Excm. Sr.:
En/Na: _____________________________________________________, llicenciat en veterinària, de _________ anys
d’edat, de nacionalitat _______________________, nascut/a a la província de ____________________________, el
dia _____________, estat civil _________________, proveït de NIF nº _____________________, i amb domicili a
_______________________________, carrer _____________________________________________ nº _________,
pis ___________, porta _____________, C.P. _______________ i telèfon ____________________.

EXPOSO:
Que desitjo pertànyer a aquest Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona AMB/SENSE intenció d’exercir
immediatament la professió veterinària, i per tal de justificar que reuneixo les condicions legals precises, acompanyo
els següents documents com disposen els Estatuts de l’Organització Col·legial Veterinària Espanyola vigents (anotar
els documents que s’acompanyen):
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Declaro conèixer, acceptar i complir els Estatuts i normes col·legials de la professió veterinària que m’ha estat lliurada,
així com còpia de la pòlissa col·lectiva de responsabilitat civil professional amb la Companyia A.M.A. (Agrupación
Mutual Aseguradora) per cobrir les indemnitzacions dels danys i perjudicis causats a tercers per errors professionals

I DEMANO:
Que previ pagament dels drets reglamentaris s’acordi la meva incorporació a aquest Col·legi en qualitat de membre
EXERCENT

NO EXERCENT

Signatura,

EXCM. SR. PRESIDENT DEL COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA

Barcelona, _____ de ____________________ de 20____.
Informem que les dades públiques són de caràcter obligatori i seran incloses en un fitxer de titularitat pública. Les dades restants en base al que estableix la llei orgànica 15/99 de
protecció de dades de tipus personal seran incorporades a un fitxer de titularitat privada gestionat pel Coŀlegi Oficial de Veterinaris de Barcelona la finalitat del qual és la pròpia
gestió administrativa i l'enviament d'informació i propostes dels aspectes que vinculats al nostre sector, puguin ser objectivament d'interès per a la professió. Tots els fitxers es troben degudament legalitzats per l'AEPD i compleixen la normativa vigent. Si desitja exercitar els seus drets d'accés, rectificació, canceŀlació o oposició, pot fer-ho dirigint-se a:
Col.legi Oficial de Veterinaris de Barcelona Av. República Argentina, 25 - 08023 Barcelona.
Le informamos que los datos públicos son de carácter obligatorio y serán incluidos en un fichero de titularidad pública. Los datos restantes en base a lo que establece la Ley
Orgánica 15/99 de protección de datos de tipo personal, serán incorporados a un fichero de titularidad privada gestionado por el Col.legi Oficial de Veterinaris de Barcelona cuya
finalidad es la propia gestión administrativa y el envío de información y propuestas de aquellos aspectos que vinculados a nuestro ramo puedan ser objetivamente de interés para
su profesión. Todos los ficheros se encuentran debidamente legalizados por la AEPD y cumplen con la normativa vigente. Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición, puede hacerlo dirigiéndose a: Col.legi Oficial de Veterinaris de Barcelona Av. República Argentina, 25 – 08023 Barcelona.
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