
   

En compliment de la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, el sol·licitant autoritza expressament que les 
dades de caràcter personal facilitades en el present formulari siguin tractades d’una manera automatitzada i siguin incorporades als fitxers del 
Col·legi. Així mateix, el col·legiat accepta que el Col·legi utilitzi aquestes dades per a remetre-li informació relativa a les activitats del mateix o altra 
informació que consideri que pot resultar d’interès. Llevat que el sol·licitant indiqui el contrari, el Col·legi considerarà que dóna el seu consentiment 
per a la utilització de les seves dades personals amb les finalitats esmentades. D’acord amb la citada Llei de protecció de dades personals, el col·legiat 
pot exercir els seus drets d’accés, de rectificació, d’oposició i de cancel·lació de les dades en tot moment, mitjançant una simple sol·licitud al Col·legi, 
com a responsable del tractament. 

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL 

COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS D’ANDORRA 

 

DADES PERSONALS: 

Nom:       

Cognoms:       

e-mail:       

Adreça particular:       

Nacionalitat:       Núm. Passaport o DNI:       

Data de naixement:       Lloc de naixement:       
 

DADES PROFESSIONALS: 

Escola on ha cursat 
els estudis superiors: 

      

Titulació:       

Especialitat (si n’hi 
ha): 

      

Any de Promoció:       

Empresa de treball 
actual: 

      
Tel:       

e-mail:       

Adreça:       
 

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: 

Banc:       

Sucursal:       

Nº de compte (IBAN):                               
 

ESPAI RESERVAT AL COL·LEGI: 

Sol·licitud acceptada:  
Data:  

Sol·licitud denegada:  

Núm. de col·legiat:  
 

SIGNATURES: 

El Sol·licitant: El Secretari: El President: 

 



   

 

 

Legislació aplicable: 

 Llei 26/2012, del 18 d’octubre, de creació del Col·legi Oficial d’Enginyers d’Andorra 

 Estatuts del Col·legi Oficial d’Enginyers d’Andorra aprovats en Assemblea Extraordinària de data 18 

d’abril de 2013. 

 Llei 6/2008, del 15 de maig, d'exercici de professions liberals i de col·legis i associacions 

professionals. 

 

Adjuntar a la sol·licitud: 

 1 fotografia. 

 1 fotocòpia conforme del passaport. En cas de no ser andorrà, certificat de residència. 

 1 fotocòpia conforme del títol. 

 1 fotocòpia conforme de la resolució del Departament de Treball autoritzant a exercir la professió 

liberal d’enginyer al Principat d’Andorra. 

 Nota:  La sol·licitud i la documentació complementaria adjunta s'ha de lliurar al Secretari del Col·legi. 
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