
 
     COL·LEGI DE DELINEANTS PROJECTISTES I TÈCNICS SUPERIORS EN DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES 

 

DE   TARRAGONA 

Sol· licitud  de la TARJA D’ADHERIT 
 

Poden accedir a la pre-col·legiació, en qualitat d’estudiants, les persones que estiguin matriculades per a la obtenció dels títols oficials de Tèc-
nic Superior, que habilitin per l’exercici de la professió regulada de Delineant, i no compleixin els requisits per ser admesos com a col·legiats. 
 
Els estudiants no tindran dret a continuar integrats en el Col·legi amb aquesta situació de pre-col·legiació, en el moment que obtinguin el títol 
de Tècnic Superior i puguin accedir a la Col·legiació. 
 
La precol·legiació permet als estudiants accedir a tots els serveis i avantatges del Col·legi com la resta de col·legiats però de manera gratuïta, a 
través de la TARJA D’ADHERIT. 
 
La tarja tindrà una validesa anyal, i es renova fins que acabi els estudis, si no manifesta el contrari. Al titular-se, el Col·legi l’oferirà la 
col·legiació, dintre del 1er. any, amb la bonificació del 100% de la quota d’ingrés. 
 

Dades personals: 
 
Nom i cognoms:          D.N.I.: 

Adreça: 

Ciutat:           Codi Postal: 

Municipi: 

Telèfon:   Mòbil:   Correu electrònic: 

Fotocòpia Matrícula (Si no es fa a traves del Centre Educatiu) / Curs actual: 

Especialitat de: 
 

Dades centre educatiu: 
Nom: 

Adreça: 

Ciutat:           Codi Postal: 

Municipi: 

Telèfon:   Fax:   Correu electrònic: 

 
Data i Signatura, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avantatges de la TARJA D’ADHERIT. 
 

 La precol·legiació permet als estudiants accedir a tots els serveis i avantatges del Col·legi com la resta dels col·legiats. 
 Començar a estar vinculat amb el Col·lectiu de delineants i T. S., que en un futur pròxim serà la vostre principal activitat professional. 
 Accés immediat a la borsa de treball, una vegada obtinguda la titulació, i col·legiar-se. 
 Participar amb preus especials, els cursos de formació de topografia amb GPS, de MDT, Autocad, Piping, Mesuratges, pressupostos, etc. 
 Gaudir dels diversos convenis i atractius descomptes que té el Col·legi amb cases comercials. 
 Rebre el FULL INFORMATIU que edita el Col·legi, sobre diversos aspectes de la nostra professió. 
 Assistir als Col·loquis i conferències que organitza el Col·legi. 
 Informació sobre les Normatives professionals. 
 Participar en les activitats de la festa Patronal de Santa Llúcia. 
 Assessoria Llaboral, Fiscal i Jurídica. 

En compliment d’allò que es disposa en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Col·legi Professional de Delineants Tècnics 
Superiors en Desenvolupament de Projectes de Tarragona, d’ara endavant Col·legi, t’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioneu, estan en fitxers, el responsable dels quals 
és el Col·legi. Podràs exercir el teu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les teves dades personals, en els termes i en les condicions previstes a la LOPD, adreçant-te 
a la direcció de la Seu Social, C/. Apodaca nº 20  1er. de Tarragona. Telèfon i Fax: 977 23 35 14   Mòbil: 656 835 003 
Correspondència a l’apartat de Correus, 632    43080 - Tarragona 
Per la teva comoditat, pots accedir i rectificar les teves dades mitjançant l’opció d’e-mail:   coldelta@tinet.cat. 
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