
 
SOL·LICITUD  D’INTEGRACIÓ AL COAC  

(art. 28 Estatuts: persones jurídiques no obligades legalment a col.legiar-se) 

 
L’entitat/societat............................................................, amb CIF núm. ......................, representada per 

.................................................................., amb NIF/NIE núm. ....................................., com a administrador/apoderat , 

Sol·licita vincular-se al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i amb aquesta finalitat  

A) Adjunta, expedides per les persones legalment competents: 

1.- Certificació de l’objecte social de l’entitat/societat que reflecteix la seva relació professional, acadèmica o 

d’investigació amb l’arquitectura i ’urbanisme. 

2.- Certificació de l’acord de vinculació al COAC adoptat per l’òrgan competent segons estatuts socials. 

3.- Certificació de les dades d’inscripció de la societat/entitat al registre mercantil o administratiu corresponent  

B)  Posa en coneixement del COAC el domicili social i dades de contacte de l’entitat/societat: 

Municipi  .............................................................................................  Província  ................................................... 

Carrer/plaça  ..............................................................................................................  C. postal  ............................ 

Telèfon  ..............................  Fax  ................................  e.mail  .................................. 

Representant/persona de contacte...................................................................................................... 

C)  Desitja la següent modalitat d’integració: 

COMPLETA      �                                                                  SIMPLE      � 

                                                                                               SUBSCRIPCIÓ A COACNET      SI  �     NO � 

 
D)  Es compromet a satisfer la quota anual que determini la Junta de Govern. 

E)  Autoritza que es mencioni l’entitat/societat al Directori de col·legiats i persones vinculades del COAC. 

 
A...................., a .......... de ......................................  de 201... 
 

                                                                                                                    (signat) 
 
 
 
 
IL.LM. SR. DEGÀ DEL COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA 
 

(A complimentar per les oficines col·legials) 

   Admissió per acord de la secretària (per delegació de la Junta de Govern) el dia  ............................................ 

LA SECRETÀRIA 
 
 
 
 
 

  M. Assumpció Puig i Hors 

 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades formen part d’un fitxer automatitzat 
propietat de Col·legi d’arquitectes de Catalunya amb la finalitat de gestionar les relacions jurídiques derivades de la seva pertinença o vinculació al COAC, 
així com de promoció i difusió de les nostres activitats i serveis. Així mateix li informem sobre la possibilitat d’exercir els drets de accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició, per a la qual cosa haurà de dirigir l’esmentada petició en els termes i condicions que estableix la llei a: Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya, Plaça Nova 5. 08002. Barcelona. 


