
 
  

   ASSESSORIA JURÍDICA  

   
Annexe I  

   

   DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A LA INSCRIPCIÓ DE LA SOCIETAT PROFESSIONAL AL  

    REGISTRE COL·LEGIAL   
     

    1) Còpia de l’escriptura de constitució degudament inscrita al Registre  
  

  Mercantil que contingui, en el seu cas, els estatuts de la societat i el   nomenament d’administrador i/o 

administradors. En el cas que hi hagi   modificacions posteriors, s’han d’aportar també els documents o  

 escriptures corresponents.    

   2 ) Còpia de la targeta del CIF de la societat.   

3) Document de l'annex II degudament emplenat.   

4) El compromís subscrit pel representant legal de la societat i pels socis  aparelladors i arquitectes tècnics.(annex 

III) de:   

• Comunicar immediatament al Col·legi els canvis que afectin a les   dades anteriors.   

• Acceptació de les normes i condicions exigides pel Col·legi per la  
 inscripció de les societats professionals   
  

• Sotmetre’s a les variacions d'aquesta normativa.   

• Acceptació de la deontologia professional dels aparelladors/   arquitectes tècnics.   

• Acceptació de la responsabilitat solidària de tots els socis envers al  Col·legi i de les incompatibilitats que 

puguin correspondre als socis   aparelladors i arquitectes tècnics.   

5) Aportació de les dades bancàries de la societat (annex IV).   

   

     

La inscripció de les societats professionals al Registre de Societats Professionals,   

comporta el pagament de la quota d’incorporació vigent, així com el pagament de les 

quotes de manteniment periòdiques.   

   

  

    

  
SOCIETATS   
ANNEX II   

   



  
NOM SOCIETAT..............................................................................................................................................................................  NIF: 

...............................................   

ADREÇA: .........................................................................................................................................................................   

POBLACIÓ: .......................................... C. POSTAL (....................... )   

TELÈFON: ............................................ FAX............................................................E-MAIL..........................................................   
   

   

   
     nom i cognoms socis    professió  % de participació en la societat   

         

         

         

         

   
Nota: Indicar núm. de col·legiat en cas d’exercir la professió d’arquitecte tècnic    
    

CÀRRECS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ   
   

   nom   càrrec   

      

      

      

   
OBJECTE DE LA SOCIETAT  

   
......................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................   
.......................................................................................................................................................................................   
.......................................................................................................................................................................................   
.......................................................................................................................................................................................   
.......................................................................................................................................................................................   
.......................................................................................................................................................................................   
.......................................................................................................................................................................................   
.......................................................................................................................................................................................   
.......................................................................................................................................................................................   
.......................................................................................................................................................................................   
.......................................................................................................................................................................................   
.......................................................................................................................................................................................   

   



  
SOCIETATS   
ANNEXIII    

   

DECLARACIÓ   
    

El representant legal........................................................................................................... de 

la societat.........................................................................................................................   

i, els aparellador/s i arquitecte/s tècnic/s sotasignat/s que forma/en part de la mateixa, 

declaren que les dades facilitades i la documentació aportada sobre la societat en la que 

participen son certes, i es comprometen a que qualsevol modificació tant pel que fa a la 

constitució i funcionament de la societat com als percentatges de participació en la mateixa 

serà comunicada al Col·legi.   

Els signants coneixen i accepten les normes i condicions exigides per la Llei 2/2007 de 15 

de març de 2007 de Societats Professionals i pel Col·legi per a la inscripció de les societats 

professionals. Tanmateix, declaren que es sotmeten a les seves futures variacions, i 

accepten la deontologia professional dels aparelladors i arquitectes tècnics, així com la 

responsabilitat solidaria de tots els socis envers al Col·legi i de les incompatibilitats que 

puguin correspondre als socis aparelladors i arquitectes tècnics, excloent-se el Col·legi de 

qualsevol responsabilitat derivada de l'incompliment de les obligacions que es desprenen 

d'aquests compromisos.   

   

I, perquè consti als efectes del compliment de la normativa col·legial sobre registre de societats de 

professionals, signa/en aquesta declaració.   

    
Barcelona, ________de ______________________200__   
   

   

   

   

   

   
  REPRESENTANT LEGAL   APARELLADOR/A-ARQUITECTE/A TÈCNIC/A   

   

   

  

  

    

  

CL3AssSoc.  
  



  

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROTECCIÓ DE DADES DE  

CARÀCTER PERSONAL  
  

  

  
El COL·LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA tracta les vostres 

dades personals que ens faciliteu i aquelles que siguin obtingudes de les vostres relacions amb nosaltres, les quals seran 

incorporades a un fitxer o fitxers, responsabilitat de El COL·LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS 

D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA, i seran dedicades exclusivament al manteniment, compliment, desenvolupament, control i 

gestió del registre de societats professionals.  
  

Les dades es conservaran durant tot el període en què es mantingui d’alta la societat professional, així com durant el termini de 

prescripció de les accions de responsabilitat per a l’exercici i/o defensa d’eventuals reclamacions.  
  
Les dades tractades estan protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per a preservar la seva confidencialitat i evitar 

la pèrdua, alteració i accés no autoritzat a les mateixes, d’acord amb els nivells de seguretat legalment demandats.   
  
Drets dels afectats: en cas necessari, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al 

tractament de les dades, dirigint-vos per escrit o per correu electrònic i acompanyant còpia del document oficial que us identifiqui, 

al COL.LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA, amb domicili al 

carrer Bon Pastor, nº 5, Cp 08021, Barcelona, o enviant un e-mail a informacio@apabcn.cat, indicant en el sobre o en l’assumpte 

del missatge: Avís legal i de privacitat. També teniu dret a formular reclamació davant de l’autoritat de control, i a revocar el 

consentiment atorgat.  
  
Altres dades d’interès:  
  
Responsable: COL·LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA  
  

 CIF  Q0875009C  
  

 Adreça  C. Bon Pastor, 5. 08021 Barcelona. Espanya  
  
Contacte informacio@apabcn.cat o tel. 93 240 20 60  
  
Delegat de Protecció de Dades: Institut Qualitas d’Assessoria BCN, S.L.  
  
Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@apabcn.cat.  
  
Legitimació: la base legal és el consentiment de l’interessat, així com el compliment de les obligacions previstes a la llei 2/2007, 

de 15 de març, de societats professionals.  
  
Destinataris: les vostres dades només podran ser comunicades a tercers en el supòsit que ho autoritzeu expressament, així com 

per al compliment de les obligacions legals derivades de la llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals.  
  
Si ens facilita dades de tercers, o ens les facilita en el futur, amb caràcter previ haurà d’haver informat i obtingut el consentiment 

de cada tercer en relació amb tot allò exposat anteriorment.   
  

   

  

 MANIFESTO que he llegit i ACCEPTO el contingut de la informació precedent relativa a la protecció de   dades de caràcter 

personal.  
  



  
  

  

  
Nom, data i Signatura.  

  

  

  

  

   

DADES BANCÀRIES SOCIETAT    

 Nom  Societat  ______________________________________________________  NIF   

___________________________   

 Banc/Caixa:   ______________________________________________________  Carrer:  

   ______________________________________________________   

  Codi Postal:   ____________ Població:   ______________________________   

  

Banc                      Oficina                      DC               número de compte   

Data: _____________________________________________   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- -   

Nom i cognoms apoderat o titular de la Societat:__________________________________________________   

  D.N.I. _________________      Data:______________   

   

Senyors,   

Els agrairé que a partir d'aquesta data i fins a nou avís atenguin els rebuts que presenti a nom de la societat 

_____________________________________________ el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 

d’Edificació de Barcelona, amb càrrec al compte d’aquesta:   

  

Banc                      Oficina                      DC               número de compte   

     

     

    (signatura i segell de l’empresa Banc/Caixa:   

    

                              

                              

              
 

              
 

        
 

              
 

              
 

        
 



  
    

   _____________________________________   
   Carrer _____________________________________   

 Atentament,     
    Codi Postal  _________ Població  __________________   

      

     

   



 

  
  

MODALITAT PAGAMENT QUOTA  

Societats Professionals  

  

La quota podrà ser carregada en:  

  

Una quota anual en un sol pagament al gener de 203€   

  

  

Una quota trimestral en 4 rebuts (gener, abril, juliol i octubre) de 52,25 €  

  

  

 

       

  

  

  

Barcelona,      de   

       de   

  

  

Signatura  

  

  

   DADES  SOCIETAT :   

   Nom    

   NIF    

   Domicili   

   CP          P OBLACIÓ     

   Correu electrònic   


