
Sol·licitud de accés al web del COAIB, www.coaib.org 
  

El COAIB posa a disposició dels seus col·legiats una  plana web que permet fer més fluïdes i obertes les 
comunicacions, apropant al col·legiat, a través d’Internet, serveis que d’altra manera requereixen la seva  
presència física, com és la consulta del fons bibliogràfic, o resulten lentes, com és la informació a través 
de circulars. Les noves tecnologies permeten nous serveis i eliminen barreres geogràfiques fent-los 
accessibles per igual a tots, especialment a aquells que treballen lluny de les seus col·legials. A aquesta 
manera d’enfocar els serveis col·legials i les comunicacions amb els col·legiats l’hem anomenat 
VirtualCoaib. Pretenem augmentar i millorar els serveis ja operatius de la nostra web. En aquests 
moments estam rebent més de 200.000 visites anuals.  
  
A més d’informació general sobre el COAIB (InfoCOAIB), molts de serveis d’aquesta web també se posen 
a disposició pública: consulta de la biblioteca, directoris, publicacions pròpies, Escola COAIB, D’a Digital, 
etc.  
  
El accés a tots els serveis serà gratuït. Els serveis reservats als col·legiats del COAIB requeriran un nom 
d’usuari i una contrasenya que serà facilitat pel departament d’Informàtica prèvia sol·licitud i que, un cop 
donat d’alta, l’usuari podrà canviar directament.  
  
El COAIB a més ofereix als seus col·legiats fins a dues adreces de correu electrònic amb les següents 
característiques:  
  

• Tamany màxim de missatge: 15 MB.  
• Tamany de la bústia de correu: 50 MB.  
• Núm.màxim de destinataris per missatge: 10.  
• Tots els missatges són escannejats per un antivirus i un anti-spam. Nota: Malgrat l’alta efectivitat 

del antivirus, el COAIB no pot garantir el 100% de deteccions, pel que recomanam encaridament la 
instal·lació d’un antivirus en el seu ordinador.  

• El COAIB se reserva el dret a desactivar aquells comptes de correu que romanguin inactives 
durant els darrers 6 mesos.  
 
Per a disposar d’aquests serveis, és precis que ompli la Sol·licitud d’Alta que se adjunta a continuació i ho 
remeti al fax 971 718511 o ho presenti a qualsevol de les oficines del Col·legi.  
 
Per facilitar les claus és imprescindible estar col·legiat o acreditat en la nostra base de dades col·legial. Si 
no és així, sol·licitar l'habilitació col·legial a través d'un correu dirigit a "secretariapalma@coaib.es", 
indicant nom, col·legi de procedència i demarcació on es va a realitzar l'obra. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  
Sol·licitud d’Alta  
Nom del Col·legiat                                                                                           Telèfon  
  
  
 Desitja rebre el nom d’usuari i contrasenya a (marqui una de les dues opcions):  
  Per fax, al número: .................................................................................  
  Per e-mail, a l’adreça: ............................................................................  

  
Sol·licito l’alta, acceptant les condicions establertes.  
  

  
 
 
 
 
 
 
  
  

  
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal: Les seves dades 
personals seran incorporades a un fitxer del COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES DE LES ILLES BALEARS (COAIB) 
per a la tramitació de la seva sol·licitud. Pot exercir els seus drets de accés, rectificació, cancel·lació i oposició, 
mitjançant escrit dirigit al COAIB, C/ Portella, 14 (07001) - Palma de Mallorca . 

Servei  comptes de correu (opcional):   
e-mail 1:  ..................................@coaib.es    
e-mail 2:  ..................................@coaib.es  
 
Degut al sistema d’Internet, els noms escollits pels correus electrònics (e-
mail) no poden contindre majúscules, espais en blanc ni accents i és 
convenient que no excedeixin els 15 caràcters.    
Ex.: e-mail para Juan López: jlopez@coaib.es  

Signat: 

www.coaib.org
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