
 

 

 
 

SOL·LICITUD DE DADES ESTADÍSTIQUES DE VISATS 

 
 

En / Na __________________________________________________ amb núm col/DNI ___________________ 

De l’empresa _____________________________________________ amb CIF núm _______________________ 

Càrrec a l’empresa ___________________ Domicili ________________________________________________ 

CP _____________ Municipi _______________________________________ Tel ________________________ 

 
 SOL·LICITA  

 
Informe estàndard 

Número d’habitatges iniciats/certificats ___ /___ Municipis _______________________________________ 

Període ____________________________________________________________________________________ 

Informe estadístic d’un mes _______________________________________________________________________ 

Altres informes __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 MOTIUS 

 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 FACTURACIÓ 

 

Nom o raó social _________________________________________________________________________________ 

NIF/CIF _________________________ Adreça fiscal ____________________________________________________ 

Forma de pagament 

Transferència (ES59 2100 0479 22 0200084032) 

Efectiu o targeta a realitzar presencialment amb la sol·licitud 

 
 
 
El sol·licitant 

 
 
 
 
 
Barcelona,  ___ d_   ___________________ de 20__ 

 
 
 
 
 
 
 
                                    
Les dades que ens faciliti i aquelles que es puguin obtenir de la seva relació amb nosaltres l´informem i ens autoritza a que s´incorporin a un fitxer o fitxers 
responsabilitat del COL.LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA, amb les següents finalitats: (i) 
manteniment, compliment, desenvolupament, control i gestió relacionada amb la seva sol·licitud (ii) qualsevol altre finalitat que pugui estar legítimament 
relacionada i/o sigui obligatòria legalment. Així mateix les seves dades podran ser comunicades en cas que existeixi obligació legal i/o contractual per a les 
finalitats esmentades. Si ens facilita dades de tercers, o ens les facilita en el futur, ens garanteix que, amb caràcter previ, haurà informat i obtingut el 
consentiment de cada tercer en relació a l´aquí exposat. Podrà exercir els seus drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit 
acompanyant còpia de document oficial que l'identifiqui al COL.LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA, 
amb domicili al carrer Bon Pastor, nº 5, CP 08021, Barcelona, o enviant un correu electrònic a informacio@apabcn.cat indicant en el sobre o en l’assumpte 
del missatge: Protecció de Dades. 
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