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Bases 

1. ÀMBIT 

La Demarcació de Tarragona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya convoca la XI Biennal 
Alejandro de la Sota, Mostra d’Arquitectura de Tarragona, i, en col·laboració amb la Fundació 
Alejandro de la Sota, el 5è Premi Alejandro de la Sota per distingir les obres més significatives 
que s'hagin construït en el bienni 2017-2018 en el seu àmbit territorial (comarques de l'Alt 
Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès), i que 
estiguin acabades en la data de tancament del termini de recepció de propostes. 

2. OBJECTIU  

L'objectiu de la Biennal és divulgar l'arquitectura més rellevant realitzada a les nostres 
comarques, ampliar el fons documental del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, i reconèixer i 
estimular els esforços dels autors i dels altres agents implicats.  

3. MODALITATS 

Les obres que es presentin s'adscriuran a alguna de les següents modalitats: 

- Edificis de nova planta d'ús públic  
Inclou edificis de nova planta de promoció pública ............................................................ apartat A 
Inclou edificis d’ús no residencial de promoció privada .................................................... apartat D 

- Edificis de nova planta d'ús privat  
Inclou edificis d’habitatges unifamiliars de promoció privada ........................................ apartat B 
Inclou edificis d’habitatges plurifamiliars de promoció privada ..................................... apartat C 

- Rehabilitació: Obres de restauració, rehabilitació o reforma 
Inclou obres tant de promoció privada com pública ........................................................... apartat E 

- Espais exteriors: Espais urbans, parcs i jardins, intervencions en el paisatge i urbanisme 
Inclou obres d’urbanització i ordenació d’espais exteriors ................................................. apartat F 

- Interiorisme: Intervenció en espais interiors i muntatges efímers 

Inclou obres d’arquitectura d’interiors i arquitectura efímera ........................................ apartat G 

El jurat podrà disposar lliurement els canvis de modalitat que cregui convenients. 

4. PARTICIPACIÓ 

Qualsevol persona, entitat o institució pot presentar les obres que consideri oportunes a la 
Mostra, en les diferents modalitats, amb independència de la seva tipologia, programa i 
pressupost. 

5. INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ 

La persona, entitat o institució que presenti l'obra l'haurà d'inscriure per via telemàtica a 
través del portal: 
http://www.arquitectes.cat/iframes/mostra_new/index.php/inscripcio/22 
on, a més de les dades requerides a la butlleta d'inscripció, haurà d'incloure(veure annexos): 
- 5 plànols de l'obra (format i definició segons les indicacions de la butlleta) 
- 5 fotografies de l'obra (format i definició segons les indicacions de la butlleta) 
- Descripció sintètica del projecte (1.000 caràcters com a màxim) 

La inscripció té un cost de 30€ + IVA 21% per cada obra presentada. 

Advertiment legal: La persona, entitat o institució que presenti l'obra a la convocatòria es farà càrrec dels drets d'autor que 
pugui generar la documentació lliurada, i assumirà els costos i despeses que puguin derivar d'eventuals reclamacions i 
indemnitzacions en concepte de la satisfacció de drets de propietat intel·lectual, de la protecció del dret a la intimitat, i d'altres 
conseqüències que pugui originar la reproducció i l'explotació pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya de les imatges i dels 
treballs presentats. 
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6. TERMINI DE PRESENTACIÓ 

Des del dia 17/01/2019 fins al dia 28/02/2019 

7. JURAT 

Formaran el jurat els arquitectes Lluís Clotet, Carles Enrich, Blanca Lleó i, designada per la 
Fundación Alejandro de la Sota, Teresa Couceiro. 

El jurat estarà assistit per un secretari sense vot que nomenarà la Junta directiva de la 
Demarcació de Tarragona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. 

El jurat prendrà en consideració totes les obres proposades, es reserva el dret de visitar-les, i 
tindrà la facultat de premiar-les en la modalitat que consideri oportuna. 

El jurat mantindrà en secret les deliberacions, i no divulgarà el veredicte fins al moment del 
lliurament dels premis. 

Les obres de les quals els membres del jurat siguin autors o propietaris, i les obres en les quals 
els membres del jurat hagin mantingut alguna intervenció directa, no podran participar en la 
convocatòria. Pel fet d'acceptar formar part del jurat, els seus membres renuncien a 
participar-hi. 

Els membres del Jurat poden presentar obres a la Mostra, siguin pròpies o com a 
col·laboradors indirectes en la concepció o construcció d’elles, però aquestes no seran 
valorades pel jurat, i a efectes d’aparició en formats publicables portaran un senyal gràfic que 
indicarà aquesta condició. Formar part del jurat comporta l’acceptació d’aquest requisit. 

8. FASES DE SELECCIÓ 

Es realitzaran quatre fases de selecció, tres en cadascuna de les modalitats i una final entre 
les premiades. 
- Fase Primera: obres seleccionades  
- Fase Segona: obres finalistes  
- Fase Tercera: obres premiades 
- Fase Quarta: per seleccionar una de les obres premiades a l'anterior fase i distingir-la amb 
el Premi Alejandro de la Sota 

El secretari estendrà una acta on constaran les obres seleccionades, que es farà pública a 
continuació, i una segona acta, que es llegirà el dia del lliurament de premis, amb les obres 
finalistes, les premiades i la premiada amb el Premi Alejandro de la Sota. Les obres premiades 
no tenen dotació econòmica. 

9. LLIURAMENT DE PREMISI DIFUSIÓ 

El veredicte del jurat es donarà a conèixer en un acte públic a la seu de la Demarcació. 

Per fer-ne difusió, la Demarcació de Tarragona del COAC té previst, entre altres, fer una 
exposició itinerant i editar un catàleg de les obres seleccionades, finalistes i premiades. 

 

La participació en la convocatòria, implica l'acceptació d'aquestes bases. 

El jurat resoldrà lliurement qualsevol dubte o incident que no s'hi hagi especificat o previst.
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ANNEXOS 

 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ  

DOCUMENTACIÓ A APORTAR  

ADVERTIMENT LEGAL 

AUTORITZACIONS  

 

 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ  

 

La inscripció en aquesta Mostra i Premi suposa l’acceptació expressa de totes i cadascuna de 
les condicions expressades a continuació, així com altres condicions que les Mostres 
d’Arquitectura incloguin a les seves bases. De la mateixa manera autoritza al Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya (des d’ara COAC), o a tercers autoritzats pel COAC, a utilitzar la 
informació facilitada, tal i com s’expressa seguidament.  

El COAC proposa fer pública la tasca dels arquitectes a través d’Internet, mitjançant el portal 
dedicat a les diverses Mostres d’Arquitectura que decideixi portar a terme, per sí mateix o a 
través de tercers, des de les diferents seus territorials de l’entitat, així com a través de les 
publicacions que el COAC per sí mateix o a través de tercers autoritzats pel COAC, decideixi 
editar i divulgar, mitjançant qualsevol medi de comunicació escrit, digital, televisiu o 
radiofònic.  

La tasca dels arquitectes abans esmentada serà mostrada a través de la documentació que els 
arquitectes oferiran voluntària i gratuïtament al COAC, amb el propòsit de ser publicada en 
els medis esmentats, i sotmesa a valoració per part del jurat que a tal efecte es constitueixi.  

Els arquitectes autoritzaran al COAC per tal que constin les seves dades personals (nom i 
cognoms) en el portal de difusió de les Mostres d’Arquitectura i en la resta de publicacions i/o 
fotografies esmentades anteriorment amb l’únic requisit de deixar constància de l’autoria de 
las tasca.  

Els arquitectes hauran de disposar de l’autorització escrita del fotògraf del treball presentat 
per poder mostrar-lo al portal i/o a través de les publicacions esmentades   

Les autoritzacions anteriors s’estendran als tercers amb qui el COAC convingui per dur a 
terme la finalitat de difusió i promoció de les Mostres d’Arquitectura.  

Els arquitectes hauran de disposar de l’autorització escrita del promotor/propietari/ocupant 
del treball presentat per poder mostrar-lo al portal i/o a través de les publicacions 
esmentades.  

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR  

RELATIVA A L’OBRA  

 - Fotografies de l’obra acabada, segons els requeriments de mida i resolució exposats en el 
formulari d’inscripció. Les fotografies presentades hauran de ser preferiblement d’autoria 
pròpia dels/les arquitectes autors/res de les obres d’arquitectura presentades. La presentació 
d’aquestes fotografies comporta l’expressa cessió dels drets de publicació per part del COAC 
en els medis de comunicació esmentats.  



  | 5 

 - Escrit descriptiu de l’obra, segons els requeriments d’extensió màxima exposat en la 
butlleta d’inscripció.  

 - Altres documents: plànols, gràfics, esbossos,... segons els requeriments de mida, resolució i 
contingut  exposats en la butlleta d’inscripció.  

 

 RELATIVA A LES PERSONES  

 - Autorització escrita de l’arquitecte   

 - Autorització escrita del fotògraf   

 - Autorització escrita dels propietaris o els promotors  

Els participants són els únics  responsables d’estar en possessió dels legítims drets d’explotació 
de la propietat intel·lectual que els permet presentar els treballs com a propis, i hauran 
d’autoritzar i de comptar amb les corresponents autoritzacions per a la divulgació de tot el 
material aportat, fotografies, textos, gràfics, etc..., mitjançant la signatura dels corresponents 
documents d’autorització. 

 

NOTA: Aquests tres documents s’hauran d’enviar signats via correu electrònic al correu 
tarragona@coac.net És imprescindible la seva presentació per donar validesa a la inscripció; i 
els originals poden ser requerits en qualsevol moment.  

 

 

ADVERTIMENT LEGAL  

Informació sobre el compliment de la normativa sobre Protecció de Dades. En compliment del 
que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 
de Protecció de Dades Personals i el Reial Decret 1720/2007, les dades personals que els 
participants facilitin voluntàriament en registrar-se a la Mostra i/o al Premi, seran tractades i 
conservades durant els terminis necessaris pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya com a 
responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar la participació als mateixos, sense 
que es produeixin comunicacions o cessions de dades a tercers aliens a l’organització dels 
mateixos, és a dir, als membres del Jurat i a la Diputació de Lleida.  

Les dades facilitades  es conservaran mentre duri la finalitat per la qual s’han obtingut i 
sempre que els seus titulars no exerceixin cap dret dels que els emparen. No es comunicaran a 
tercers, excepte per obligació legal, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de 
dades sense el consentiment previ dels titulars. Un cop les dades ja no siguin necessàries, 
seran anonimitzades de forma irreversible  i tractades de forma agregada per realitzar 
estadístiques per l'estudi i anàlisis de les necessitats de les activitats professionals i les 
necessitats socials relacionades amb l’Arquitectura i l’Urbanisme. 

Els titulars de les dades tenen dret a sol·licitar l’accés, rectificació i supressió de les mateixes i 
la limitació i oposició al seu tractament, per la qual cosa s’hauran d’adreçar al Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, amb domicili a Plaça Nova, 5  08002 Barcelona, o enviar un 
correu electrònic a dadespersonals@coac.net, junt amb una fotocòpia del seu document 
oficial d’identitat o passaport, indicant el tipus de dret que volen exercir. Els titulars de les 
dades també tenen dret a  retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada 
del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del 
mateix, però pot impedir la participació en el Premi o la Mostra. També tenen dret a presentar 
una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
http://apdcat.gencat.cat/ca/inici, si consideren que el tractament de dades personals no 
s'ajusta a la normativa vigent.   
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AUTORITZACIÓ A LA PUBLICACIÓ DE PROJECTE I IMATGES  (Arquitecte)  

 

El/la Sr/Sra. ............................, amb D.N.I núm. .............................. i domicili a .............., per tal 
d’ajudar el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a donar compliment a la normativa sobre els 
drets d’autor,  

MANIFESTA  

1.- Que és autor/coautor del treball  ....................................................................................  

2.- Que aquests treballs els ha seleccionat per a la seva difusió a través d’internet mitjançant 
el portal dedicat a les Mostres d’Arquitectura que el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
(COAC) decideixi portar a terme, des de les diferents seus territorials de l’entitat, així com a 
través de les publicacions que el COAC per sí mateix o a través de tercers autoritzats pel 
COAC, decideixi editar i divulgar, mitjançant qualsevol medi de comunicació escrit, digital, 
televisiu o radiofònic.  

3.- Que pel present document autoritza al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) o 
tercers autoritzats pel COAC a reproduir el següent material relatiu als esmentats treballs per 
al propòsit de difusió a través del portal d’internet de Mostres d’Arquitectura o d’altres i de 
les publicacions que es duguin a terme, així com per emprar-los, directament en edició o 
coedició o cedint-los a tercers. La cessió del treball es realitza amb caràcter voluntari i gratuït.  

4.- Que aporta amb aquest document l’autorització original escrita, expressa i signada del 
fotògraf per tal de publicar gratuïtament les imatges esmentades al portal d’internet dedicat 
a les Mostres d’Arquitectura, així com a través de les publicacions anteriorment esmentades. 
Alternativament, si l’arquitecte és l’autor de les fotografies, que les cedeix als propòsits 
esmentats al punt primer i de manera voluntària i gratuïta.  

Igualment, en el cas que l’arquitecte no sigui l’autor d’alguna part del treball presentat, 
aporta les autoritzacions per a llur reproducció en els mitjans i propòsits esmentats, originals, 
escrites, expresses i signades.  

5.- Que ha obtingut l’autorització escrita del promotor/propietari/usuari/ocupant per tal de 
publicar gratuïtament les imatges esmentades al portal d’internet dedicat a les Mostres 
d’Arquitectura, així com a través de les publicacions que es duguin a terme.  

No s’esmentarà l’emplaçament exacte de l’obra (carrer, número i població) com tampoc les 
imatges podran mostrar dades que permetin identificar la ubicació exacta de l'obra. 
(S’adjunta autorització signada).  

6.- Que ha obtingut els permisos corresponents dels legítims titulars de tots els materials que 
aporta per l’elaboració del treball, deslliurant al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya de 
qualsevol responsabilitat al respecte.  

 

Signat   

L’Arquitecte  ...............................................................................                    

Data..........................  

Protecció de dades personals.- En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei 
Orgànica 3/2018 (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007, us informem que les dades personals facilitades a aquest formulari, seran 
tractades i conservades durant els terminis necessaris pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya com a responsable del tractament, 
amb la finalitat de gestionar  la participació de l’arquitecte indicat a la 11a Mostra d’Arquitectura de Tarragona, Biennal 
Alejandro de la Sota i, en col·laboració amb la Fundació Alejandro de la Sota, el 5è Premi Alejandro de la Sota, sense que es 
produeixin comunicacions o cessions de dades a tercers aliens a l’organització dels mateixos, és a dir, als membres del Jurat i a la 
Diputació de Lleida. Les dades facilitades es conservaran mentre duri la finalitat per la qual s’han obtingut i sempre que els seus 
titulars no exerceixin cap dret dels que els emparen. No es comunicaran a tercers aliens, excepte per obligació legal, ni tampoc es 
realitzarà cap transferència internacional de dades sense el consentiment previ dels titulars. Un cop les dades ja no siguin 
necessàries, seran anonimitzades de forma irreversible  i tractades de forma agregada per realitzar estadístiques per l'estudi i 
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anàlisis de les necessitats de les activitats professionals i les necessitats socials relacionades amb l’Arquitectura i l’Urbanisme. 
Teniu  dret a sol·licitar l’accés, rectificació i supressió de les mateixes i la limitació i oposició al seu tractament, per la qual cosa us 
haureu d’adreçar al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb domicili a Plaça Nova, 5  08002 Barcelona, o enviar un correu 
electrònic a dadespersonals@coac.net , junt amb una fotocòpia del document oficial d’identitat o passaport, indicant el tipus de 
dret que voleu exercir. També teniu dret a  retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no 
afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del mateix, però pot impedir la participació en el Premi o la 
Mostra. També teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
(http://apdcat.gencat.cat/ca/inici)., si considereu que el tractament de dades personals no s'ajusta a la normativa vigent, de 
control Consulteu la nostra política de compliment del RGPD a  https://www.arquitectes.cat/ca/rgpd-tractament-dades-personals
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AUTORITZACIÓ A LA PUBLICACIÓ D’IMATGES  (Fotògraf)  

 

El/la Sr/Sra. ..........................................................., amb D.N.I núm. ................................................. i 
domicili a....................................., per tal d’ajudar el  

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a donar compliment a la normativa sobre els drets d’autor   

 

 

FAIG CONSTAR QUE   

1.- Que pel present document autoritzo al Col·legi d’arquitectes de Catalunya (COAC) a 
reproduir les fotografies que tot seguit s’hi indiquen, per a la seva difusió a través Del portal 
d’internet dedicat a les Mostres d’Arquitectura que el COAC decideixi portar a terme, per sí 
mateix o través de tercers, des de les diferents seus territorials de l’entitat, així com a través 
de les publicacions que el COAC per sí mateix o a través de tercers autoritzats pel COAC, 
decideixi editar i divulgar, mitjançant qualsevol medi de comunicació escrit, digital, televisiu o 
radiofònic. La cessió de les fotografies es realitza amb caràcter voluntari i gratuït. Títol del 
treball Arquitecte Nom Imatge 

2.- El nom que haurà d’aparèixer en els crèdits fotogràfics d’autoria de les imatges és :  

 

Sr/Sra..............................................................................................................................   

 

 

 

Signat  

 

El Fotògraf ...................................................................................                         Data...............................  

 

 

Protecció de dades personals.- En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei 
Orgànica 3/2018 (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007, us informem que les dades personals facilitades a aquest formulari, seran 
tractades i conservades durant els terminis necessaris pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya com a responsable del tractament, 
amb la finalitat de gestionar  la participació de l’arquitecte indicat a 11a Mostra d’Arquitectura de Tarragona, Biennal Alejandro 
de la Sota i, en col·laboració amb la Fundació Alejandro de la Sota, el 5è Premi Alejandro de la Sota, sense que es produeixin 
comunicacions o cessions de dades a tercers aliens a l’organització dels mateixos, és a dir, als membres del Jurat i a la Diputació 
de Lleida. Les dades facilitades es conservaran mentre duri la finalitat per la qual s’han obtingut i sempre que els seus titulars no 
exerceixin cap dret dels que els emparen. No es comunicaran a tercers aliens, excepte per obligació legal, ni tampoc es realitzarà 
cap transferència internacional de dades sense el consentiment previ dels titulars. Un cop les dades ja no siguin necessàries, seran 
anonimitzades de forma irreversible  i tractades de forma agregada per realitzar estadístiques per l'estudi i anàlisis de les 
necessitats de les activitats professionals i les necessitats socials relacionades amb l’Arquitectura i l’Urbanisme. Teniu  dret a 
sol·licitar l’accés, rectificació i supressió de les mateixes i la limitació i oposició al seu tractament, per la qual cosa us haureu 
d’adreçar al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb domicili a Plaça Nova, 5  08002 Barcelona, o enviar un correu electrònic a 
dadespersonals@coac.net , junt amb una fotocòpia del document oficial d’identitat o passaport, indicant el tipus de dret que 
voleu exercir. També teniu dret a  retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà 
a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del mateix, però pot impedir la participació en el Premi o la Mostra. 
També teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
(http://apdcat.gencat.cat/ca/inici)., si considereu que el tractament de dades personals no s'ajusta a la normativa vigent, de 
control Consulteu la nostra política de compliment del RGPD a  https://www.arquitectes.cat/ca/rgpd-tractament-dades-personals   
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AUTORITZACIÓ A LA PUBLICACIÓ DELS PROJECTES  (Propietari/Promotor/Ocupant)  

 

 

EL Sr/Sra. ......................................................................., amb D.N.I núm. .......................................... i 
domicili a .................................., propietari o promotor de l’obra 
..................................................................... (emplaçament, projectada i dirigida per 
..........................................).  

 

MANIFESTA   

 

Que coneix i dóna la seva conformitat per a la difusió, en qualsevol suport i mitjà dels 
materials de l’esmentat treball que tot seguit es relacionen, a través d’internet mitjançant el 
portal dedicat a les Mostres d’Arquitectura que el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) 
decideixi portar a terme, per sí mateix o través de tercers, des de les diferents seus territorials 
de l’entitat, així com a través de les publicacions que el COAC per sí mateix o a través de 
tercers autoritzats pel COAC, decideixi editar i divulgar, mitjançant qualsevol medi de 
comunicació escrit, digital, televisiu o radiofònic.  

 

Obra/Treball.................................................................................................................................. .......................  

 

 

 

 

 

Signat  

 

 El Propietari/Promotor/Ocupant........................................................                     Data..........................  

 

Protecció de dades personals.- En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei 
Orgànica 3/2018 (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007, us informem que les dades personals facilitades a aquest formulari, seran 
tractades i conservades durant els terminis necessaris pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya com a responsable del tractament, 
amb la finalitat de gestionar  la participació de l’arquitecte indicat a la 11a Mostra d’Arquitectura de Tarragona, Biennal 
Alejandro de la Sota i, en col·laboració amb la Fundació Alejandro de la Sota, el 5è Premi Alejandro de la Sota, sense que es 
produeixin comunicacions o cessions de dades a tercers aliens a l’organització dels mateixos, és a dir, als membres del Jurat i a la 
Diputació de Lleida. Les dades facilitades es conservaran mentre duri la finalitat per la qual s’han obtingut i sempre que els seus 
titulars no exerceixin cap dret dels que els emparen. No es comunicaran a tercers aliens, excepte per obligació legal, ni tampoc es 
realitzarà cap transferència internacional de dades sense el consentiment previ dels titulars. Un cop les dades ja no siguin 
necessàries, seran anonimitzades de forma irreversible  i tractades de forma agregada per realitzar estadístiques per l'estudi i 
anàlisis de les necessitats de les activitats professionals i les necessitats socials relacionades amb l’Arquitectura i l’Urbanisme. 
Teniu  dret a sol·licitar l’accés, rectificació i supressió de les mateixes i la limitació i oposició al seu tractament, per la qual cosa us 
haureu d’adreçar al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb domicili a Plaça Nova, 5  08002 Barcelona, o enviar un correu 
electrònic a dadespersonals@coac.net , junt amb una fotocòpia del document oficial d’identitat o passaport, indicant el tipus de 
dret que voleu exercir. També teniu dret a  retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no 
afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del mateix, però pot impedir la participació en el Premi o la 
Mostra. També teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
(http://apdcat.gencat.cat/ca/inici)., si considereu que el tractament de dades personals no s'ajusta a la normativa vigent, de 
control Consulteu la nostra política de compliment del RGPD a  https://www.arquitectes.cat/ca/rgpd-tractament-dades-personals  

 

 

 


