
 
 

INSCRIPCIÓ REGISTRE SOCIETATS ADSCRITES 

 
Núm. de Registre  ___________       

                                                                                               (a complimentar pel Col·legi)  

 

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ  
 

 
Denominació social 
 

 

C.I.F  
 
Domicili social 
 

 

 
Objecte social 
 
 

 
 
 

Número de treballadors  

Telèfon  

E-mail  

Pàgina web  

 
Socis* 

Nom i cognoms Col·legi Professional, si escau Participació social 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
* Si el nombre de socis és superior a cinc, es continuarà la relació en un full a part. 

 

 
Membres Òrgan d’Administració* 

Nom i cognoms 
Soci Professional 

Participació social 
Sí No Sí No 

      

      

      

 



 
 
* Si el nombre de membres de l’òrgan d’administració és superior a tres, es continuarà la relació en un full a part. 

 

COMPROMÍS DE COMUNICACIÓ ELS CANVIS SOCIETARIS 
 
______________________________________, administrador/a de la societat 

_______________________________________________ amb CIF __________________, amb 

la finalitat d’inscriure la societat en el Registre de Societats ADSCRITES del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya,   

MANIFESTA el compromís de complir amb les següents obligacions:  

• De comunicar al Registre de Societats Adscrites del Col·legi d'Economistes de Catalunya, 

en el termini màxim de 30 dies, totes les modificacions societàries que facin referència a dades 

inscrites.  

• D’acceptació de les normes i condicions previstes en el Reglament de Societats Adscrites 

del Col·legi d’Economistes de Catalunya. 

• De disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil a nom de la societat per cobrir els riscos 

en què pugui incórrer derivats de l’exercici professional. 

• D’acceptació dels Principis Deontològics del Col·legi d’Economistes de Catalunya.  

 

I per a que consti als efectes corresponents, signa la sol·licitud d’inscripció en el Registre de 
Societats Adscrites col·legial.   
 

 

 ___________________, _____ de __________________ de 20____ 

 

 

 

 

Signatura 
 
 
 

 

Autorització al tractament de dades 

 

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DEL COL·LEGI 
D’ECONOMISTES DE CATALUNYA 

Responsable Col·legi d’Economistes de Catalunya (en endavant CEC) 

Finalitat Gestió d’inscripcions de societats al Registre de Societats Adscrites del 
CEC 

Legitimació Consentiment exprés 

Destinataris No es cediran les seves dades personals a tercers tret autorització 
expressa o obligació legal 

Drets Accedir, rectificar y suprimir les seves dades personals i altres drets, 
com s’explica en la informació addicional. 



 
 

Informació 
addicional 

Pot consultar més a baix la informació addicional i detallada sobre la 
Protecció de Dades  

 
 

INFORMACIÓ ADDICIONAL A LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES 
  

 
Dades del Responsable del tractament  
 
COL·LEGI D’ECONOMISTES DE CATALUNYA 
CIF Q0802027C 
Plaça Gal·la Placídia, 32 – 08006 Barcelona 

93 416 16 04 
lopd@coleconomistes.cat 
 
 
Finalitats del tractament de les seves dades personals  

 
El CEC tractarà les dades que vostè ha facilitat per gestionar i tramitar les inscripcions de 

societats al Registre de Societats Adscrites col·legial, de conformitat amb el seu Reglament de 
funcionament. 
 
Tanmateix, el CEC utilitzarà les dades de contacte facilitades per a informar-lo/a de les 
activitats formatives, serveis, actes, ofertes i publicacions, relacionats amb la professió i la 
vida col·legial. 
 

En qualsevol moment, i accedint a la part privada del portal web del Col·legi (amb usuari i 
contrasenya), la persona col·legiada podrà modificar les seves preferències d’enviaments. 
 
 
Temps de conservació de les seves dades personals 
 

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que siguin necessàries per complir 
amb obligacions legals i estatutàries i tenint en consideració els terminis de prescripció per 

possibles responsabilitats legals en base al tractament realitzat. 
 
 
Legitimació per al tractament de les seves dades personals 
 

La legitimació per al tractament de les dades facilitades per a les finalitats indicades prové del 
consentiment exprés  
 
Dades que es tractaran: Dades identificatives, dades de contacte, dades professionals i 
acadèmiques. 
 
 

Destinataris 
 
No es cediran les seves dades personals a tercers tret autorització expressa o obligació legal. 
 
 
Drets que l’assisteixen 

 
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el Col·legi està tractant dades 
personals que li concerneixin, o no.  
 
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a 
sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, 
entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.  

 
En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del 
tractament de les seves dades. En aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la 
defensa de reclamacions.  
 

mailto:lopd@coleconomistes.cat


 
 
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les 
persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. El CEC deixarà de 
tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles 
reclamacions.  
 
Les persones interessades podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport 
automatitzat a un altre responsable en els supòsits de tractaments que permet el RGPD.  

 
 
En el moment de la cancel·lació de les dades, el CEC únicament les conservarà bloquejades en 
compliment d'obligacions legals.  
 
El CEC tractarà les dades que vostè ha facilitat d’acord amb les finalitats descrites en aquest 

document i, en aquest sentit, se l’informa que té dret a accedir a la informació que li concerneix 
recopilada en el registre intern d’activitats del Col·legi, rectificar-la en cas de ser errònia, 
suprimir-la, limitar-ne el seu tractament o oposar-se al mateix a la següent adreça: Pl. Gal·la 
Placídia, 32, 08006 de Barcelona o bé lopd@coleconomistes.cat, adjuntant fotocòpia del seu 

DNI per a la seva correcta identificació. 
  
En cas que la seva petició no sigui atesa, podrà exercir el procediment de tutela dels seus drets 

davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, situada al carrer Rosselló 214, Esc. A, 1r. 
1a., 08008 Barcelona, i telèfon 935527800. En tot cas podrà retirar, el seu consentiment en 
qualsevol moment sense que la retirada afecti a la licitud del tractament basat en el 
consentiment abans de la seva retirada. 
 
 
 

________________, ___ de ______________de 20 

 
 
 
 
 
 
Signatura 
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