
SOL·LICITUD D’ALTA COM A 
AFILIAT 

CODI : AA0-10 
 

   

  www.apabcn.cat 

1. DADES PERSONALS  

 Nom __________________________  Cognoms _______________________________ 

 NIF ___________________________ Sexe   Home   Dona 

 Data naixement  _________________  

 Càrrec professional   ______________________________________________________ 

 
2. DADES COMUNICACIÓ 
 
2.1. Adreça  professional/fiscal  
 
 Tipus Via ____________ Nom ______________________________________________ 

 Núm. ________________________ Pis   _________________  Porta  _____________ 

 Codi postal ___________________ Població __________________________________  

 Comarca _____________________ Municipi  __________________________________ 

 Província _____________________ País  _____________________________________ 

 
2.2. Adreça correspondència amb el CAATEEB 
 

  La mateixa que l’adreça professional/fiscal  
 

(Només omplir en el cas que sigui diferent de l’adreça professional/fiscal) 
 
 Tipus Via ____________ Nom ______________________________________________ 

 Núm. ________________________ Pis   _________________  Porta  _____________ 

 Codi postal ___________________ Població __________________________________  

 Comarca _____________________ Municipi  __________________________________ 

 Província _____________________ País  _____________________________________ 

 
2.3. Telèfons 
 
 Professional __________________ Mòbil ____________________ 

 Particular  ____________________  Fax _____________________ 

 
2.4. Canals electrònics 
 
 Adreça electrònica ___________________________________________________ ____ 

 Web  __________________________________________________________________ 

 
3. DADES BANCÀRIES 
 
 
 IBAN˚__˚__˚__˚__                 Entitat      ׀__׀__׀__׀__׀        Oficina  ׀__׀__׀__׀__׀     DC  ׀ __׀__׀    
 
 Compte   ׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀  



SOL·LICITUD D’ALTA COM A 
AFILIAT 

CODI : AA0-10 
 

   

  www.apabcn.cat 

4. DADES ACADÈMIQUES 
 
Titulacions universitàries oficials 

  Data titulació Escola/Universitat (indicar nom i província) 

Arquitecte/a   

 

______________ 

 

_____________________________________ 

 

Enginyer 
 

______________ _____________________________________ 

Altres 

 

______________ 

 

_____________________________________ 

 

5. PROTECCIO DE DADES PERSONALS  
 
Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les 
vostres dades personals són confidencials i formen part dels  fitxers titularitat de CAATEEB, amb la finalitat de 
gestionar la vostra integració com a AFILIAT, mantenir la relació amb el Col·legi i remetre-us informació referent 
als nostres productes, serveis i activitats, consentint expressament a rebre per e-mail o comunicacions 
electròniques aquesta informació, així com, si no ens manifesteu el contrari, proporcionar-vos informació 
comercial de tercers col·laboradors del CAATEEB, que es consideri del vostre interès i que representi avantatges 
per als afiliats. 
 
 NO desitjo rebre informació comercial 
 
Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, podeu adreçar-vos personalment o per escrit, al 
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, c/ Bon Pastor, 5, 08021 
Barcelona. 
 
6. REQUISITS D’INTEGRACIÓ DELS AFILIATS I AFILIADES 
 
(El Col·legi pot admetre la integració voluntària de persones, físiques o jurídiques, i institucions que tinguin relació amb la 
professió d’aparellador, arquitecte tècnic i enginyers d’edificació o amb el sector de la construcció, en general, i una vinculació 
professional i/o afectiva amb el Col·legi, en qualitat d’afiliats i afiliades -art. 26 Estatuts CAATEEB-). 
 
D’acord amb els Estatuts del CAATEEB, desitjo integrar-m’hi com a AFILIAT/ADA i manifesto que compleixo els 
requisits establerts i que soc coneixedor/a dels meus drets i deures com afiliat/ada. 
Així mateix declaro que estic apadrinat/ada pel col·legiat/ada (qui serà informat pel CAATEEB de la vostra 
sol·licitud d’afiliació)  
 
 __________________________________________________________________________________________                             
(nom i cognoms i  núm. de col·legiat/ada) 
      
Em comprometo a informar al Col·legi els canvis de domicili per a comunicacions i mantenir en tot moment 
actualitzades la resta de les meves dades (art. 26 Estatuts CAATTEB). 
 
DECLARO que totes les dades que he relacionat són certes i SOL·LICITO que, de conformitat amb els Estatuts 
del Col·legi vigents i una vegada feta la tramitació corresponent, se’m doni d’alta com a afiliat/da en el Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona. 
 
__________________________________ a  ____ d________________________ de 20___ 
                      
_________________________________________________________________________________ 
(Nom i cognoms), afiliat/da 
 

 

(Signatura) 
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