
Formulari 
d’ingrés
(precol·legiació)

Nom i cognoms

Adreça

Codi postal Població

Província Comarca

Telèfons: fix mòbil professional

Correu electrònic

Lloc de naixement Data de naixement

N.I.F.

Sol·licito a la Secretaria de la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya que sigui 
admesa la meva petició d’ingrés com a membre precol·legiat, per a la qual cosa adjunto la següent 
documentació:

 Fotocòpia del DNI
 Una fotografia mida carnet
 Full de domiciliació bancària
 Original de la matrícula de l’any en curs del Grau en Periodisme o Comunicació 

(indica el curs )

Exposa breument el motiu pel qual vols accedir al Col·legi i quines expectatives tens:

La persona signant declara que voluntàriament comunica les seves dades al Col·legi de Periodistes de Catalunya. Aquestes 
dades seran incorporades al fitxer del Col·legi i, a més de l’enviament de les trameses habituals, es podran utilitzar per a 
l’elaboració de les diferents guies de professionals que pugui editar el Col·legi i que suposaran una font accessible al públic.
De conformitat amb els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, referents a la protecció de dades, us 
informem que el dret d’accés, rectificació i cancel·lació es pot exercir en aquesta mateixa entitat.

Dades personals i de contacte

Rambla de Catalunya, 10
08007 Barcelona
T_933 171 920

contacte@periodistes.org
periodistes.cat

@Periodistes_org
collegiperiodistes

Demarcació sol·licitada

 Barcelona       Catalunya Central       Girona       Lleida       Tarragona       Terres de l’Ebre 

Signatura

Data
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