SOL·LICITUD PRECOL·LEGIACIÓ

Cognoms i Nom ............................................................................................................................................
Lloc de naixement ..........................................................................província de.......................................
el dia ............. de ....................................... de .................................amb residència en ...........................
………………………………………………………… domiciliat al carrer ........................................................
………………… ..................................................................................núm.……….pis……….CP………………
telèfon fix.............................. telèfon mòbil……………………. proveït de DNI…………………………
correu electrònic …………………………………………………………………………………………………...

EXPOSA:
Que
estant
actualment
matriculat
en
un
dels
dos
últims
cursos
del
Títol……………………………………………………………………………………………………………………………...
segons acredita, desitja incorporar-se al Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
como PRECOL·LEGIAT/A.
Per la qual cosa acompanya a la present sol·licitud els documents que al dors s'assenyalen,
manifestant que accepta expressament les normes de caràcter administratiu i econòmic existents i
acceptant que l'estat de precol·legiació no s'infereix en el procés de col·legiació, el qual s'ha de
sol·licitar amb els requisits que corresponguin.
Pel que Sol·licita:
Que, previs els tràmits corresponents, s'admeti a el sol·licitant com a membre precol·legiat/a, disposant
a aquest efecte dels següents drets i obligacions.
DRETS:
• Contractar tota la formació que ofereix el Col·legi.
• Accedir a la base de dades Jurídica que ofereix SEPÍN al col·lectiu d'Administradors de Finques.
• Participar en esdeveniments del CAFBL.
• Accedir i publicar al tauler d'anuncis digital.
• Contractar l'assistència a les Trobades Nacionals.
OBLIGACIONS:
• Respectar totes quantes normes emanen del CAFBL.
• Aportar els documents necessaris per a la Precol·legiació.
• Estar al corrent de pagament de les quotes precol·legials, per import de 40 € anuals pagadors per
trimestres naturals.

……………………………, a ……… de …………………… de 20…

Ilmo. Sr. Presidente del Col·legi d'Administradors
de Finques de Barcelona-Lleida
Mallorca, 214 * Tel. 934510202 * 08008 Barcelona* www.cafbl.cat * correu e. admissio@cafbl.cat

NORMES D’INGRÈS PRECOL·EGIACIONS

ADMINISTRATIVES
A
Sol·licitud.
B
Certificat universitari conforme s’està cursant un dels dos últims cursos per a la graduació del títol
d’accés directe a la professió.
C
Declaració Jurada i protecció de dades.
D
Domiciliació bancària.
E
Una fotografia mida carnet
F
Fotocòpia D.N.I.

DECLARACIÓ JURADA
El signant, declara pel seu honor, no estar patint condemna d’inhabilitació i que la documentació
presentada es totalment verídica.
Perquè consti i a petició de Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, signo la present a
la ciutat i data que ja s'indica a l'anvers.

DILIGÈNCIA COL·LEGI TERRITORIAL
La Junta de Govern o per delegació la seva Comissió Permanent, fa constar que no hi ha inconvenient
per portar a terme la Precol·legiació del sol·licitant.
Barcelona, ........................................................

Vº Bº
El Presidente

El Secretari

Enrique Vendrell Santiveri

Alberto Izquierdo Gordo

Precol·legiat/a nº: ......................................................... Acta número: .............................................................
Data ingrés:..................................................................... Efectes Econòmics

…………………………………..

TRACTAMIENT DE DADES
Responsable: Identitat: COL·LGI D’ADMINISTRADORS DE FINQUES DE BARCELONA - LLEIDA - NIF: Q5856226A. Adreça postal: CARRER MALLORCA, 214 BAIXOS
- 08008 BARCELONA. Telèfon: 934510202. Correu e.: cafbl@cafbl.cat.
Tractem la informació que ens facilita per tal de dur a terme la inscripció com a col·legiat de conformitat amb el formulari presentat per vostè. Les dades
proporcionades es conservaran mentre es mantingui activa la precol·legiació i es conservaran sense data final per complir amb les obligacions legals. Les
dades només es cediran a tercers per qüestions d'interès per als precol·legiats i en aquells casos que hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir
confirmació sobre si en el COL·LEGI D'Administradors DE FINQUES DE BARCELONA - LLEIDA estem tractant les seves dades personals i per tant, té dret a
accedir-hi, rectificar els inexactes o sol·licitar la seva supressió quan aquests ja no siguin necessaris. A aquest efecte, l'informem que té a la seva disposició
la política de privacitat a la pestanya LOPD en l'apartat Finestreta Única de l'CAFBL en aquest mateix lloc web.
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