
AUTORITZACIÓ        
 

La resposta afirmativa a aquest requeriment de la inscripció suposa l’acceptació expressa de totes i 

cadascuna de les condicions expressades a continuació, així com altres condicions que les Mostres 

d’Arquitectura (biennals, triennals, o premis d’arquitectura) incloguessin a les seves bases. De la 

mateixa manera autoritza al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (des d’ara COAC) a utilitzar la 

informació facilitada, tal i com s’expressa seguidament. 

 

 

El COAC es 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 des de les diferents seus territorials de l’entitat. Així com a través de 
les publicacions que el 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 voluntàriament i gratuita 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.  
 
 
La documentació a mostrar estarà composada per: 
 
- Fotografies de I'obra acabada, segons els requeriments de mida i resolució 
exposats en la butlleta d’inscripció.  

Les fotografies presentades hauran de ser d’autoria pròpia dels/les arquitectes 

l’autors/es 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 

  

- Escrit descriptiu de l’obra. Segons els requeriments d’extensió màxima 
exposats en la butlleta d’inscripció.  
 
  
- Altres documents: plànols, gràfics, esbossos, ...  Segons els requeriments de 
mida, resolució i contingut exposats en la butlleta d’inscripció.  
 
 
 
ADVERTIMENT LEGAL 
 
Informació sobre el compliment de la Llei de Protecció de Dades 
 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, li informem que les seves dades formen part d’un fitxer automatitzat 
propietat de Col·legi d’arquitectes de Catalunya amb la finalitat de promoció i 
difusió de les nostres activitats i serveis. Així mateix li informem sobre la possibilitat 
d’exercir els drets de accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per a la qual cosa 
haurà de dirigir l’esmentada petició en els termes i condicions que estableix la llei a: 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Plaça Nova 5. 08002. Barcelona. 


