
CONSULTA L’ARXIU 

EL PROCÉS PER A LA CONSULTA DELS DOCUMENTS DE L’ARXIU COAIB ÉS EL SEGÜENT: 

1. Emplenar la sol·licitud que trobareu a la web del COAIB, elegint el formulari segons si desitjau realitzar una 

consulta de Visat o de l’Arxiu Documental (vegeu el document explicatiu). 

2. Enviar la sol·licitut  a: arxiu@coaib.es 

3a. Per a consultes d’expedient de visat, caldrà adjuntar: DNI sol·licitant, DNI propietari immoble (si no 

coincideix amb el sol· licitant), escriptura immoble i, en cas d’actuar el sol·licitant com a representant, 

autorització per part de la propietat.  

3b. Per a consultes d’arxiu documental caldrà adjuntar: DNI sol· licitant.  

4. Sereu informats via e-mail una vegada realitzada la recerca de la vostra petició. 

5. Si la recerca ha resultat positiva, es concertarà una visita per a poder realitzar la consulta presencial dels 

documents. Aquesta visita, que necessitarà en tot cas de cita prèvia, es realitzarà a la seu Col·legial sota 

supervisió d’una persona encarregada de l’Arxiu i no tindrà cost. 

6. Un cop realitzada la consulta, si sorgeix la voluntat d’obtenir còpies en format paper o digital, s’emplenarà 

una sol· licitud en paper i s’entregarà a la persona encarregada. 

7. Se li notificarà via e-mail quan es pugui recollir la documentación. La recollida serà de forma presencial a 

la seu del COAIB i, havent formalitzat prèviament el pagament de les taxes a caixa. 

 

LES TAXES PER A CÒPIES DELS DOCUMENTS DE L’ARXIU COAIB SÓN LES SEGÜENTS: 

 

CÒPIES D’EXPEDIENTS DE VISAT (preu únic per a expedient complet) 

- 150 € arquitectes no col·legiats i altres sol· licitants 

- 100 € arquitectes col· legiats 

 

CÒPIES DE L’ARXIU DOCUMENTAL (es realitzarà un descompte del 20% a partir de la segona unitat) 

- 80 € A0 

- 50 € A1 

- 30 € A2 

- 20 € A3 

- 10 € A4 

- 20 €  FOTOGRAFIES 
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