Dades
Nom i cognoms: .............................................................................................................................................................................
Data naixement: ......./......./..............., NIF......................................... Nacionalitat .........................................................................
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 ......................................................................................................................................................................................
Escola d’Arquitectura (opcional) .....................................................................................................................................................

Dades de contacte
Publicable(1)

Despatx o lloc de treball principal

No publicable

Adreça: ..............................................................................................

Codi postal: ................................................................

Municipi: ............................................................................................

Província: ..................................................................

Domicili

Publicable

(1)

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 de correspondència:

Català

Castellà

Telèfons
Telèfon de contacte(2) (marcar-ne 1)

Comunicacions SMS(3)

Publicable(1)

Mòbil: .................................................

Sí

No

Fix: .....................................................

Sí

No

Correu electrònic
Administratiu(4) (marcar-ne 1)

Comunicacions(5) (marcar-ne 1)

Publicable(1)

Correu 1: ............................................

Sí

No

Correu 2: ............................................

Sí

No

Desitjo tenir un compte de correu electrònic COAC. He rebut, llegit i accepto les condicions del servei de correu.
D’acord amb l’article 14 de la llei 39/2015 d’1 d’octubre, resto assabentat que totes les comunicacions i convocatòries
oficials del COAC em seran fetes per correu electrònic a l’adreça que he indicat com a correu administratiu.
Les dades marcades com a publicables seran visibles al Directori Públic de Col·legiats (al final de l’imprès pots consultar els
aspectes de protecció de dades personal d’aquest formulari).
(1)

(2)

Telèfon que usarà el COAC en cas de necessitar posar-se en contacte amb tu.

Mòbil on rebràs les comunicacions oficials que s’enviin per aquest mitjà. Si marques la casella, vol dir que autoritzes aquest canal
per a l'enviament d’aquestes comunicacions.
(3)

(4)

Correu on rebràs les comunicacions relatives a les teves relacions jurídiques i administratives amb el COAC.

(5)

Correu on desitges rebre informació relacionada amb la professió i la vida col·legial: butlletins, invitacions a actes i esdeveniments
i qualsevol altra informació diferent de l'administrativa que el COAC consideri que pot ser del teu interès.
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Modalitat de col·legiació (art. 16 Estatuts)
Exercent:

resident

No exercent:

no resident (*)
(*)

resident

Expatriat

no resident (*)

En cas de ser no resident a Catalunya, declaro que estic col·legiat al Col·legi d’Arquitectes de ........................................... i
aporto la certificació, no més antiga de 3 mesos, conforme hi estic donat d’alta com a resident.
autoritzo al COAC a gestionar amb el meu col·legi d’origen i amb el Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes
d’Espanya, la recollida de la informació necessària.

Vull contractar el tram complementari de serveis:
Sí (*)
No
(*) He rebut, llegit i accepto les condicions del servei complementari.

Demarcació d’adscripció (art. 17.3 Estatuts)
Barcelona

Comarques
Centrals

Ebre

Girona

Lleida

Tarragona

Àmbit territorial(*) (només pels adscrits a la Demarcació de Barcelona)
Selecciona UNA de les següents opcions:
 Ciutat Vella
 Sarrià-Sant Gervasi
 Eixample
 Gràcia
 Sants-Montjuïc
 Horta-Guinardó
 Les Corts
 Nou Barris






Sant Andreu
Sant Martí
Hospitalet
Besós






Baix Llobregat
Garraf - Penedès
Vallès
Maresme

(*)

El COAC ha establert diferents àmbits territorials de la demarcació de Barcelona per respondre a la necessitat d’ajustar-se a la
seva complexitat i dimensió, i amb l’objectiu d’aproximar-se als arquitectes i a la ciutadania de tot el territori.

Modalitat d’actuació professional (art. 30 Estatuts)
Professional lliure

Professional assalariat

d’empreses
d’altres professionals

Al servei d’administracions públiques (especificar el nom):
Estat: .............................................................................................................................................
Comunitat autònoma: ....................................................................................................................
Diputació provincial o foral, o capítol insular: .................................................................................
Ajuntament: ...................................................................................................................................

Com a:
Funcionari
Assalariat
Altres contractes

Altres entitats o empreses publiques (especificar): .......................................................................
Especificar el lloc de treball: .....................................................................................................................................................

Interessos i col·legiació (optatiu)
Per què et col·legies? (Pots triar més d’una opció)
M’acabo de titular i ja puc exercir.
Tinc un encàrrec professional per al qual em cal estar col·legiat.
Estic buscant feina i penso que el COAC em pot ajudar.
Vull estar al dia de la meva professió.
És important formar part del col·lectiu i/o em vull involucrar en l’activitat col·legial.
Altres (concreta’ls si vols)..................................................................................................................................................
Quins serveis del COAC et semblen més atractius? (Pots triar més d’una opció)
Suport Tècnic

Borsa de Treball

Internacional

Suport Jurídic

Visat

Concursos públics

Formació Escola Sert

Arxiu Històric i Biblioteca

Comunicació

Formació contínua

Activitats Culturals

Quins serveis t’interessaria que el COAC oferís als seus col·legiats que actualment no es donen?
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Interessos i col·legiació (optatiu)
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
A quina àrea de pràctica professional estàs treballant o voldries treballar? (Pots triar més d’una opció)
Edificació

Acció immobiliària

Docència

Urbanisme, espai públic i paisatge

Cultura

Direcció i gestió

Sostenibilitat i medi ambient

Finalment,
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)

Informació bàsica sobre protecció de dades personals

Responsable del tractament:

Finalitat del tractament:

Legitimació del tractament:

Destinataris de cessions o
transferències:

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC).
La gestió pròpia dels serveis oferts als col·legiats, així com, la comunicació
d’activitats i l’oferta de productes i serveis propis o de tercers que puguin ser
d’interès professional pels/per les col·legiats/des.
Així mateix, les comunicacions electròniques de caràcter comercial per
promocionar activitats i serveis amb avantatges exclusives que disposa el COAC
pels seus col·legiats/des. (+info)
El seu consentiment per tractar les seves dades personals a la sol·licitud de la
seva col·legiació i l’interès legítim d’oferir els serveis propis del COAC o de tercers
vinculats a l’exercici professional. (+info)
Es cediran les seves dades a:
- Grup HNA.
- Banc Sabadell.
No es realitzen transferències internacionals de dades. (+info)

Drets de les persones interessades:

Accedir, rectificar i/o suprimir les seves dades, així com, l’exercici d’altres drets
conforme l’establert a la informació addicional. (+info)

Informació addicional.

Pots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en
aquest enllaç*.

He llegit i dono el meu consentiment pel tractament de les meves dades personals. (*)
Accepto l’enviament de comunicacions electròniques de caràcter comercial.

(*) Per fer efectiva la col·legiació és necessari l’acceptació d’aquesta clàusula
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Dades
Nom i cognoms: ......................................................................................................................... NIF ...........................................

Butlletins informatius del COAC
El Col·legi d’Arquitectes posa a disposició dels col·legiats, sense cost, diferents butlletins informatius i comunicacions i
alertes en format electrònic amb continguts d’interès ordenats en diferents temàtiques:
Escull els butlletins i comunicacions que vols rebre.
Butlletí quinzenal de Suport Professional i comunicacions específiques sobre la matèria
Continguts relacionats amb la pràctica professional, incloent informació sobre normatives tècniques i laborals, novetats
en la documentació tècnica de suport elaborada pel Col·legi, premis i concursos rellevants convocats, ajuts i
subvencions destacats arreu del territori i informacions útils per als col·legiats que estan desenvolupant projectes a
l'estranger.
Butlletí setmanal de Formació i Ocupació i comunicacions específiques sobre la matèria
Informació sobre jornades, cursos i postgraus de l'Escola Sert, notícies d'emprenedoria i desenvolupament professional,
activitats formatives i de difusió organitzades per les agrupacions i els grups de treball del Col·legi, així com d'altres
entitats vinculades.
Agenda setmanal d’Arquitectura i comunicacions específiques sobre la matèria
Programació cultural relacionada amb arquitectura, urbanisme, paisatgisme i disseny que passa al nostre territori. Els
actes recollits estan organitzats pel COAC i per entitats de tota Catalunya que conformen la Xarxa d’Arquitectura,
constituïda l’any 2013 a iniciativa del COAC.
Comunicacions i convocatòries sobre altres activitats del COAC

En qualsevol moment podràs donar-te de baixa dels butlletins clicant l’enllaç que trobaràs al peu de cada correu que rebis.
Pots consultar com tracta el COAC les teves dades personals als apartats del web col·legial sobre Política de privacitat i
Reglament General de Protecció de Dades. Recorda que pots gestionar les teves adreces d’enviament i altres dades a la
Secretaria Virtual

 , a  de  de 20.
(signat)
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