
SOL·LICITUD CERTIFICAT HISTÒRIC DE TREBALLS VISATS  

 DADES DEL SOL·LICITANT (A omplir per col·legiats)  

  
Nom _________________________________________________________________________________________________  
  
Número de col·legiat ______________  
 
Correu electrònic ________________________________________  

  

 
DADES DEL SOL·LICITANT (A omplir per no col·legiats)  

  
 
Nom _________________________________________________________________________________________________  

  
 Número de DNI __________________  
 Domicili ______________________________________________________________________________________________ 

 

Correu electrònic _______________________________________  
  

Període a certificar:  

 Tot l’historial de visats  

 Des del dia __________________al _________________  
  
Tipus de visats:  

 Treballs d’obra  

 Treballs de seguretat i salut  

 Treballs d’informes, valoracions, peritatges i altres actuacions professionals  
  

  
Idioma del certificat:  

  Català                         Castellà  

  
Signatura,  

   

  

Lloc i data ________________________________________________________  

   

 
Les sol·licituds es presentaran per fax, al número 932 402 357, o bé per correu electrònic, a l’adreça assessoriajuridica@apabcn.cat, o presencialment a qualsevol de les 

seus del CAATEEB.  
 
  Amb caràcter general, el termini de tramitació serà d’una setmana, des de la data de presentació d’aquesta sol·licitud. Transcorregut aquest termini, el certificat estarà a 

disposició del sol·licitant a la recepció del CAATEEB.  

  L’expedició del certificat és gratuïta per a col·legiats. Per a no col·legiats en el CAATEEB, el certificat té un cost de 50€ (IVA inclòs), que s’hauran d’abonar en el moment 

de la sol·licitud.  

  En el cas que el certificat sol·licitat contingui dades no predefinides o es refereixi a visats relatius a un període anterior a 15 anys, el termini de tramitació pot ser superior 

a una setmana i el seu cost és de 100€ per a no col·legiats.  

  Les dades que ens faciliti i aquelles que es puguin obtenir de la seva relació amb nosaltres l´informem i ens autoritza a que siguin incloses en un fitxer o fitxers responsabilitat 

del COL.LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA (en endavant: "el Col.legi") amb les finalitats de (i) 

manteniment, compliment, desenvolupament i control relatius a la seva sol.licitud (ii) qualsevol altre finalitat que pugui estar legítimament relacionada i/o sigui obligatòria 

legalment. Així mateix les seves dades podran ser comunicades en cas que existeixi obligació legal i/o contractual per a les finalitats esmentades. Si ens facilita dades de 

tercers, o ens les facilita en el futur, ens garanteix que, amb caràcter previ, l´haurà informat i obtingut el seu consentiment en relació a l´aquí exposat. Podrà exercir els 

seus drets d´accés, rectificació, cancel.lació i oposició dirigint-se per escrit acompanyant còpia de document oficial que l'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 correu electrònic 

a [...] indicant en el sobre o en l’assumpte del missatge: Protecció de Dades. 

 

 


