogui en el Registre de la Cambra.
4. Fotocòpia de la targeta d’Identificació Fiscal de l’empresa sol·licitant.
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5.

Currículum professional complert dels treballs fets i facturats com a empresa professional, com a
màxim dels darrers cincs anys.

6. Currículum professional complert de tots els socis que es pretenguin inscriure, on hi ha d’haver
diferenciats en apartats el currículum de feines fetes dins l’empresa professional, el currículum de
feines fetes dins l’empresa progenitora de l’empresa professional (si és que n’hi havia) i, finalment, el
currículum professional dels treballs fets fora de l’empresa.
La secretaria registrarà i guardarà la documentació en format .pdf, el dia que es signin les fitxes de
sol·licitud degudament complimentades i es demostri que s’hagin fet els pagaments que en cada moment
estiguin establerts.
NRI 003/2009.08. Quotes.
I Quota d’entrada.
La quota d’entrada, que en cada moment estigui establerta i que les empreses adherides hauran de satisfer,
serà d’import únic i el seu import no dependrà del número de socis.
No es retornarà en el cas de baixa voluntària o involuntària.
II Quota ordinària anual.
La quota anual, que en cada moment estigui establerta i que les empreses adherides hauran de pagar, estarà
en funció del número de socis que l’empresa tingui donats d’alta.
D’acord amb el número de socis donats d’alta la quota anual es multiplicarà pels següent coeficient:
Empreses fins dos socis:

Coeficient 1.

Empreses fins a quatre socis:

Coeficient 1,25.

Empreses de cinc o mes socis:

Coeficient 1,50.

Aquest import es revisarà, en funció del número de socis, abans d’emetre el rebut corresponent de l’any.
III Quota extraordinària.
Les quotes extraordinàries, que aprovi la Junta General i que les empreses adherides hauran de satisfer,
seran d’import únic i el seu import no dependrà del número de socis.
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NRI 004/2010.04. Utilització del logo de la Cambra.
La Junta Directiva en secció ordinària del dia 20 de gener de 2010 aprova la utilització, del logo de la Cambra
per part de les empreses afiliades, en el primer full dels documents i pàgines web de caràcter comercial i
administratiu, que les empreses utilitzin.
No obstant i d’acord amb els objectius de la Carta Fundacional, la Junta Directiva considera que la utilització
del logo per part de les empreses afiliades ha d’estar condicionada a:
•

La fita permanent de la qualitat i de l’excel·lència.

•

La premissa de l’adequació de l’edificació i la urbanització a l’usuari.

•

El propòsit de la millora constant del producte final construït.

La utilització del logo de la Cambra en la documentació tècnica de les empreses afiliades o el no compliment
del objectius de la carta fundacional, serà motiu d’anàlisi i aplicació de les sancions oportunes per part de la
Junta Directiva.

C/ Àvila 138 4t 1a Barcelona 08018
Data d’impressió: 09/05/2017

Pág. 4 de 4

