
SR. SECRETARI DEL C.O.A.I.B.  
 
Sr………………………………………………………………….., major d’edat, Arquitecte, 

número Col·legiat …………………, amb despatx professional en 

………………………………………………………. i proveït de N.I.F. núm. : 

…………………………………. 

Sr………………………………………………………………….., major d’edat, Arquitecte, 

número Col·legiat …………………, amb despatx professional en 

………………………………………………………. i proveït de N.I.F. núm.: 

…………………………………. 

 

MANIFESTA/EN 

Que mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de …………………………………..……., 

Sr. …………………………………………, ha quedat constituïda la societat professional  

“…………………………………………………………………………………………”,  

dedicada a l’activitat professional de ………………………………………………..., amb 

C.I.F.: ……………………………, domicili social en 

……………………………………………………………………., i amb una durada 

………………………….. 

Assegurança Responsabilitat Civil Professional subscrit amb l’entitat 

……………………………………….., núm. pòlissa………………………………, vigent 

fins a ………………………………… 

Als efectes de la inscripció en el Registre de Societats Professionals del COAIB aporta la 

següent documentació:  

 

- Còpia de l’escriptura de constitució de la societat professional  

- Còpia dels Estatuts de la societat professional  

- Còpia del CIF de la societat professional  

- Fitxa de comunicació de dades 

- Domiciliació bancària 

- Sol·licitud d’alta en el Virtual COAIB 

 

 

 

 



 

D’acord amb els anteriors antecedents 

SOL·LICITA que sigui admesa com a COL·LEGIAT ……………….. en la Demarcació 

……………………. del COAIB, la societat professional………………………………… que 

utilitzarà l’anagrama …………………………………………., d’acord amb el que disposa la 

Llei 2/2007 de Societats professionals, amb el compromís de comunicar al COAIB qualsevol 

modificació o canvi  de socis, administradors o apoderats i qualsevol variació que se 

produeixi en el contracte social o Estatuts, i a complir la normativa colegial que reguli 

l’exercici de la professió de les societats professionals.  

 

Als efectes de possibles incompatibilitats establertes en l’artícle 9 de la Llei 2/2007, se fa 

constar el següent:  

 

- Participació  de la societat en altres societats professionals:  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………… 

- Participació dels socis arquitectes en altres societats professionals:  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

- La societat comparteix despatx professional amb altres arquitectes o societats 

professionals 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

- Càrrecs públics dels socis professionals 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….….. 

 

 

 

 



- Socis no professionals  que presten serveis com a funcionari o personal contractat per 

l’Administració.  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….... 

- Altres circumstàncies que se consideri convenient ressenyar 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Data i lloc ………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Signatura dels socis arquitectes:  
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