
 
 

SOL·LICITUD  DE COL·LEGIACIÓ 
   

Nom i cognoms Núm. Col·legiat.......... 

lloc naixement    data  ... ,  N.I.F. núm. ... 

Sol·licito col·legiar-me al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i amb aquesta finalitat presento: 

  • Títol d’Arquitecte expedit per l’Estat espanyol 

 • Resguard Escola Tècnica Superior d’Arquitectura    

 • Certificat Rector Universitat 

 • Títol d’Arquitecte expedit per altres Estats 

  •  Reconeixement Títol (UE) 

  •  Homologació (no UE) 

                Data O.Ministerial .................................... 

lliurat el dia    de    de   

UNIVERSITAT........................................................................................................................................... 

MODALITAT DE COL·LEGIACIÓ AL COAC 
(art. 16 Estatuts) 

COL·LEGIAT EXERCENT.... •        COL·LEGIAT NO EXERCENT.... •      COL·LEGIAT EXPATRIAT... • 

VULL CONTRACTAR EL TRAM COMPLEMENTARI DE SERVEIS.................................  •  SI (*)    •  NO 

(*) He rebut, llegit i accepto les condicions del servei complementari. 
 

DADES DE CONTACTE: 

Despatx o lloc de treball principal: •  Publicable                    •   No publicable                     

  Adreça .................................Codi postal .......................  

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

Domicili:                                     •  Publicable                    •   No publicable                     

  Adreça .................................Codi postal .......................  

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

Adreça de correspondència: •  Despatx o Lloc de treball •  Domicili 
Adreça de facturació: •  Despatx o Lloc de treball •  Domicili 
Idioma correspondència: •  Català •  Castellà 

 

Telèfons: 
Telèfon de 
contacte 

(marcar només 1) 

Comunicacions 
SMS 

(visat i altres) 

Publicable 

Mòbil:.................................................................. • • • si • no 

Telèfon fixe:........................................................ •  • si • no 

 

Correu electrònic:  
Correu 

administratiu 
(marcar només 1) 

Comunicacions 
generals 

(marcar només 1) 
Publicable 

 ........................................................................... • • • si • no 

............................................................................ • • • si • no 

• Desitjo tenir un compte de correu electrònic COAC. He rebut, llegit i accepto les condicions del servei de 

correu. 



D’acord amb els articles 27 i 28 de la Llei 11/2007 de 22 de juny, desitjo que totes les notificacions, 
convocatòries i comunicacions del COAC em siguin fetes per correu electrònic a l’adreça de correu 
administratiu: 

•    Si •     No  (s’enviarà per correu postal) 

Les dades marcades com a publicables seran visibles al Directori de Col·legiats. 
(aneu al final de l’imprès per consultar els aspectes de protecció de dades personal d’aquest formulari)  

 
 

VULL ESTAR ADSCRIT A LA DEMARCACIÓ DE: 
 (art. 17.3 Estatuts) 

1. BARCELONA   •         2. EBRE   •         3. GIRONA   •         4. LLEIDA   •         5. TARRAGONA   •   

 
 

MODALITAT D’ACTUACIÓ PROFESSIONAL 
 (art. 30 Estatuts) 

1. PROFESSIONAL LLIURE .......       • 2. PROFESSIONAL ASSALARIAT 
d’empreses .........    • 

d’altres                                                                                                                                    
professionals ....... • 

 
3. AL SERVEI D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (especificar) 
3.1 Estat ...................................... • 3.4 Ajuntament.................................... • 

3.2 Comunitat autònoma ............. • 3.5 Altres entitats (especificar) 
3.3 Diputació provincial o foral 
capítol insular .............................. •     Funcionari .. • Assalariat .. • Altres contractes ... • 

Especificar lloc de treball: ............................................................................................................................. 
 

  
  •  Aporto justificant d’haver ingressat el preu dels drets d’incorporació. 

  •  Estic exempt de pagament de drets d’incorporació per ...........................................................   

  •  Declaro que no tinc incapacitat, inhabilitació ni incompatibilitat per a l’exercici de la professió 

d’Arquitecte. 

                                       , a  de   de 20. 
(signat) 

 
 
 
 
 
 
 
 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades formen part d’un fitxer 

automatitzat propietat de Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb la finalitat d’ordenar i vetllar pel correcte exercici professional de 

l’arquitectura i defensar la professió. Així mateix l’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se en 

els termes i condicions que estableix la llei a: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Plaça Nova 5. 08002. Barcelona. Mail: 

dadespersonals@coac.net 

 

Segons l’article 10 de la Llei estatal, 2/1974 de col·legis professionals, l’article 3 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades 

Personals, i la interpretació que fan les Agències de Protecció de Dades, els directoris de col·legiats tenen caràcter de fonts de dades 

accessibles al públic i poden ser consultats per qualsevol ciutadà, pel que fa a les següents dades:  nom i cognoms, número de col·legiat, 

títol, situació d’habilitació professional,  domicili professional complet, número telefònic, número de fax i adreça electrònica.   

 

El COAC en compliment de les seves funcions  i de les obligacions de coordinació als efectes de manteniment del Registre General 

d'Arquitectes d'Espanya, d'acreditació intercol·legial i de control deontològic de l'exercici professional , contemplats al R.D. 327/2002 de 5 

d'abril, comunicarà les dades de l'arquitecte  al Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya   i a  d' altres Col·legis 

d'Arquitectes.  Les dades podran ser comunicades igualment sense consentiment de l'afectat en els casos previstos a la Llei Orgànica 

15/1999.  

 

A més, si no manifesteu el contrari,  el COAC podrà facilitar les dades que hi figuren com a publicables al Directori COAC (nom, adreça de 

correspondència, telèfon, fax i correu electrònic), a terceres persones. 

 

En cas que no desitgi que les seves dades siguin facilitades pel COAC a tercers o que no siguin emprades per 

a finalitats de publicitat o de prospecció comercial, marqui la següent casella:                No autoritzo 

mailto:dadespersonals@coac.net

