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Sol·licitud de col·legiació al Col·legi de Criminòlegs de Catalunya 

1. Dades bàsiques

2. Informació relativa a la comunicació amb les persones col·legiades

3. Informació relativa a la participació directa en el Col·legi

4. Informació relativa a altres serveis oferts des del Col·legi
(En cas de marcar Sí en alguna de les caselles, el Col·legi contactarà amb tu per oferir-te més informació) 
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Nom Cognoms

Sexe Data de 
naixement

Lloc de 
naixement

Adreça de 
contacte Municipi

Codi Postal Telèfon Correu 
electrònic

Títulació en 
criminologia Universitat on es va cursar

Any de graduació

2.1. A banda de la informació administrativa del Col·legi, vols rebre informació sobre 
cursos, tallers i activitats de formació continuada que s’organitzin des del Col·legi? Sí No

2.2. A banda de la informació administrativa del Col·legi, vols rebre el 
butlletí mensual de la nostra institució?

Sí No

3.1 Estàs interessat/da en formar part d’alguna de les futures comissions de treball 
del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya?

Sí No

3.2 En cas afirmatiu, en quins temes estàs interessat/da?

4.1. Estàs interessat/da en fer publicitat dels teus serveis professionals de forma 
gratuïta a través de la pàgina web del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya? Sí No

4.2. Estàs interessat/da en tenir un correu electrònic institucional del Col·legi 
de Criminòlegs de Catalunya ? 
(nom.cognom@criminolegs.cat)

Sí No

4.3. Estàs interessat/da en contractar una assegurança professional amb el Col·legi de 
Criminòlegs de Catalunya?

Sí No

Altres
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5. Informació relativa a la teva situació acadèmica i professional

�

�2

5.1. A banda dels estudis oficials de criminologia, has cursat alguna altra titulació 
universitària? Sí No

5.2 En cas afirmatiu, de quins estudis es tracta? Per exemple, Llicenciatura en ... per la Universitat ... i 
Màster Universitari en ... per la Universitat ...

5.3. Actualment, quina és la teva situació professional?

Empleat/da 

A l’atur 

Jubilat/da 

Altres: ________________________________________________________________

5.4 En cas d’haver marcat “Empleat/da”: treballes en un àmbit que 
consideris directament relacionat amb els estudis de Criminologia? Sí No

5.5 En cas d’haver marcat “Sí” a la pregunta anterior (5.4), en quin sector professional treballes?

Recerca i docència universitària 

Justícia juvenil 
Serveis socials d’atenció a la infància 

Execució de mesures penals i penitenciàries 

Assessorament jurídic a pèrits judicials, jutges o despatxos d’advocats 

Seguretat pública 

Seguretat privada 
Tercer sector 

Atenció a la víctima 

Mediació i justícia restaurativa 

Altres (especificar): _____________________________________________________

5.6 En cas d’haver marcat “Sí” a la pregunta 5.4, quina posició concreta ocupes a la teva empresa 
o administració?

____________________________________________________________________________________________

5.7.En cas d’haver marcat “Sí” a la pregunta 5.4, en quina província desenvolupes la teva professió?

Barcelona 
Girona 
Lleida 
Tarragona 
Altres (especificar):__________________________________________________________________
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6. Quota

� 
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6.1. Escull una quota Normal Reduïda*

Quota normal: 20 € de quota d'inscripció i 50 € de quota anual.  
Quota reduïda: 20 € de quota d'inscripció i 30 € de quota anual. 

* La quota reduida només es pot escollir en els següents casos, aportant la documentació pertinent:
• Persones recentment graduades: es considera a les persones que hagi fet un màxim de 2 anys que

s'han graduat.
• Persones a l'atur: persones que estiguin inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades, DONO.
• Víctimes de violència de gènere.
• Víctimes de terrorisme.

7. Política de privadesa

7.1. Acceptes la política de privadesa del Col·legi de Criminòlegs? Sí No

Pots trobar la política de privadesa al nostre web: https://criminolegs.cat/politica-de-privadesa/

7.2. Acceptes rebre l’enviament d’informació de formació contínua i del 
butlletí mensual del Col·legi al mail que ens has facilitat? Sí No
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