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Benvolguts,
Disculpeu, però ahir al presentar la documentació per registre, relativa a la consulta pública de la
llei d’arquitectura, ens va donar un error al adjuntar el present annex, pel que us fem arribar
document mitjançant aquesta via perque sigui afegit al tràmit 9015-1538819/2020.
Qualsevol dubte, resto a la vostra disposició.
Salutacions

Secretària de Direcció
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
T. 93 624 97 47

Aquest missatge és confidencial. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí. / Este mensaje es confidencial.
Podéis consultar nuestra política de privacidad aquí.
Abans d'imprimir aquest correu, penseu si és necessari. / Antes de imprimir este correo pensad si es necesario.

(Aportacions efectuades per correu electrònic per part del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, com a "Grup d'interès registrat".)













ACCIONS COAC

100accions 2020

7 recursos

8 desistiments

14 modificacions de plecs

34 consideracions

37 assessorament sota conveni o 
previ a la licitació



ACCIONS COAC

196accions 01.01.20 a 31.07.20

1 recursos

7 desistiments

18 modificacions de plecs

153 consideracions

17 assessorament sota conveni o 
previ a la licitació



BORSA DE JURATS

137designes de jurats 2019

114 titulars

23 suplents

48 concursos



BORSA DE JURATS

120designes de jurats de 01.01.20 a 15.09.20

98 titulars

22 suplents

41 concursos
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Dades d'identificació del sol·licitant

Indiqueu el tipus de persona:

Persona física Persona jurídica

Dades del representant de l'empresa

Dades d'identificació de l'empresa sol·licitant

Raó social

COL OF DE ARQUITECTOS DE CATALUÑA

NIF

Q0875010A

Nom Primer cognom Segon cognom

Tipus de document d'identificació

DNI

Número d'identificació

Sexe Data de naixement

Telèfon fix Telèfon mòbil Adreça de correu electrònic

Adreça

Residència fora de l'Estat espanyol  

Tipus de via

Plaça

Nom de la via

nova

Número

5

Bloc Escala Pis Porta Codi postal

08002

Província

Barcelona

Comarca

Barcelonès

Municipi

Barcelona
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Motiu de la petició
Assumpte
Participació del COAC a la consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte de REGLAMENT DE 
LA LLEI 12/2017, DE 6 DE JULIOL, DE L¿ARQUITECTURA

Exposo:
Mitjançant aquest escrit es presenta la posició del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya en el 
marc de la consulta pública prèvia a l¿elaboració d¿un 
Projecte de Reglament de la Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l¿arquitectura i en base als 
aspectes plantejats al portal Participa Gencat.

Sol·licito:
Que mitjançant aquest escrit, es doni per presentat i es tingui en compte els fets que es 
descriuen en el document adjunt.

On va adreçada

Si sabeu a quin Departament de la Generalitat de Catalunya va adreçada la vostra sol·licitud, indiqueu-ho. En cas contrari, 
seleccioneu el tema i subtema que considereu més adequats a la vostra petició.

Departament

Departament de Territori i Sostenibilitat

Tema

Territori i paisatge. Urbanisme

Subtema

Urbanisme i planejament territorial

Documentació annexa
Adjunteu els següents documents:

opcionalInformació addicional (document I)  

• Fitxer adjuntat:  COAC.LLA.signat.pdf  
• Resum:  489f5a1c5701bab723007448b326eb7d 

opcionalInformació addicional (document II)  

    

La mida màxima del fitxer de sol·licitud incloent els adjunts és de 5MB.
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Dades de contacte de l'empresa sol·licitant

És obligatori indicar almenys un mitjà de contacte.

Dades del representant de l'empresa

Raó social

COL OF DE ARQUITECTOS DE CATALUÑA

NIF

Q0875010A

Nom Primer cognom Segon cognom

Número d'identificacióTipus de document d'identificació

DNI

Telèfon mòbil Adreça de correu electrònic

dgcoac@coac.net

Telèfon fix

Adreça

Residència fora de l'Estat espanyol  

Tipus de via

Plaça

Nom de la via

nova

Número

5

Bloc Escala Pis Porta Codi postal

08002

Província

Barcelona

Comarca

Barcelonès

Municipi

Barcelona

Avisos

Si voleu rebre avisos, marqueu-ho a les caselles següents:

Correu electrònic

Telèfon mòbil
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En relació amb la presentació de la vostra documentació en el Registre general electrònic de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya heu de saber que:

1. El Registre general electrònic emet de manera automàtica un rebut de presentació que consisteix en un full d'acusament 
de rebuda de la documentació i una còpia de l'escrit, sol·licitud o comunicació que hagueu presentat. En el full 
Acusament de rebuda de la documentació podreu trobar la referència de l'assentament de registre d'entrada i la data 
oficial en què heu fet la presentació de la documentació.

2. La data i hora oficials del Registre electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a l'efecte de còmput de 
terminis, és la data i hora oficials a Catalunya.

3. El còmput de terminis, pel que fa a l'obligació de resoldre de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, és el que 
s'estableix a la legislació vigent de procediment administratiu. En qualsevol cas, la data efectiva d'inici del còmput us ha 
de ser comunicada per l'ens o òrgan competent.

4. La presentació de documents en el Registre general electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya només 
té validesa legal quan es tracta de sol·licituds, escrits i comunicacions adreçades a l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya, als seus organismes autònoms i entitats públiques vinculades o dependents i ens en què la Generalitat de 
Catalunya participa, directament o indirectament, en el 100% del seu capital o fons patrimonial.

5. Cas que l'assumpte de la vostra petició sigui competència d'una altra Administració, l'òrgan al qual l'hagueu adreçat 
inicialment us comunicarà a quina altra administració pública us heu d'adreçar.

6. La vostra petició s'adreçarà al departament que hagueu indicat o, si alternativament heu triat una temàtica, s'adreçarà a 
l'òrgan competent en funció d'aquesta temàtica. Cas que no hagueu triat correctament la temàtica o el departament 
destinatari, el primer registre que rebi la documentació  s'encarregarà de trametre-la a l'òrgan competent per a resoldre la 
vostra petició. El canvi de destinació quedarà informat i el podreu consultar accedint a  La meva carpeta de Tràmits 
Gencat.

7. Si la petició que presenteu en el Registre general electrònic es correspon amb la sol·licitud d'un servei que té habilitada 
la tramitació en línia amb formulari específic dins de Tràmits Gencat, l'òrgan competent per a resoldre tindrà en compte la 
data de presentació en aquest registre, però us podrà requerir la realització de la tramitació en línia o la complementació 
de la informació que no hagueu aportat, comunicant-vos a la vegada el termini de què disposa l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya per a resoldre'l.

8. És causa d'inadmissió en el Registre general electrònic que les sol·licituds, escrits o comunicacions no s'ajustin als 
requeriments tècnics especificats o que continguin elements que puguin amenaçar la seguretat del sistema. En aquest 
cas, el Registre general electrònic informarà del rebuig i de la seva causa, i l'interessat en podrà obtenir l'evidència 
corresponent.
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Protecció de dades
Tractament: serveis i tràmits gencat 
Responsable: Direcció General d'Atenció Ciutadana 
Finalitat: garantir la traçabilitat de les gestions que la ciutadania realitza amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant la plataforma 
corporativa Gencat Serveis i Tràmits 
Legitimació: interès públic o exercici de poders públics  
Destinataris: departaments de la Generalitat i entitats que en depenen per a la gestió dels serveis públics, i encarregats de 
tractament que proveeixen els serveis TIC 
Drets: sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o oposició al tractament. Per exercir aquest drets, més 
informació a economia.gencat.cat/drets 
Més informació: economia.gencat.cat/serveis-tramits

          

Accepto les condicions




