
                    
                        

 
 
 

Inscripció al curs  
Modelatge i anàlisi d'unions per a estructures. Cype Connect

 

  
Dades contacte 

 

Nom  

i cognoms          DNI  
 

Adreça    CP i Població  

Telèfon          Adreça @     

Titulació  

Dades professionals 
 

Nom empresa           CIF  

Adreça  CP i Població  

Telèfon       Adreça @   

Facturació  
  

 Personal                                                  Empresa  

Informar en el cas que l'empresa es faci càrrec de la factura. Dades factura 

Nom empresa             CIF  

Adreça fiscal  

CP i Població  

Observacions     
 

Tarifa 
  
 

Tarifa General (480,00€) 

Col·legiat/da i/o associat/da EIC (360,00€), amb número   

Alumnes UdL (168,00€) – adjuntar còpia de la matrícula del curs 2022/23 al correu 
 

Modalitat 
  

  

Presencial                                                  On-line 

 

 



                    
                        

 

 

Forma pagament                                                                                 
 

Transferència bancària al compte ES96 0081 0091 5100 0152 4254 de l’import segons tarifa, indicant com a 

conceptes el nom i “CYPE Connect”. 

 
Enviar inscripció a lleida@eic.cat  

 
 

Condicions: 

El nombre de places és limitat. 
La matrícula al curs no es considerarà realitzada fins que l’organització confirmi el pagament de la matrícula. 
 

Marcant aquesta casella i enviant el formulari l’interessat/da reconeix haver llegit la informació bàsica i 
addicional sobre el tractament de les seves dades personals. L’enviament del formulari implicarà el consentiment 
exprés i inequívoc de l’interessat/da per a l’esmentat tractament i AUTORITZA de manera expressa al Col·legi Oficial 
d’Enginyers Industrials de Catalunya per a captar la seva imatge (fotografies i/o vídeos) durant el desenvolupament 
de la jornada, així com reproduir-la i publicar-la en els mitjans de comunicació d’aquesta entitat (revistes, pàgines web, 
xarxes socials, etc.).  
Marcant la casella també s’accepta que el COEIC faciliti les dades d’aquest document als tercers necessaris per a la 
realització de l’activitat (per exemple, però no només, l’equip docent) i per l’emissió de certificats (per exemple, però 
no només, Cype Ingenieros S.A.) 
 
Per a més informació: 
Col·legi/Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya. Demarcació de Lleida 
Ramon y Cajal, 4 – 25003 Lleida 
Tel. 973 288 011 
WhatsApp 644 786 292 
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