
 

 
 

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ D’ACTES POSTERIORS DE SOCIETAT 
PROFESSIONAL AL COEC 

 
 
 
En/Na                                                                              amb DNI núm. 
 
Com a legal representant, en nom i representació de la societat professional    
 
                                                                                 amb NIF  
  
inscrita en el Registre de Societats Professionals del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i  
 
Estomatòlegs de Catalunya amb el número           intervé com a 
 
i respectuosament us  
 
 
E X P O S A  
 
 
Que d’acord amb l’establert a la Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats 
Professionals, presenta la següent documentació: 
 
Privat: 
 
(En cas de modificació de dades d’identificació com el telèfon , correu electrònic...) 
 
Públic:  
 
(nomenament administrador / transmissió de participacions o accions /trasllat de domicili social / 
ampliació o reducció de capital / dissolució i liquidació de la societat / modificació d’altres dades 
actualment inscrites, núm. de telèfon, adreça,...)  
 
DADES DE L’ESCRIPTURA D’ACTES POSTERIOR: 
 
 Notari 

 
Data  

 
 
Als efectes d’inscriure en el Registre de Societats Professionals el Registre de Societats 
Professionals del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya el següent 
acte   
 
 
En el supòsit que s’hagi modificat la composició, participació dels socis o l’òrgan 
d’administració  caldrà indicar -ho :  
 
 
 



 

 
 
SOCIS:  
 

Nom i Cognoms Nº 
col·legiat 

Professional/ no 
professional 

% de 
participació 

      Sí    �       No   �  
      Sí    �       No   �  
      Sí    �       No   �  
      Sí    �       No   �  
      Sí    �       No   �  
      Sí    �       No   �  
      Sí    �       No   �  
 
 
MEMBRES ÒRGAN D’ADMINISTRACIÓ:  
 

Nom i Cognoms Nº 
col·legiat 

Professional/ no 
professional 

% de 
participació 

        Sí    �       No   �  
        Sí    �       No   �  
        Sí    �       No   �  
 
  
 
D E M A N A  
 
Que li sigui admès aquest escrit, previ els tràmits de rigor, procediu a inscriure els 
actes comunicats de la societat esmentada en el Registre de Societats 
Professionals del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya.  
 
____________________________, ____________ d’_____________de _______  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 
garantia dels drets digitals (LOPDGDD), les dades personals proporcionades seran 
tractades pel Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) amb la 
finalitat de gestionar el Registre de Societats Professionals d’aquesta corporació i 
desenvolupar la resta de funcions previstes als seus Estatuts i a la Llei 2/2007, de 15 de 
març, de societats professionals, i per informar per mitjans electrònics o altres sobre 
assumptes del meu interès professional. La base legal pel tractament d’aquestes dades és 
el seu consentiment, l’exercici de poders públics i el compliment d’obligacions legals 
aplicables al COEC. 
 

Documentació que s’acompanya: 
 
 Escriptura d’actes posteriors  
 Rebut de pagament de la taxa 

 

Signat, Dr./a. 



 

Per exercir els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació, i per a 
qualsevol aclariment, pot contactar amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic a 
coec@coec.cat, o per escrit presentat a Travessera de Gràcia, 93-95 08006 Barcelona. Pot 
contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’email 
dpd@coec.cat. He estat informat que com a interessat puc presentar reclamació davant 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Les 
dades personals proporcionades es conservaran per part del COEC durant el període 
legalment previst, o fins a la baixa del de la inscripció al Registre de Societats 
Professionals. No es farà cessió de les dades proporcionades, excepte pel compliment 
d’obligacions legals del COEC. Preguem, comuniqui de forma immediata al COEC qualsevol 
canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que he proporcionat, amb la 
finalitat de què aquestes responguin amb veracitat a la meva situació personal en tot 
moment. 
D’acord amb la normativa vigent, són d’accés públic les dades de denominació social, el 
domicili social, el telèfon, adreça electrònica i pàgina web, el nom i cognom dels socis i 
administradors, siguin professionals o no, i el número de col·legiat en el cas dels 
professionals i, en el seu cas, adreça dels centres on es realitza l’activitat (inclòs telèfon i 
adreça electrònica). 
 
  ACCEPTO LA POLÍTICA DE PRIVADESA 
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