SOL·LICITUD DE BAIXA COL·LEGIAL VOLUNTÀRIA:
COL·LEGIAT/SOCIETAT

PERSONA FÍSICA
Nom i cognoms:_______________________________________________________________________
DNI:____________________________________________ núm. col·legiat _______________________
PERSONA JURÍDICA
Denominació social:___________________________________________________________________
Número col·legial societat:______________________________________________________________
SOL·LICITO la baixa col·legial voluntària al COAAT Tarragona, de la meva condició com a:
col. resident

col. no resident

habilitat

la societat de la qual en sóc administrador

Degut a un canvi en la meva situació personal i/o professional:
No exercir la professió
Trasllat al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de
___________________________, pel qual sol·licito un certificat en què es faci constar la
meva baixa i situació que resto al COAAT Tarragona i alta al Col·legi abans citat
Modificació forma societària de la societat/tancament de la citada societat
DECLARO,
1.- Que dita baixa col·legial se sol·licita havent tancat i liquidat tots els expedients de les obres
visades/registrades al COAAT Tarragona i restant al corrent de les meves obligacions col·legials.
2.- Que el COAAT Tarragona no té cap tipus de responsabilitat present ni futura respecte la meva
decisió de tramitar la baixa voluntària com a col·legiat al citat Col·legi professional.
3.- Per continuar rebent informació relacionada amb la professió i el COAATT:
Autoritzo rebre la citada informació al correu electrònic:
_______________________________________________________________
No autoritzo a rebre informació del COAATT
4.- Soc coneixedor de què la meva baixa voluntària com a col·legiat al Col·legi d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona serà a efectes a partir del primer dia del
mes següent a la data de presentació d’aquesta sol·licitud al registre col·legial, havent d’abonar la
quota mensual del mes en curs.
5.- Referent als serveis col·legials, estic assabentat que la meva baixa voluntària comportarà el
tancament a l’accés dels serveis que dona el Col·legi (correu electrònic, obrasambgarantia, pàgina
web, iobra, icoaatt, formació,...)
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Per tot l’exposat, SOL·LICITO que sigui atesa la meva petició de baixa col·legial i
AUTORITZO que el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de
Tarragona comuniqui i tramiti les dades modificades que he comunicat al Col·legi amb
aquest document, als destinataris que consten en l’apartat de Destinataris de la Informació
bàsica sobre Protecció de Dades.
Informació bàsica sobre la Protecció de Dades
Responsable
Finalitat
Legitimació

Destinataris

Drets
Informació
addicional

COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS
D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA
PRESTAR TOTS ELS SERVEIS PROPIS DEL COL·LEGI I ENVIAMENT DE
COMUNICACIONS I TASQUES ADMINISTRATIVES
- El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és
part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures per a un precontracte.
- El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al
responsable del tractament.
- L’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades
personals per a un o diversos fins específics.
- El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada per interès
públic, conferit al responsable del tractament.
- El canvi de condició es comunicarà:
. Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de
Catalunya, pel Directori.
. Consejo General de la Arquitectura Técnica de España.
. Si s’escau, les administracions, institucions, etc, a les quals estic inscrit com a
professional a través del Col·legi, entre les quals hi ha:
 Sub-direcció General de Suport Judicial i Coordinació Tècnica de la
Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
 Registre Mercantil de Tarragona, d’acord amb l'art. 67 de la Llei de
Societats de Capital i concordants dels art. 340 i següents del
Reglament del Registre Mercantil.
 Delegación Especial de l'AEAT a Catalunya d’acord amb l’art. 135 de
la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre.
. ASSEGURCOAATT, SLU, si s’escau, amb la finalitat de poder fer les gestions
referents als serveis, comunicacions i comercialització de productes que presta
MUSAAT. I ASSEGURCOAATT ho comuniqui a MUSAAT per al compliment de les
seves prestacions i serveis.
- No se cediran aquestes dades recollides a altres tercers, excepte obligació legal.
Poden exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió, així com altres drets, tal
com es detalla en la informació addicional.
Poden consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades
podeu sol·licitar-la al correu electrònic dpd@apatgn.org

Tarragona, __________________________

(signatura)

SR. PRESIDENT DEL COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS
D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA
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