
FORMULARI 
D’INGRÉSNom i cognoms

Adreça

Codi postal Població

Província Comarca

Telèfons: fix mòbil professional

Correu electrònic

Lloc de naixement Data de naixement

N.I.F. Currículum online

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 col·legiat

 Jove        Sènior actiu       Sènior no actiu

per a la qual cosa adjunto la següent documentació:
— Fotocòpia del DNI
— Dues fotografies mida carnet
— Full de domiciliació bancària

 Original del títol universitari en periodisme (o resguard original de sol·licitud) de qualsevol facultat amb 
estudis de periodisme. Els títols expedits a l’estranger hauran de ser homologats pel Ministeri d’Educació 
i Ciència.

 Original del títol universitari de qualsevol facultat (o resguard original de sol·licitud), en el cas de NO 
disposar de títol en periodisme. Els títols expedits a l’estranger hauran de ser homologats pel Ministeri 
d’Educació i Ciència.

 Certificat que justifiqui l’exercici continuat de la professió durant els 2 darrers anys (com a mínim), 
especificant tasques desenvolupades i data d’alta, en el cas de NO disposar de títol en periodisme. 

 Certificat d’atur (document dardo)

 Certificat d’ocupació en una altra activitat aliena al periodisme

Signatura col·legiat/da

Data

Dades personals i de contacte

Demarcació sol·licitada

 Barcelona       Catalunya Central       Girona       Lleida       Tarragona       Terres de l’Ebre 

La persona que signa i emplena el present formulari declara que voluntàriament comunica les seves dades al COL·LEGI DE PERIODISTES DE 
CATALUNYA (en endavant CPC) per a incorporar-les a bases de dades de l’Entitat, ja sigui en suport paper, informàtic o altres, la qual cosa obliga 
el CPC a guardar secret professional respecte a les dades que li han estat cedides i l’ autoritza a tractar i emmagatzemar aquestes dades segons les 
mesures de seguretat establertes al Reglament Europeu 679/2016, de 27 d’abril, de Protecció de Dades. 

Igualment, la persona que signa, dóna la seva conformitat perquè el CPC pugui cedir les seves dades a organismes públics o privats, en el cas que 
estiguin relacionats amb l’àmbit professional del periodisme.

De conformitat amb els articles 15-22 de l’esmentat Reglament Europeu de Protecció de Dades, el CPC informa que la persona que signa pot 
exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, oblit i limitació al tractament de les seves dades a qualsevol de les seus del 
CPC. Per a més informació, pot veure la nostra política de privadesa a: www.periodistes.cat/politica-de-privadesa.

Rambla de Catalunya, 10
08007 Barcelona
T_933 171 920

contacte@periodistes.cat
periodistes.cat

@Periodistes_cat
collegiperiodistes
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