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INFORMACIÓ SOBRE SOL.LICITUDS D’USUARIS ADREÇADES A LA COMISSIÓ 
D’INCIDÈNCIES 
 
Requisits de les sol.licituds:Les sol.licituds hauran de contenir les següents dades:  
 
a) Nom i cognoms de l’interessat i, en el seu cas, de la persona que el representi, així 
com la identificació del mitjà preferent o del lloc que es senyali a efectes de 
notificacions. Els interessats hauran d’acreditar l’interès legítim i aportar-ne 
documentació acreditativa. No serà necessari acreditar-ho en els casos que el 
sol.licitant consti en els arxius de visat com a client de l’arquitecte.  
 
b) Fets, raons i petició  en que es concreti, amb tota claretat, la sol.licitud. 
 
c) Lloc i data 
 
d) Signatura del sol.licitant 
 
e) Òrgan a qui es dirigeix la petició, és a dir, la Comissió d’incidències.  
 
Es pot presentar qualsevol escrit que reuneixi els requisits anteriors o bé, es pot fer 
servir el model normalitzat de sol.licitud al que es podran afegir més fulls si resulta 
necessari.  
 
Lloc de presentació de la sol.licitud:  Plaça Nova, 5  5ena. Planta  Barcelona.  
 
Formes de presentació : Es pot presentar per qualsevol dels següents mitjans: 
 
1) Presentació presencial al registre col.legial (Plaça Nova, 5 5ena. Planta  
Barcelona) 
2) Enviament per correu ordinari 
3) Transmissió per fax al número 93 412 07 88. 
4) Mail vocaliavisat@coac.net. En aquest cas s’haurà d’acompanyar un  document en 
format no manipulable amb la signatura de l’interessat. 
 
Informació seguiment assumpte: No es podrà facilitar informació telefònica sobre la 
tramitació dels expedients. Per coneixer l’estat de tramitació de l’expedient poden 
adreçar un correu electrònic a vocaliavisat@coac.net fent constar a l’assumpte la 
referència ESTAT TRAMITACIÓ  i indicant el nom de l’arquitecte i el nom del 
sol.licitant. 
 
 
Les dades proporcionades  al comunicar-se amb nosaltres formaran part d'un fitxer  propietat del Col·legi 
d'Arquitectes de Catalunya amb la finalitat de respondre les seves consultes, promoure i difondre les 
nostres activitats i serveis. Aquestes dades no seran comunicades ni transferides a tercers sense la seva 
autorització. Així mateix li informem sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició previstos als articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal, mitjançant comunicació adreçada al Col·legi d'Arquitectes de 
Catalunya, Plaça Nova 5 08002 Barcelona. 


