Inscripció
Registre de Societats Professionals
Núm de registre
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ DE SOCIETATS PROFESSIONALS
D’ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS
I. DADES DE LA SOCIETAT
DENOMINACIÓ

CIF
DOMICILI SOCIAL

CODI POSTAL

POBLACIÓ
TELÈFON

FAX

E-MAIL

II. DADES REGISTRALS

Data Constitució
Notari

/

/
Protocol

Termini duració
Capital Social

III. OBJECTE SOCIAL

IV. FORMA SOCIETÀRIA
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Inscripció
Registre de Societats Professionals
Núm de registre
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ DE SOCIETATS PROFESSIONALS
D’ENGINYERS GRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS
V. PARTICIPACIÓ EN EL CAPITAL (SOCIS)

Nom i cognoms
DN I

Professió

Col·legi prof.
Nº col·legiat

Participació /drets de vot (%)

Nom i cognoms
DN I

Professió

Col·legi prof.
Nº col·legiat

Participació /drets de vot (%)

Nom i cognoms
DN I

Professió

Col·legi prof.
Nº col·legiat

Participació /drets de vot (%)

Nom i cognoms
DN I

Professió

Col·legi prof.
Nº col·legiat

Participació /drets de vot (%)

Nom i cognoms
DN I

Professió

Col·legi prof.
Nº col·legiat

Participació /drets de vot (%)

* Si el nombre de socis és superior a quatre, es continuarà en un full a part
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Registre de Societats Professionals
Núm de registre
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ DE SOCIETATS PROFESSIONALS
D’ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS
VI. MEMBRES DE L’ÒRGAN D’ADMINISTRACIÓ

Nom i cognoms
DN I

Professió

Col·legi prof.
Nº col·legiat

Nom i cognoms
DN I

Professió

Col·legi prof.
Nº col·legiat
* Si el nombre de membres de l’òrgan d’administració és superior a dos, es continuarà en un full a part

VII. PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Companyia
Pòlissa número
Capital subscrit
Activitats/Cobertures

* Si el nombre de pòlisses és superior a una, es continuarà en un full a part

Signatura d’administrador soci professional i segell de la societat
Barcelona,
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Inscripció
Registre de Societats Professionals
Núm de registre
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ DE SOCIETATS PROFESSIONALS
D’ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS
* És imprescindible adjuntar a la present sol·licitud la següent documentació:
- Escriptura pública que formalitza el contracte de societat professional i que contingui els estatuts vigents, així
com l’acreditació de la seva inscripció en el Registre/s corresponent/s;
- Còpia del nomenament i inscripció dels administradors de la societat;
- Compromís subscrit pels representants legals de la societat i pels socis enginyers tècnics industrials de comunicar,
en el termini màxim de 30 dies, al Registre de Societats Professionals del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers
Tècnics Industrials de Barcelona les modificacions que afectin les dades anteriors (venda de participacions socials,
o venda capital, canvi en els drets de vots dels socis, cessament i nomenament d’administradors, etc.).
- Justificant del pagament de la quota d’inscripció
* Forma de pagament:
1. Targeta de crèdit a la seu del Col·legi.
2. Ingrés al núm. de compte del Banc de Sabadell ES80 0081 7011 13 0001930699, fent constar com a
concepte “quota d’inscripció del registre de societats professionals”. Feta la transferència cal adjuntar a la
sol·licitud d’inscripció el comprovant que us lliuri l’entitat bancària.
* Qualsevol modificació de les dades que consten en la present sol·licitud haurà de ser comunicada al Col·legi per
a la seva inscripció
* Una vegada la Junta de Govern hagi resolt sobre la inscripció, el Col·legi ho comunicarà a la societat en el seu
domicili social
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Inscripció
Registre de Societats Professionals
Núm de registre
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ DE SOCIETATS PROFESSIONALS
D’ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS
Els sotasignants ES COMPROMETEN a comunicar, en el termini màxim de 30 dies, al Registre de Societats Professionals del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona les modificacions que
afectin les dades anteriors (venda de participacions socials o accions, augment o disminució de capital, canvi
en els drets de vots dels socis, cessament i nomenament d’administradors, etc.).

Administrador de la societat
Nom

Soci enginyer tècnic industrial
Nom

DNI

DNI

Soci enginyer tècnic industrial
Nom

Soci enginyer tècnic industrial
Nom

DNI

DNI

Soci enginyer tècnic industrial
Nom

Soci enginyer tècnic industrial
Nom

DNI

DNI

Barcelona,
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De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal
que correspongui, ENGINYERS BCN, responsable del tractament, facilita la següent informació bàsica sobre
Protecció de Dades:
•

Responsable del Tractament:
COL·LEGI D’ENGINYERS GRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE BARCELONA
Q0870003A
Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona
ebcn@ebcn.cat
93.496.14.20

•

Finalitat del tractament de les seves dades personals:
•
Gestionar la inscripció i/o baixa de les societats professionals
Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga a través
d’aquesta sol·licitud.
Destinataris: No se cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal o autorització expressa.
Drets: Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com exercir el dret a la limitació del
tractament i la portabilitat de les dades al domicili del responsable, Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de
Barcelona.
Conservació: Les dades seran conservades durant el termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per
a la qual han estat recollides.

•
•
•

•

ENGINYERS BCN l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades
i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter
personal.
Així mateix, en cas d'incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè
té dret a interposar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
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