
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Col.legi Oficial de Psicòlegs d’Andorra 
 
                                                                     NUM COL.LEGIAT 
 
                       
Dades Personals     
 
Nom :  
Cognoms :  
Data de naixement :  
Nº Passaport :   Tel :                           Fax : 
Domicili :         
Parròquia:   
E-mail:   
 
Activitat professional actual                        No exerceix: 
 
Nom del Centre:              
Lloc de treball : 
Domicili : 
Parròquia : 
Tel :    Fax :   
 
Dades Acadèmiques 
 
Any i Centre Universitari on s’ha cursat la Llicenciatura: 
 
   
 
Altres estudis (adjuntar documentació): 
 
 



 
 
 
 
 
Dades Bancàries 
 
Per la present, autoritzo al Col.legi de Psicòlegs d’Andorra a carregar 
l’import de la quota anual al meu número de compte bancàri: 
 
 
 
Banc :                                              Oficina:  
IBAN Nº :  
Signatura Titular: 
 
 
 
 
 
 
DECLARO: 
 

• Complir les condicions que determina l'article 5 de la Llei 6/2008, del 15 de 
maig, d'exercici de professions liberals i de col·legis i associacions 
professionals.  

• No trobar-me en situació d'inhabilitació professional.  
• No trobar-se en una de les causes d'incompatibilitat o de prohibició establertes 

per les lleis. 
• Que, com a professional liberal, exerceixo la meva activitat amb llibertat i 

independència, servint l'interès del destinatari i de la societat, d'acord amb la 
capacitat i l'habilitat que determina la bona pràctica professional i complint les 
regles deontològiques corresponents, s'entén referint-se a l'àmbit estrictament 
professional, independentment dels drets i els deures propis de la relació jurídica 
en virtut de la qual s'exerceix la professió. 

 
 
 
Protecció de dades i secret professional. 
De conformitat amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de 
dades personals, el Col·legi l’informa que les seves dades personals passaran a formar 
part del fitxer COL·LEGIATS CPSIA, gestionat pel mateix col·legi, la finalitat del 
qual és la finalitat del qual és la gestió del col·legi, així com i el correcte 
desenvolupament de la nostra professió. 
Els destinataris d’aquesta informació seran el mateix col·legi, la Caixa Andorrana de 
Seguretat Social, les entitats bancàries (cobrament quotes i rebuts) i el Govern. Així 
mateix, s’informa que l’adreça on pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i 
oposició és a la carretera de l’Obach, núm. 12-14, edifici Forestal, escala A, planta 
baixa, local 1 de la parròquia d’Andorra la Vella. 
El responsable del tractament dels fitxers de dades serà sempre el mateix col·legi, i 
únicament utilitzarà les dades per a la finalitat indicada pel responsable del fitxer. 


