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Introducció

Participació i àmbit

El programa Mostres d'Arquitectura del COAC
recull l'herència de les biennals i triennals
organitzades des de les seves seus col·legials,
buscant potenciar i divulgar el treball dels
arquitectes arreu del territori català.

Qualsevol persona, entitat o institució
interessada pot proposar obres realitzades en
l'àmbit del Barcelonès: els municipis de
Barcelona, Badalona, Sant Adrià del Besos,
Santa Coloma de Gramanet, l'Hospitalet de
Llobregat i en els següents municipis del Baix
Llobregat: El Prat de Llobregat, Esplugues de
Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Feliu de
Llobregat, Sant Just Desvern i Cornellà de
Llobregat, seguint el procediment indicat al
portal d'inscripció i l'abonament del preu
d'inscripció.

També persegueix, no obstant, mostrar altres
maneres d'exercir aquest ofici -basat en la
transversalitat i la resolució d'entorns
complexos- que van més enllà de les
atribucions clàssiques.
Busca ser una exposició de la versatilitat que
ens proporciona la nostra formació, la
versatilitat d'un ofici ple de perfils professionals
diversos i múltiples exercicis, en definitiva,
múltiples Arquitectures.

Guardó associat aquesta
convocatòria:
Premi Diputació de Barcelona
a Accions Innovadores en la
gestió de l’Hàbitat Urbà

Aquesta 3a Mostra inclou, doncs, modalitats on
poder inscriure accions, produccions,... no
“clàssiques” -en tant que no relacionades amb
l'edificació i l'urbanisme-, on posar en valor
aquells altres perfils que els/les arquitectes
també exercim.

Poden optar a la Mostra les obres i treballs
finalitzats entre l'1 de gener de 2016 i el 31 de
desembre de 2018, produïts en l'àmbit
territorial esmentat
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Modalitats I

- Edificis amb ús residencial
Inclou edificis unifamiliars de promoció privada
o pública

- Intervencions paisatgístiques i ordenació
d'espais urbans

Inclou edificis plurifamiliars de promoció
privada o pública

- Intervencions urbanístiques i de
planejament

- Edificis amb ús no residencial

Inclou qualsevol figura de planejament
urbanístic amb aprovació definitiva entre l'1 de
gener de 2016 i el 31 de desembre de 2018

Inclou edificis de nova planta de promoció
pública
Inclou edificis de nova planta de promoció
privada

- Intervencions parcials
Inclou intervencions de rehabilitació
Inclou intervencions interiors i exteriors,
efímeres o permanents.
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Modalitats II
Aquestes Modalitats inclouen accions, tasques
i treballs d'intervenció en entorns com el de
l’expressió artística, el sector de serveis, la
consultoria i organització en el mon de
l’administració pública local, la indústria... i en
altres sectors econòmics i productius que no
estiguin directament vinculats -o que no
aboquin necessàriament- a l’edificació, al
planejament (ja inclosos a les Modalitats I), i
que treballin i aportin de manera clara valors i
idees de coneixement estretament vinculades
amb la formació i les atribucions pròpies dels
arquitectes.

Mediació/ Participació/ Interpretació
Estudis i Planificació
Tecnologia i Indústria
Divulgació i Comunicació
Expressió Artística
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Inscripció
Els requeriments d'inscripció així com la relació
de la documentació a presentar -text, imatges,
gràfics i, opcionalment, vídeos-, s’exposen en
els annexos d’aquestes bases, i estaran
penjats al portal de les Mostres
d’Arquitectura Catalana seguint les
indicacions a tal efecte. Qualsevol dubte es pot
fer arribar al correu mostra@coac.net.
La Demarcació de Barcelona del COAC, amb
l'interès per difondre el treball dels arquitectes,
es compromet a la seva divulgació pública tot
reservant-se el dret de fer ús parcial o
totalment de la documentació lliurada de totes
les obres presentades.
El preu d'inscripció per la participació a la
Mostra és de 30 euros + IVA per cada treball
presentat.

Terminis
El termini d'inscripció i presentació de la
documentació s’inicia el 17 de juny de 2019 i
s'acaba a les 24.00 h del 9 de setembre de
2019.

(NOTA: Durant el mes d’agost, tot i que el
portal d’inscripció estarà obert, no s’atendran
els dubtes via e-mail)
Jurat
Els jurats actuaran d'acord amb les bases i
estaran coordinats per un representant de la
Demarcació de Barcelona del COAC i un
secretari/a del Jurat, sense vot.
L'acceptació de formar part del jurat permet la
participació a la Mostra i el Premi, però
comporta la renúncia expressa a optar a cap
dels reconeixements amb cap de les obres
amb les que hagin tingut relació directa.
El jurat procedirà als acords per majoria de
vots.
El jurat haurà d'incloure en l'acta una valoració
de les obres seleccionades i podrà fer les
mencions que cregui oportunes així com
declarar desertes, reordenar les categories, o
re-classificar alguna de les obres, si així ho
convé.
(En el cas d'haver de fer una nova classificació,
l'autor/a rebrà una notificació escrita on se li
sol·licitarà el vistiplau).
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Selecció i reconeixements
El jurat emetrà dues actes, en una primera fase
es farà una selecció de les obres presentades
en cadascuna de les modalitats i en la segona
s'atorgaran les mencions i reconeixements per
a cada modalitat de la Mostra. El veredicte del
jurat es donarà a conèixer en l'acte públic que
es realitzarà a tal efecte i que serà anunciat
durant la tardor de 2019.

Premi associat a aquesta convocatòria
Adscrit a aquesta convocatòria es presenta el
Premi Diputació de Barcelona a Accions
Innovadores en la Gestió de l’Hàbitat Urbà, les
bases de qual estan descrites en el present
document.

Publicació dels treballs
Tots els treballs que s'hagin presentat a la
Mostra seran publicats a la xarxa i, si fos
possible, en paper de la manera més massiva
possible, atesa la voluntat de difondre'ls en
mitjans de comunicació escrita.
Els participants cediran els seus drets de
propietat intel·lectual en favor del COAC de

manera que aquest en pugui fer la divulgació
que cregui més oportuna.

(NOTA: la participació en aquesta convocatòria
implica l'acceptació de les bases. Qualsevol
consideració no especificada en aquestes
bases quedarà sota la decisió del Jurat)

BASES
DEL PREMI
Antecedents
El COAC té com un dels seus objectius
prioritaris la difusió i potenciació de
l'Arquitectura en totes les seves expressions,
així com la tasca dels arquitectes en els seus
diversos i polivalents perfils professionals, i el
Programa Mostra d'Arquitectura Catalana te
entre les seves funcions la recerca d'escenaris
i mètodes propicis a aquesta difusió, així com
la transmissió del valor de servei que aporta la
tasca diària dels seus associats.
La Diputació de Barcelona te com un dels seus
objectius estratègics la millora dels
equipaments públics i els espais urbans a
través del suport tècnic, econòmic i material als
municipis de la seva demarcació. Dins d'aquest
objectiu impulsa accions de suport i
col·laboració amb els serveis tècnics
municipals per tal d'incorporar les noves
demandes socials en la planificació, disseny i
construcció de la ciutat i te molt interès en la
identificació i difusió de les millors pràctiques
en aquest àmbit.

Ambdues institucions acorden potenciar
aquests objectius mitjançant la convocatòria del
següent guardó:

Premi Diputació de
Barcelona a Accions
Innovadores en la
Gestió de l’Hàbitat
Urbà
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Motivació i
objectiu del Premi
Cada cop mes, la construcció i el funcionament
dels artefactes urbans com el parc
d'habitatges, el teixit comercial, els
equipaments i l'espai públic estan condicionats
a factors complementaris, aparentment
estranys a la practica professional tradicional
dels arquitectes.
Els processos de gentrificació i degradació
urbanes, el paper de la ciutadania en la presa
de decisions amb la major conscienciació en
temes d'accessibilitat, salut i pobresa
energètica, l'accés al verd urbà, les tasques de
difusió de les intervencions a nivell urbanístic i
d'infraestructures, juntament amb els efectes
del canvi climàtic, suposen reptes que molts
cops requereixen d'una intermediació entre
aquesta realitat urbana, la ciutadania i els
processos de decisió política.

Aquests reptes són assumits pels arquitectes al
servei de les administracions locals, construint
metodologies i solucions moltes vegades
exitoses i que cal reconèixer.
Posar en valor aquests processos de gestió de
la complexitat urbana, reflexionar sobre ells i
difondre`ls, tant entre els propis arquitectes,
com el mon local i la opinió pública, és una via
oberta a potenciar la recerca d'altres models,
especialment innovadors, d'aquesta gestió.

Àmbits geogràfic i temporal
Son els mateixos que estan definits en
aquestes Bases de la Mostra d’Arquitectura de
Barcelona

Destinataris
Arquitectes individualment o en equips,
integrats en les administracions locals:
ajuntaments, entitats municipals
descentralitzades i consells comarcals.
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Criteris d’avaluació

Jurat

L’avaluació s’efectuarà segons els següents
criteris:

El jurat estarà format per:
-

El President de l'Àrea de Territori i
Sostenibilitat de la Diputació, o persona en
qui delegi

-

El gerent de serveis d'Equipaments,
Infraestructures urbanes i Patrimoni
Arquitectònic de la Diputació o persona en
qui delegui

-

La Presidenta de la Demarcació de
Barcelona del COAC, o la persona en qui
delegui

-

El Comissari de la Mostra d'Arquitectura

-

Una persona designada pel COAC que
actuarà com a secretari/a, sense vot

- Que l'actuació formi part d'una estratègia
municipal més amplia
- Complexitat de la problemàtica abordada,
entesa aquesta com l'existència d'agents i
interessos contraposats
- La innovació en la metodologia o processos
establerts per abordar la problemàtica
- El grau d'assoliment dels objectius
(consolidació de la metodologia)
- La capacitat de la metodologia per ser
aplicada en altres municipis (replicabilitat i
transferència)

Guardó
S'atorgarà un reconeixement a la millor
proposta i mencions a propostes que el jurat
consideri rellevants. El premi i les mencions, si
s’escauen, consistiran en sengles diplomes
acreditatius.
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Presentació dels treballs
Els autors d’un treball que opti a aquest Premi,
hauran d’inscriure aquest en alguna de les
modalitats del apartat Modalitats II –en la
modalitat que s’ajusti a la seva temàtica i
naturalesa-, i a continuació hauran de fer
explícita la intenció a optar al Premi mitjançant
l’activació de la casella que s'habilita a tal
efecte a la mateixa butlleta d’inscripció.
Els detalls del tipus i contingut de la
documentació s’exposen en els annexos
d’aquestes bases i a la butlleta d’inscripció.

ANNEXOS
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I AUTORITZACIONS
Condicions de participació a la Mostra
El COAC proposa fer pública la tasca dels
arquitectes a través d’Internet, mitjançant el
portal dedicat a les diverses Mostres
d’Arquitectura Catalana que decideixi portar a
terme, per sí mateix o a través de tercers, des
de les diferents seus territorials de l’entitat, així
com a través de les publicacions que el COAC
per sí mateix o a través de tercers autoritzats
pel COAC, decideixi editar i divulgar, mitjançant
qualsevol medi de comunicació escrit, digital,
televisiu o radiofònic.
La tasca dels arquitectes abans esmentada
serà mostrada a través de la documentació que
els arquitectes oferiran voluntària i gratuïtament
al COAC, amb el propòsit de ser publicada en
els medis esmentats, i sotmesa a valoració per
part del jurat que a tal efecte es constitueixi.
Els arquitectes autoritzaran al COAC per tal
que constin les seves dades personals (nom i

cognoms) en el portal de difusió de les Mostres
d’Arquitectura i en la resta de publicacions i/o
fotografies esmentades anteriorment amb l’únic
requisit de deixar constància de l’autoria de las
tasca.
Els arquitectes hauran de disposar de
l’autorització escrita del fotògraf del treball
presentat per poder mostrar-lo al portal i/o a
través de les publicacions esmentades
Les autoritzacions anteriors s’estendran als
tercers amb qui el COAC convingui per dur a
terme la finalitat de difusió i promoció de les
Mostres d’Arquitectura.
Els arquitectes hauran de disposar de
l’autorització escrita del
promotor/propietari/ocupant del treball
presentat per poder mostrar-lo al portal i/o a
través de les publicacions esmentades.
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Continguts. Documentació a presentar

I.e. Autorització escrita del fotògraf(*)

Modalitats I

I.f. Autorització escrita dels
propietaris/promotors/ocupants(*)

En aquest grup, la documentació a aportar
estarà composada per:
I.a. Fotografies de l’obra acabada: fins a 5
fotografies en format JPG de pes màxim 2Mb,
de 13x18cm a 300dpi. Les fotografies
presentades hauran de ser preferiblement
d’autoria pròpia dels arquitectes autors de les
obres d’arquitectura presentades. La
presentació d’aquestes fotografies comporta
l’expressa cessió dels drets de publicació per
part del COAC en els medis de comunicació
esmentats.
I.b. Escrit descriptiu de l’obra, en català,
castellà i anglès (opcional), d’una extensió
màxima de 1000 caràcters amb espais
inclosos. La naturalesa d’aquest text ha de
correspondre amb la voluntat que els treballs
arribin al major nombre de públics, per la qual
cosa es suggereix l’ús un llenguatge
accessible.
I.c. Altres documents: plànols, gràfics,
esbossos,... Fins a 5 documents en format
PDF, de mida A4 apaïsat, pes màxim 2M,
I.d. Autorització escrita de l’arquitecte(*)

I.g. Vídeos (opcional)
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Continguts. Documentació a presentar
Modalitats II
En aquest grup, la documentació a aportar
estarà composada per:
II.a. Fotografies descriptives: fins a 5
fotografies en format JPG de pes màxim 2M,
de 13x18cm a 300dpi. Les fotografies
presentades hauran de ser preferiblement
d’autoria pròpia dels/les arquitectes autors/res
de les obres d’arquitectura presentades. La
presentació d’aquestes fotografies comporta
l’expressa cessió dels drets de publicació per
part del COAC en els medis de comunicació
esmentats.
II.b. Escrit descriptiu de l’acció, tasca,..., en
català, castellà i anglès (opcional), d’una
extensió màxima de 1000 caràcters amb espais
inclosos, on es descrigui de manera resumida
aquesta tasca.
Només en el cas de treballs que optin al
Premi Diputació de Barcelona, aquest text
haurà de contemplar, amb una extensió
màxima de 3000 caràcters, entre altres de lliure
elecció, els següents continguts:
-

Els objectius a assolir
Els agents implicats

-

La metodologia de treball
Les accions realitzades
Els objectius assolits
La transferibilitat de la pràctica
L'encaix de l'acció en una estratègia o línia
d'actuació municipal mes global

II.c. Altres documents descriptius (si s‘escau):
plànols, gràfics, esbossos,... Fins a 5
documents en format PDF, de mida A4 apaïsat,
pes màxim 2M.
Aquests documents poden ser substituïts en
part o totalment per més fotografies,
documents amb intenció descriptiva d’altra
naturalesa, etc...
II.d. Autorització escrita de l’arquitecte(*)
II.e. Autorització escrita del fotògraf(*)
II.f. Autorització escrita dels
propietaris/promotors/ocupants(*)
II.g. Videos (opcional)

NOTA: (*) Aquests documents s’hauran
d’enviar via e-mail al correu mostra@coac.net.
És imprescindible la seva presentació per
donar validesa a la inscripció.
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AUTORITZACIÓ A LA PUBLICACIÓ DE PROJECTE I IMATGES (Arquitecte)

EL Sr. ............................, amb D.N.I núm. .............................. i domicili a ..............

Per tal d’ajudar el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a donar compliment a la normativa sobre els drets
d’autor MANIFESTA:

1.- Que és autor/coautor del treball:
2.- Que aquests treballs els ha seleccionat per a la seva difusió a través d’internet mitjançant el portal
dedicat a les Mostres d’Arquitectura que el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) decideixi portar
a terme, des de les diferents seus territorials de l’entitat, així com a través de les publicacions que el
COAC per sí mateix o a través de tercers autoritzats pel COAC, decideixi editar i divulgar, mitjançant
qualsevol medi de comunicació escrit, digital, televisiu o radiofònic.
3.- Que pel present document autoritza al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) o tercers
autoritzats pel COAC a reproduir el següent material relatiu als esmentats treballs per al propòsit de
difusió a través del portal d’internet de Mostres d’Arquitectura o d’altres i de les publicacions que es
duguin a terme, així com per emprar-los, directament en edició o coedició o cedint-los a tercers. La cessió
del treball es realitza amb caràcter voluntari i gratuït.
4.- Que aporta amb aquest document l’autorització original escrita, expressa i signada del fotògraf per
tal de publicar gratuïtament les imatges esmentades al portal d’internet dedicat a les Mostres
d’Arquitectura, així com a través de les publicacions anteriorment esmentades. Alternativament, si
l’arquitecte és l’autor de les fotografies, que les cedeix als propòsits esmentats al punt primer i de manera
voluntària i gratuïta.
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Igualment, en el cas que l’arquitecte no sigui l’autor d’alguna part del treball presentat, aporta les
autoritzacions per a llur reproducció en els mitjans i propòsits esmentats, originals, escrites, expresses i
signades.
5.- Que ha obtingut l’autorització escrita del promotor/propietari/usuari/ocupant per tal de publicar
gratuïtament les imatges esmentades al portal d’internet dedicat a les Mostres d’Arquitectura, així com a
través de les publicacions que es duguin a terme. No s’esmentarà l’emplaçament exacte de l’obra (carrer,
número i població) com tampoc les imatges podran mostrar dades que permetin identificar la ubicació
exacta de l'obra. (S’adjunta autorització signada).
6.- Que ha obtingut els permisos corresponents dels legítims titulars de tots els materials que aporta per
l’elaboració del treball, deslliurant al
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya de qualsevol responsabilitat al respecte.

Signat

L’Arquitecte ........................

Data .........................

ADVERTIMENT LEGAL
D'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril (en endavant, "RGPD")
i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i de Garantia dels Drets Digitals (en endavant “LOPDGDD”), el Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya (en endavant: "COAC") li informa que:
- Les dades facilitades a aquest formulari seran tractades amb la finalitat de publicar el projecte presentat a la
web www.arquitecturacatalana.es/ca. Així com les dades/imatges de l’arquitecte, fotògraf i propietari/promotor/ocupant.
- La publicació d’aquestes imatges no implica ninguna contraprestació.
- Les seves dades personals seran conservades amb finalitat indicada, sempre i quan no revoqui el consentiment
atorgat. Pot revocar
el
consentiment atorgat en qualsevol moment,
de
manera
expressa,
dirigint un
escrit
a: dadespersonals@coac.net.
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L'informem que les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal.
- Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, i limitació del tractament segons les condicions i límits
previstos a la legislació vigent, mitjançant l'enviament de sol·licitud dirigint-se per escrit a COAC, Plaça Nova, nº 5, 08002
Barcelona (Espanya), o bé enviant un correu electrònic a dadespersonals@coac.net indicant en el sobre o en l’assumpte del
missatge: COAC Política de Privacitat. En qualsevol cas, haurà d'aportar còpia del seu DNI, passaport o document equivalent
Si considera que el tractament de les dades personals que el concerneix infringeix la normativa aplicable o, senzillament, no està
satisfet amb l'exercici dels seus drets, té dret a presentar una reclamació davant de:
L'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d'alguna de les vies següents: (i) A través del telèfon +34
901.100.099, o bé +34 912.663.517; (ii) a través de mitjans electrònics, dirigint-se a la
web https://www.aepd.es/agencia/contacto.html; (Iii) presencialment dirigint-se al Carrer Jorge Juan, nº 6 (28001)
Madrid.
L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a través d’alguna de les vies següents: (i) A través del telèfon
+34 93.552.78.00; (ii) a través de mitjans electrònics, dirigint-se a la web http://apdcat.gencat.cat/ca/contacte/; (iii)
presencialment dirigint-se al Carrer Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona.
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AUTORITZACIÓ A LA PUBLICACIÓ D’IMATGES (Fotògraf)

EL Sr. ............................, amb D.N.I núm. .............................. i domicili a ..............

Per tal d’ajudar el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a donar compliment a la normativa sobre els drets
d’autor faig constar que:

1.- Que pel present document autoritzo al Col·legi d’arquitectes de Catalunya (COAC) a reproduir les
fotografies que tot seguit s’hi indiquen, per a la seva difusió a través del portal d’internet dedicat a les
Mostres d’Arquitectura que el COAC decideixi portar a terme, per sí mateix o través de tercers, des de
les diferents seus territorials de l’entitat, així com a través de les publicacions que el COAC per sí mateix
o a través de tercers autoritzats pel COAC, decideixi editar i divulgar, mitjançant qualsevol medi de
comunicació escrit, digital, televisiu o radiofònic. La cessió de les fotografies es realitza amb caràcter
voluntari i gratuït.
Títol del treball

Arquitecte

Nom Imatge
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2.- El nom que haurà d’aparèixer en els crèdits fotogràfics d’autoria de les imatges és :
........................................................................................

Signat

El Fotògraf ......................................

Data ....................................

ADVERTIMENT LEGAL
D'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril (en endavant, "RGPD")
i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i de Garantia dels Drets Digitals (en endavant “LOPDGDD”), el Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya (en endavant: "COAC") li informa que:
- Les dades facilitades a aquest formulari seran tractades amb la finalitat de publicar el projecte presentat a la
web www.arquitecturacatalana.es/ca. Així com les dades/imatges de l’arquitecte, fotògraf i propietari/promotor/ocupant.
- La publicació d’aquestes imatges no implica ninguna contraprestació.
- Les seves dades personals seran conservades amb finalitat indicada, sempre i quan no revoqui el consentiment
atorgat. Pot revocar
el
consentiment atorgat en qualsevol moment,
de
manera
expressa,
dirigint un
escrit
a: dadespersonals@coac.net.
L'informem que les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal.
- Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, i limitació del tractament segons les condicions i límits
previstos a la legislació vigent, mitjançant l'enviament de sol·licitud dirigint-se per escrit a COAC, Plaça Nova, nº 5, 08002
Barcelona (Espanya), o bé enviant un correu electrònic a dadespersonals@coac.net indicant en el sobre o en l’assumpte del
missatge: COAC Política de Privacitat. En qualsevol cas, haurà d'aportar còpia del seu DNI, passaport o document equivalent
Si considera que el tractament de les dades personals que el concerneix infringeix la normativa aplicable o, senzillament, no està
satisfet amb l'exercici dels seus drets, té dret a presentar una reclamació davant de:
L'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d'alguna de les vies següents: (i) A través del telèfon +34
901.100.099, o bé +34 912.663.517; (ii) a través de mitjans electrònics, dirigint-se a la
web https://www.aepd.es/agencia/contacto.html; (Iii) presencialment dirigint-se al Carrer Jorge Juan, nº 6 (28001)
Madrid.
L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a través d’alguna de les vies següents: (i) A través del telèfon
+34 93.552.78.00; (ii) a través de mitjans electrònics, dirigint-se a la web http://apdcat.gencat.cat/ca/contacte/; (iii)
presencialment dirigint-se al Carrer Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona.

ANNEXOS
CONDICIONS, CONTINGUTS
I AUTORITZACIONS
AUTORITZACIÓ A LA PUBLICACIÓ DELS PROJECTES (Propietari / Promotor / Ocupant)

EL Sr. ............................, amb D.N.I núm. .............................. i domicili a ....................,propietari de l’obra
................... (emplaçament, projectada i dirigida per .....................).

MANIFESTA que coneix i dóna la seva conformitat per a la difusió, en qualsevol suport i mitjà dels
materials de l’esmentat treball que tot seguit es relacionen, a través d’internet mitjançant el portal dedicat
a les Mostres d’Arquitectura que el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) decideixi portar a terme,
per sí mateix o través de tercers, des de les diferents seus territorials de l’entitat, així com a través de
les publicacions que el COAC per sí mateix o a través de tercers autoritzats pel COAC, decideixi editar i
divulgar, mitjançant qualsevol medi de comunicació escrit, digital, televisiu o radiofònic
- Treball:

Signat

El Propietari/Promotor/Ocupant ........................

Data..........................

ADVERTIMENT LEGAL
D'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril (en endavant, "RGPD")
i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i de Garantia dels Drets Digitals (en endavant “LOPDGDD”), el Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya (en endavant: "COAC") li informa que:
- Les dades facilitades a aquest formulari seran tractades amb la finalitat de publicar el projecte presentat a la
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L'informem que les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal.
- Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, i limitació del tractament segons les condicions i límits
previstos a la legislació vigent, mitjançant l'enviament de sol·licitud dirigint-se per escrit a COAC, Plaça Nova, nº 5, 08002
Barcelona (Espanya), o bé enviant un correu electrònic a dadespersonals@coac.net indicant en el sobre o en l’assumpte del
missatge: COAC Política de Privacitat. En qualsevol cas, haurà d'aportar còpia del seu DNI, passaport o document equivalent
Si considera que el tractament de les dades personals que el concerneix infringeix la normativa aplicable o, senzillament, no està
satisfet amb l'exercici dels seus drets, té dret a presentar una reclamació davant de:
L'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d'alguna de les vies següents: (i) A través del telèfon +34
901.100.099, o bé +34 912.663.517; (ii) a través de mitjans electrònics, dirigint-se a la
web https://www.aepd.es/agencia/contacto.html; (Iii) presencialment dirigint-se al Carrer Jorge Juan, nº 6 (28001)
Madrid.
L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a través d’alguna de les vies següents: (i) A través del telèfon
+34 93.552.78.00; (ii) a través de mitjans electrònics, dirigint-se a la web http://apdcat.gencat.cat/ca/contacte/; (iii)
presencialment dirigint-se al Carrer Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona.

