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Declaració jurada

Responent a la convocatòria realitzada pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), faig 
lliurament de la documentació requerida per participar en aquesta edició del Premi Europeu 
d’Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AHI) en la categoria 
amb el projecte  

Declaro sota la meva responsabilitat que:  

- el treball presentat ha estat construït (categories Patrimoni construït i Espais exteriors) 
o realitzat (categories planejament i Divulgació) 
durant el període comprès en les bases d’aquesta edició.
-	 	El	material	gràfic	lliurat	amb	la	finalitat	de	participar	en	aquesta	convocatòria	del	
Premi Europeu AHI està lliure de drets d’autor.

He llegit i accepto les bases de la convocatòria i les condicions legals.

Signat

A                                                               , el                   de                        de 2023

Jo,                                                                                 , amb DNI                                               
i domicili a
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Jo,                                                                                 , amb DNI                                               
i domicili a

Per tal de permetre que el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya acompleixi la normativa sobre 
drets d’autor faig constar que:

- Soc autor	de	la	fotografia	del	projecte	
                                      presentat en aquesta convocatòria del Premi 
Europeu AHI.

- AUTORITZO el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i el Premi Europeu AHI a utilitzar 
aquesta	fotografia,	tant	en	la	seva	versió	digital	com	en	paper,	per	anunciar	els	premis	
i els seus resultats, tant en les plataformes pròpies com en premsa i mitjans del sector, 
per publicar-la al catàleg de l’edició, per documentar l’arxiu web del premi, així com per 
formar part d’altres accions vinculades a la visibilitat de la convocatòria.

-	El	nom	que	haurà	d’aparèixer	als	crèdits	fotogràfics	d’autoria	de	la	fotografia	és

© Cessió de drets fotogràfics
(a	emplenar	per	l’autor	de	les	fotografies)

Signat
(el fotògraf)

A                                                                  , el                  de                        de 2023
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Política de protecció de dades

En compliment del Reglament UE 2016/679 General de Protecció de Dades, norma europea 
d’aplicació directa arreu de l’Estat espanyol des del 25 de maig del 2018, l’informem que les 
seves	dades	es	tractaran	amb	la	finalitat	de	gestionar	el	Premi:	

- Registre:	gestionar	el	seu	registre,	accés	i	ús	de	la	seva	fitxa	d’inscripció	al	Premi,	
a	través	del	seu	perfil	personal.	
- Contacte: gestionar el seu contacte amb el Premi ja sigui per a una consulta, ajuda, 
reclamació,	queixa,	denúncia	o	qualsevol	altre	motiu	directament	relacionat	amb	el	
Premi. 
- Comunicació: promoció i difusió de les nostres activitats i serveis, emissió d’informació 
i publicitat que tingui relació amb el Premi.
- Dades de tercers: si ens facilita dades de tercers o vostè ens les facilita en un futur 
haurà d’haver informat i obtingut, amb caràcter previ, el consentiment del tercer per a la 
utilització de les seves dades segons el que s’ha exposat aquí. 
- Dades/estadístiques: fem servir així mateix la seva informació per generar dades 
agregades	que	no	l’identifiquen,	com	ara	per	generar	estadístiques	sobre	els	nostres	
participants, països de procedència, gènere, projectes i/o tipologies de projectes 
presentats.

Responsable del tractament 
Col·legi	d’Arquitectes	de	Catalunya,	corporació	de	dret	públic	inscrita	al	Registre	de	Col·legis	
Professionals	del	Departament	de	Justícia	amb	el	número	ARQ/C-20.	NIF	Q0875010A

Dades de contacte
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) Plaça Nova 5, 08002-Barcelona 
dadespersonals@coac.net http://arquitectes.cat 
Telèfons.- 933067803 (Atenció a l’arquitecte) // 933067841 (Atenció al ciutadà).

L’informem	sobre	la	possibilitat	d’exercir	els	drets	d’accés,	rectificació,	cancel·lació	i	oposició,	
fet pel qual haurà d’enviar la petició corresponent segons els termes i condicions que estableix 
la llei a: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Plaça Nova 5, 08002, Barcelona. 
dadespersonals@coac.net

Pot consultar el document complet de política de privacitat a l’enllaç següent:  
www.eu-architecturalheritage/public/ca/politica-de-privacitat

Signat

A                                                                  , el                  de                        de 2023

Jo,                                                                                 , amb DNI                                               
i domicili a
he llegit i accepto les condicions de protecció de dades.


