
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. 

SOL·LICITUD DE COL·LEGIACIÓ 

Nom 1er.Cognom 2on.Cognom 

Titulació Centre Any 

Títol
   Nacional          Comunitari              Extracomunitari 

 Exercent  No exercent 

Adreça professional: Codi Postal: Població: 

Telèfons professionals* Fax professional* 

Adreça correu electrònic professional* 

 Vull rebre tota la correspondència a aquesta adreça pública (si no es marca la casella, s’enviarà a l'adreça privada). 

 No vull rebre correspondència comercial (casella marcada). 
* Els camps amb un asterisc no son obligatoris, però en cas que desitgeu que es donin al públic podeu emplenar-los.

 Petits animals  Animals exòtics  Cavalls 

 Porcs  Boví  Petits remugants 
 Aviram  Conills  Abelles  Peixos 

 Higiene alimentària  Veterinari de salut pública  Tècnic comercial 

 Indústria farmacèutica  Estabulari i investigació  Veterinària legal 

 Escorxadors  Medi Ambient 

 Agricultura i producció d’animals  Ensenyament 

 Altres (especificar): 

Dades privades
NIF: Data de naixement: 

Adreça particular: Codi Postal: Població: Província: 

Comarca: Telèfon: Mòbil: 

Adreça correu electrònic: 

     

Fax: 

   

Dades públiques

 

 
 

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 tro-
ben 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.

Persones en exercici

1. Clínica d’animals domèstics:

2. Clínica d’animals d’abast:

5.

 7.

 6.

 4.
 3.  11.

 10.
 9.
 8.

 13.
 12.

Activitat

Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona. Avda. República Argentina, 25 08023 Barcelona  ·  Tel. 93.211.24.66  ·  Fax 93.212.12.08   · www.covb.cat  ·  covb@covb.cat 
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