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ANNEX 1 

FORMULARI DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ I DECLARACIÓ RESPONSABLE 
D’AUTORIA 

Nom Cognoms 

Núm. Col·legiat COAC m@il 

Adreça Població 

Telèfon mòbil Telèfon fix 

Sol·licito participar en el procés de selecció d’arquitectes per a integrar la Borsa de Jurats 
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, en el territori i especialitats que s’indiquen a 
continuació: 

Demarcacions a les que s’inscriu:(Marcar on vulgui exercir de Jurat)

BARCELONA 

EBRE 

GIRONA 

LLEIDA 

TARRAGONA 

Especialitats a les que s’inscriu: (1) Marcar les especialitats en les que es vol participar 
de Jurat. Aquest llistat és indicatiu i no resulta excloent dels que finalment realitzi el COAC 
en funció dels requeriments que rebi de l’Administració pública. (2) Si es marca la 
categoria general, s’entenen incloses totes les subcategories. 

Edificació 

Obra Nova 

Habitatges 

Equipaments (culturals, esportius, socials, sanitaris…) 

Rehabilitació, Ampliació, Modificació 

Habitatges 

COMARQUES CENTRALS 
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Equipaments 

Edificis patrimonials 

Urbanització i espai públic 

Planejament general 

Planejament derivat 

Pensament, investigació i crítica 

Altres 

Manifesto que: 

1. Ostento la propietat intel·lectual única o compartida en totes i cadascuna de les
intervencions que presento en aquesta convocatòria, en el ben entès, que en sóc
autor i signo en aquesta condició l’autoria de totes elles.

2. Disposo de la capacitat per participar i no estic incurs en cap causa
d’incompatibilitat de les esmentades al plec.

3. Conec i accepto el contingut de les bases de la present convocatòria

Del que en deixo constància als efectes oportuns a Barcelona a __ de _____ de 2018. 

Signatura: 

(Nom, cognoms i núm. COAC) 
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ANNEX 2.  CURRÍCULUM PROFESSIONAL 

Núm. Any Promotor Obra 

pública o 

privada 

Autoria Ús PEM* Superfície* Altres 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

(*)En treballs d’Urbanisme no cal omplir les caselles PEM i Superfície. 
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Podrà adjuntar-se un màxim d’un DIN A4 a una cara per cadascun dels treballs, amb imatges impreses del mateix. 
Aquesta presentació no és obligatòria. Vegeu les INSTRUCCIONS per a complimentar el quadre anterior. 

INSTRUCCIONS PER A LA COMPLIMENTACIÓ DEL CURRÍCULUM PROFESSIONAL ANNEX 2 

Número: No és necessari omplir totes les caselles. El nombre 15 és un màxim. Aquest número identificarà els DIN A4 amb imatges 
que eventualment es presentin relatius a cada treball. 

Any: Indicar l’any de finalització de l’obra, de redacció del projecte si aquesta no s’ha executat, d’aprovació definitiva del planejament 
o d’entrega del text a l’administració competent, si aquesta no ha procedit a la seva aprovació final.

Promotor: Indicar el nom i cognoms, raó social o identificació del promotor públic o privat. 

Obra Pública o Privada: Indicar la naturalesa del treball. 

Autoria: Indicar si l’autoria és única o compartida. Pel cas que sigui compartida, cal fer constar a l’apartat “Altres” el nom de la resta 
d’autors. 

Ús: Indicar l’ús del treball presentat d’acord amb el llistat de categories de L’ANNEX 1. 

PEM: Indicar el Pressupost d’Execució Material de l’Obra. 

Superfície: Indicar la superfície total del treball. 
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Altres: En aquest apartat cal fer constar el nom dels coautors, i aquells altres comentaris que es considerin pertinents en relació al 
treball presentat. 
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