Govern d’Andorra

Sol·licitud d'exercici de professió titulada
 Alta

 Baixa

1. Dades de la persona que sol·licita
Nom i cognoms:						Núm. de cens:
Núm. de passaport/DNI:						Nacionalitat:
Adreça professional:
CP i població:							País:
Adreça electrònica:						Tel. fix/mòbil:

2. Tipus d'exercici de professió titulada que sol·liciteu
 Per compte propi 		

 Per compte aliè		

 De curta durada 		

3. Exposo (per a l'exercici de curta durada especifiqueu el tipus i l’abast de l’activitat derivada de l’exercici de la professió titulada)

4. Autorització expressa per obtenir informació addicional (només per títols no emesos a Andorra)
 La persona interesada autoritza l'Àrea de Reconeixement de Titulacions de la Secretaria d'Estat d'Ensenyament Superior i Recerca a
obtenir dades i/o informació addicional relacionades amb els documents presentats per a la sol·licitud de demanda de reconeixement
acadèmic de titulacions.

T3 T001 - 19/01/2016

5. Data i signatura
Lloc i data:
Signatura de la persona que sol·licita

Documentació general que s'ha d'adjuntar
Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol.licitud d’exercici de professió titulada per a títols emesos a Andorra.
FF Fotocòpia del passaport/DNI per als no-andorrans.
FF Fotocòpia del títol o rebut del pagament dels drets d'expedició del títol, autenticats.
FF En cas de professions sanitàries, ompliu la sol·licitud O1T002 Inscripció al Registre de Professionals Sanitaris (RPS).
FF Informe del col·legi oficial corresponent (si se sol·licita l'alta en la professió d’advocat/ada, metge/essa o arquitecte/a).
Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud d'exercici de professió titulada per a títols no emesos a Andorra
FF Fotocòpia del passaport/DNI per als no-andorrans.
FF Currículum vitae.
FF En cas de professions sanitàries, ompliu la sol·licitud O1T002 Inscripció al Registre de Professionals Sanitaris (RPS).
FF Informe del col·legi oficial corresponent (si se sol·licita l'alta en la professió d’advocat/ada, metge/essa o arquitecte/a).
FF Títol que es vol reconèixer (original o fotocòpia autenticada degudament legalitzats amb la postil·la de l'Haia o bé per via diplomàtica).
Suplement europeu al diploma del títol que es vol reconèixer, si escau (original o fotocòpia degudament legalitzats amb la postil·la de
l'Haia o bé per via diplomàtica).
FF Certificat de notes del títol que es vol reconèixer (original o fotocòpia degudament legalitzats amb la postil·la de l'Haia o bé per via
diplomàtica).
FF Documentació que acrediti que el títol és oficial (p. ex.: núm. de BOE, JO, Diario da República, etc.).
FF Traducció jurada en català dels documents que no estiguin redactats en català, castellà o francès.
Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud per a l’exercici de curta durada –durant un període que no pot superar els trenta
dies per any natural– per a qualsevol professional no resident:
FF Fotocòpia del passaport/DNI per als no-andorrans.
FF Currículum vitae.
FF El títol acadèmic oficial d’estudis d’ensenyament superior andorrà o reconegut ala Principat d’Andorra i exigit per a l’exercici de la
professió.
FF Una còpia d’una assegurança vigent amb cobertura al territori andorrà, que cobreixi la responsabilitat derivada de l’activitat que es pretén
exercir a Andorra.
FF En el cas de professions col·legiades, una certificació acreditativa de la col·legiació efectiva i vigent en el lloc on la persona professional
exerceix habitualment la professió titulada, del compliment de les disposicions aplicables en matèria d’incompatibilitats i de prohibició
eventual per a l’exercici de l’activitat.
FF En cas de professions sanitàries, ompliu la sol·licitud O1T002 Inscripció al Registre de Professionals Sanitaris (RPS).

Legislació aplicable
• Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003.
• Decret legislatiu del 26 de febrer del 2014 de publicació del text refós de la llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de Col.legis i
Associacions Professionals (veure detall del document T3FT001)
• Llei de la taxa sobre el Registre de Titulars d'Activitats Econòmiques, del 20 de desembre de 1995. L'import de les taxes sobre professions titulades es pot
actualitzar anualment. Aquests imports es publiquen al BOPA.
• Decret del 26 de febrer del 2014 d’aprovació del Reglament de reconeixement de titulacions i de convalidació de períodes d’estudis d’ensenyament superior

