
* El fet de sol·licitar la baixa del COAC no implica la baixa de l’agrupació 

    

 
AGRUPACIÓ “ARQUITECTURA I SOSTENIBILITAT” DEL COAC 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 
 
 
Cognoms       Nom 
 
 
Adreça        Telèfon 
 
 
Població    Codi Postal   Província 
 
 
NIF/DNI    Professió              Correu electrònic 
 
El nom i cognoms seran publicats a la web de l’Agrupació (actualització del llistat cada 6 mesos). Podeu escollir 
pàgina web, correu electrònic o telèfon a publicar al llistat de socis. 
 
 
Desitja inscriure’s a l’Agrupació “Arquitectura i Sostenibilitat” AuS com a:  
 

SOCI NUMERARI * Arquitectes col·legiats al COAC NUM.   
 
SOCI COL·LABORADOR Arquitectes no col·legiats al COAC i altres professionals. Data naixement:    
               
SOCI PARTÍCIP Associacions, institucions, administracions, cooperatives, ONG i despatxos professionals.  

  
Els socis numeraris i socis col·laboradors (cal adjuntar copia del DNI) menors de 30 anys, estan exempts de quota anual. 
La quota anual és de 35 € pels socis numeraris i col·laboradors. 
La quota anual és de 70 € pels socis partícips. 

 
Es farà efectiva:  

 
Arquitectes col·legiats: La quota es carregarà contra compte bancari on estiguin domiciliades les quotes 
col·legials 
Arquitectes no col·legiats, altres professionals i entitats: Per domiciliar la quota han de complimentar el 
formulari SEPA 

 
La inscripció comporta l’acceptació del reglament de l’agrupació. 
 
Lloc i data: 
 
Signatura:  
 
 
 
 
Cal trametre aquesta butlleta a: Secretaria d’Agrupacions del COAC 
Mail: agrupacions@coac.net 
Tel. 93.306.78.28 
 
COAC  Plaça Nova, 5 - 08002 Barcelona  
 
Responsable del tractament: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya COAC. 
Finalitat del tractament: Agrupar-se a l’AUS i rebre informació mitjançant el formulari. 
Legitimació del tractament: El seu consentiment per tractar les seves dades personals. 
Destinatari de cessions o transferències: No es realitzaran cessions o transferències internacionals de dades personals. 

Drets de les persones interessades: Accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com, l’exercici d’altres drets 
conforme a l’establert a la informació addicional. 

Informació addicional: Pot consultar la informació addicional y detallada sobre protecció de dades 
 

https://www.arquitectes.cat/ca/system/files/SEPAARQUITECTES-SOCIETATS.pdf
http://www.arquitectes.cat/sites/default/files/users/mmarin/REGLAMENT_AUS.PDF
mailto:agrupacions@coac.net
http://www.arquitectes.cat/ca/pol%C3%ADtica-de-privacitat
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