
Full d’autodeclaració de dades professionals    Registrat per 
Data 

Dades col·legiat  

Nom* Núm. col·legiat/ada*  

Cognoms NIF* 

Professional liberal 

Domicili professional*  Codi postal*  

Població* 

Telèfon* Fax a/e* 

Documentació acreditativa:  
- Fotocòpia la declaració censal, amb l’epígraf professional 321 de l’IAE,          
- Alta i/o l’últim rebut d’autònoms o de MUPITI.       

Treballador/a per compte d’altri    

Raó social*  Codi empresa  

Departament i càrrec*  

Domicili social*  Codi postal*    

Població* NIF* 

Telèfon* Fax a/e* 

Activitat Persona de contacte   

Documentació acreditativa:  

- Certificat signat pel responsable de l’empresa on m’autoritza a signar els documents en nom de l’empresa.
- Fotocòpia de l’alta a la seguretat social amb el grup de cotització 1 o 2 i de l’últim TC2.
- Fotocòpia del NIF de l’empresa.
 
 

Soci/òcia d’empresa 

Raó social* Codi empresa 

Departament i càrrec* Participació % 

Domicili social* Codi postal* 

Població* NIF* 

Telèfon* Fax a /e* 

Activitat Persona de contacte 

Documentació acreditativa:
– Fotocòpia de l’escriptura de constitució de la societat
– Fotocòpia del NIF de l’empresa
– L’alta i/o l’últim rebut d’autònoms

Continua al dors 

Aquestes dades seran tractades segons el que
estableix la Llei orgànica 15/1999 de protecció de
dades de caràcter personal.
Podeu consultar, modificar o cancel·lar-les a la
seu del Col·legi.
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Sol·licita l’autorització per tramitar visats 

A la seu del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona 

A través de Tecnovisat 
Per tramitar visats a través de Tecnovisat és imprescindible indicar l’adreça de correu electrònic.

Observacions 

Registre de signatura 

Signeu amb tinta negra, al mig dels quadres i sense tocar el marge 

El sotasignat /ada declara 

– Que a l’efecte del servei de visat, les seves dades professionals són les que indica en aquest full; 

– Que es dóna per assabentat dels drets i obligacions que l’afecten i que estan inclosos: 
– A la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
– Al Manual de l’usuari del servei de visat vigent i documents annexos; 

– Pel que fa als visats que es tramitin a través de Tecnovisat el col·legiat/ada es dóna per assabentat dels drets i 
obligacions que l’afecten i que estan inclosos a la Llei 34/2002, d’11de juliol, de serveis de la societat de la informació 
i de comerç electrònic. 

Signatura Data 

Notes 
– No empleneu els requadres grisos. 
– Els camps amb un * són imprescindibles. 
– Si treballeu en més d’una empresa, empleneu 

un full per cada una d’aquestes. 
– Utilitzeu l’apartat d’observacions quan convingui. 
– Utilitzeu aquest full per comunicar al Col·legi 

qualsevol canvi de les dades professionals aquí 
declarades. 

– Per a la vostra comoditat podeu avançar tots els 
documents per correu electrònic, i després cal que
remeteu al Col·legi l’original d’aquest full i fotocòpia
de la documentació acreditativa corresponent. 
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