
COL·LEGI OFICIAL D'ARQUITECTES DE LES ILLES BALEARS, COAIB. VINCULACIONS I CÀRRECS PROFESSIONALS 
1er. Llinatge:  2on. Llinatge: Nom: 

Núm. col·legiat: Domicili professional:  

Tel.:  Fax:  Mail:  

L'Arquitecte que subscriu, complint l'acord de la Junta de Govern de 26.05.09, i a l'efecte de l'aplicació de les incompatibilitats que procedeixin, formula present declaració relativa a les seves vinculacions amb altres professionals, i als càrrecs professionals que 
exerceixen, al servei de l'Administració Pública (inclòs el supòsit de l'assessorament habitual sense que mediï contracte exprés, als Ajuntaments o altres Corporacions), càrrecs públics, com al d'entitats o empreses amb participació pública. Qualsevol canvi en relació 
amb les dades subministrades en aquesta fitxa, haurà de ser comunicat per escrit al COAIB. 

Vinculacions a altres professionals 
Nom del professional vinculat al declarant Professió i càrrec Classe de vinculació (1) 
   
   
   
   
   
Observacions:  

Càrrecs professionals al servei de l'Administració Pública 
Organisme Càrrec o lloc de feina (2) Dedicació (3) Data alta Títol (4) Data baixa 
      
      
      
Observacions:  Àmbit territorial:  

Càrrecs públics 
Organisme Càrrec (5) Data alta Data baixa 
    
Observacions:  

Càrrecs professionals al servei d'empreses o entitats amb participació pública 
Entitat o empresa Càrrec o lloc de treball Data alta Titol (4) Data baixa 
     
     
Observacions:  
1. La veracitat i exactitud de les dades consignades en aquest document és de responsabilitat de l'arquitecte o/i societat professional, quedant exempt el Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears (COAIB) de qualsevol responsabilitat per inexactitud o omissions en 
aquests. 
2. D'acord amb el que s'estableix en la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades consignades en aquest document seran incorporades a fitxers de titularitat del COAIB per al compliment de les funcions de visat, registre, control, 
ordenació i règim disciplinari dels col·legiats i serveis, reconeixent el declarant que disposa de consentiment previ i exprés dels seus titulars per a comunicar alguna de les dades incloses en la present fitxa a altres òrgans de l'Administració relacionats amb les finalitats 
col·legials abans esmentades. 
3. En aplicació del que s'estableix en la Normativa del Règim d'Incompatibilitats dels arquitectes del COAIB, aprovat per acord de la Junta de Govern de 26.05.09, l'incompliment i la falsedat en la declaració de les dades, constituirà la infracció prevista en l'article 83.3.a) 
dels Estatuts del COAIB. 
 
I en prova de coneixement i acceptació de tot el que antecedeix, 
                  
En………………………., a ………. de ………………………………… de …………. 
 
Signatura: L'arquitecte o/i societat professional 
           NOTA : (LES CASELLES QUE NO S'EMPLENIN HAURAN D'ANUL·LAR-SE) 

(1) La vinculació podrà ser: familiar, associació, col·laboració (fitxa o habiltual), laboral, etc… 
(2) Es farà constar el càrrec ostentat i categoria, fins i tot el supòsit d'assessor eventual o habitual. 
(3) La dedicació podrà ser a temps parcial, normal o exclusiva 
(4) El càrrec podrà exercir-se a títol de: funcionari, contractat (fix o eventual), nomenament, elecció, honorífic, fins i tot el 

supòsit d'assessor eventual o habitual, uns altres. 
(5) Batle, regidor, etc… 


