SOLI·LICITUD D’INGRÉS
DADES PERSONALS

Cognoms, nom:

N.I.F.:

Adreça:

C.Postal:

Població:

Provincia:

SRA PRESIDENTA DEL COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS COMERCIALS DE LLEIDA
El que subscriu, d’acord amb els preceptes legals, sol·licita l’ingrés en el Col·legi d’Agents Comercials de
Lleida. Declara que coneix i s’obliga a complir el Codi Deontològic de l’Agent Comercial així com les
disposicions vigents, que el Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Lleida li ha lliurat.
Lleida,

de

de 20

El Sol·licitant

Resolució:
Lleida,

de

20

Presidenta:

Secretari

Pilar Pàmpols Farré

Santi Solans Fortuny

DECLARACIÓ D’INGRÉS

El/La sotasignat ________________________________, amb DNI ______________, compareix davant
d’aquest Col·legi i manifesta el seu desig d’exercir la seva professió d’Agent Comercial, i amb aquesta
finalitat se sotmet a les disposicions vigents que regeixen aquest Col·legi Professional i declara sota la
seva responsabilitat el següent:
1.- Que no és afectat/da pels articles 13 i 14 del Codi de Comerç (*) dels quals declara que coneix sota la
seva responsabilitat i que tampoc exerceix cap altre càrrec o professió que per la seva naturalesa pugui
suposar coacció respecte a la indústria i al comerç.
2.- Ha estat abans Agent Comercial col·legiat/da?: _________
3.- Ha estat o actualment està complint condemna per inhabilitació de l'activitat professional de l'Agent
Comercial? __________
Per tot el que ha exposat i responent a la veracitat de les dades consignades, el que subscriu presenta
aquesta declaració per que sigui acceptada la seva alta en el Col·legi Oficial d’Agents Comercials de
Lleida, el ___ de ___________ de 20__

El sol·licitant
(*) .- (1) CODIGO DE COMERCIO
Art 13. No podrán ejercer el comercio ni tener cargo ni intervención administrativa o económica en
Compañías mercantiles o industriales:
2o.-Los declarados en quiebra, mientras no hayan obtenido rehabilitación o esten autorizados, en
virtud de un convenio aceptado en junta general de acreedores y aprobado por la autoridad judicial, para
continuar al frente de su establecimiento; entendiéndose en tal caso limitada la habilitación a lo expresado
en el convenio.
3 o.- Los que, por Leyes o disposiciones especiales, no puedan comerciar.

Art14. No podrán ejercer la profesión de mercantil por sí ni por otro, ni obtener cargo ni intervención
directa administrativa o económica en Sociedades mercantiles o industriales, dentro de los límites de los
distritos, provincias o pueblos en que desempeñan sus funciones:
1 o.- Los Magistrados, Jueces y funcionarios del Ministerio Fiscal en servicio activo.
Esta disposición no será aplicable a los Alcaldes, Jueces y Fiscales municipales, ni a los que accidentalmente
desempeñen funciones judiciales o fiscales
2 o.- Los Jefes gubernativos, económicos o militares de distritos, provincias o plazas.
3 o.- Los empleados en la recaudación y administración de fondos del Estado, nombrados por el
Gobierno. Excepto los que administren y recauden por asiento, y sus representantes.
4 o.- Los Agentes de Cambio y Corredores de Comercio, de cualquier clase que sean.
5 o.- Los que por Leyes o disposiciones especiales no puedan comerciar en determinado territorio.

FORMULARI D’INGRÉS

DADES PERSONALS
Cognoms, nom:
Núm Col :
Població de
naixement:
Província de
naixement:

N.I.F.:

Sexe:

H

D Data naixement:

País de
naixement:

Adreça postal:

C.P.:

Població:
Província:

País:

Telèfon:

Tel. Mòbil:

WEB pròpia:

E-mail propi:
DADES PROFESIONALS

Adreça postal:

C.P.:

Població:
Província:

País:

Telèfon:

Tel. Mòbil:

Quin tipus de contracte té amb les empreses representades?
Desitja rebre correspondència? SI, AL DOMICILI PERSONAL
Ordinador

Permís de conduir

Vehicle

Laboral
Mercantil
Verbal
SI, AL DOMICILI PROFESSIONAL
NO

Personal administratiu

Subagents

ESTUDIS
Formació acadèmica
E.G.B./ESO

F.P.1

LLICENCIATURES
Idiomes:
Català

Castellà

Informàtica:
Processador de text

F.P.2
C.F.G.M.

B.U.P.

COU

Marcar amb una X

C.F.G.S.

Anglès

Alemany

Full de càlcul

Francès

Bases de dades

Italià

Altres:

Internet
EXPERIENCIA PROFESSIONAL

Sectors que representa o que vol representar
Article principal:

DIPLOMATURES

Sector:

Zona assignada:
Article secundari:

Sector:

Zona assignada:
Té altres sectors
COM ENS HA CONEGUT
Marcar amb una X
Anuncis de premsa
Serveis Col·legials
Amics del Col·legi

Un company de professió
Un conegut o familiar
Empresa
CAMBRA DE COMERÇ
Patrocinadors
Altres:

ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE CÀRREC DIRECTE SEPA

Referencia de l’ordre de domiciliació

Nom del creditor: Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Lleida; Identificador del creditor: Q2573004E
Adreça del creditor: C/Xavier Puig i Andreu, 46 Baixos; Codi Postal: 25005
Ciutat del creditor: Lleida; País del creditor: Espanya
Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’Ordre de domiciliació, vostè autoritza al creditor (A) a enviar
ordres a la seva entitat financera per carregar el seu compte i (B) a la seva entitat financera per carregar
els imports corresponents al seu compte d’acord amb les ordres del Creditor. Com a part dels seus drets,
té dret a se reemborsat per la seva entitat financera d’acord amb els termes i condicions del contracte
subscrit amb la seva entitat financera. Aquest reemborsament s’haurà de reclamar en un termini de 8
setmanes a partir de la data en què es va realitzar el càrrec en el compte.
DADES PERSONALS
Cognoms, nom:
Adreça:

C.Postal:

Població:

Provincia:

Num Compte IBAN:
IBAN

Entitat

Oficina

D.C.

Nº Cte.

SWIFT BIC:
Tipus de pagament: PAGAMENT PERIÒDIC
Localitat on es signa:

Data:

Nota: A la seva entitat pot obtenir informació adicional sobre els seus drets relatius a aquesta ordre de domiciliació
Signatura titular

Informació sobre la relació subjacent entre el creditor i el deutor – a títol merament informatiu
Si realitza un pagament en relació amb un acord entre el Creditor i una altre persona diferent al titular del compte, completi els
següents apartats. En cas contrari deixi’ls en blanc.
Codi identificador del deutor

Persona en nom de la qual es fa el pagament

Codi identificació de la persona de referencia del deutor NIF/CIF

Nom de la part de referencia del creditor
(persona beneficiaria del cobrament)

Numero de identificació del contracte

Codi d’identificació de la persona de referencia del creditor

Descripció del contracte

PROTECCIÓ DE DADES

COL·LEGI OFICIAL D'AGENTS COMERCIALS DE LLEIDA I TOT EL SEU PERSONAL ES COMPROMET A TRACTAR
DE FORMA ABSOLUTAMENT CONFIDENCIAL TOTES LES SEVES DADES DE CARÀCTER PERSONAL SEGONS
L'ESTABLERT EN EL REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES UE 2016/679 (RGPD) I LLEI ORGÀNICA
3/2018, DE 5 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DELS DRETS DIGITALS
(LOPDGDD).
El sota signant autoritza al COL·LEGI OFICIAL D'AGENTS COMERCIALS DE LLEIDA a tractar les dades
personals, i atorga aquesta autorització de manera expressa, precisa, inequívoca i informada. En
compliment del que disposen els articles 13 i 14 del RGPD i en l'article 11 de la LOPDGDD s’informa de les
següents dades:
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS: COL·LEGI OFICIAL D'AGENTS
COMERCIALS LLEIDA NIF: Q2573004E C/ XAVIER PUIG I ANDREU, 46 BAIXOS - 25005 - LLEIDA Telèfon:
973 249 416 info@coaclleida.cat
Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades dirigint-se per escrit a l'adreça de correu electrònic:
dpd@coaclleida.cat
FINALITAT DEL TRACAMENT DE DADES: Per a gestionar tot el relacionat amb la col·legiació i gestió
administrativa. Les imatges del Col·legiat podran ser publicades en qualsevol mitjà de comunicació, xarxes
socials, web, etc.
CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se
sol·liciti la supressió per part de l'interessat i durant el temps necessari per a complir amb les obligacions
legals.
DESTINATARIS: Entitats públiques o privades col·laboradores o prestadores de serveis.
DRETS: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la
limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades,
dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades, per escrit, a l'adreça de correu: dpd@coaclleida.cat, haventse d'identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir.

El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de
5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar a la pròpia imatge, pel present
document dona consentiment a COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS COMERCIALS DE LLEIDA a captar la seva
pròpia imatge, ja sigui a través de càmeres o vídeo càmeres, en què l'afectat resulti clarament
identificable. L'exercici de la captació de les imatges (o vídeos) per part de COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS
COMERCIALS DE LLEIDA o una altra empresa delegada, estarà limitat al conjunt d'activitats
desenvolupades dins l'àmbit de la seva activitat professional i podran ser publicades a les xarxes socials
de l'empresa, web, etc. COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS COMERCIALS DE LLEIDA es compromet a adoptar en
tot moment les oportunes mesures de seguretat per evitar l'accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges.
Per tot el que ha exposat i responent a la veracitat de les dades consignades, el que subscriu presenta
aquesta declaració per que sigui acceptada la seva alta en el Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Lleida.
Lleida, el ___ de ___________ de 20__

El sol·licitant
꙱ AUTORITZO la publicació de les imatges.
꙱ NO AUTORITZO la publicació de les imatges.

