SOL·LICITUD DE TRAMITACIÓ BAIXA DE MUSAAT

Nom i Cognoms:
Núm. de col·legiat:
DNI número:
Adreça:
CP i Municipi:
Telèfon:
EXPOSO
EXPOSO:
1.- Que degut al canvi de la meva situació professional, sol·licito que sigui tramitada la
baixa de:
pòlissa de responsabilitat civil
taxadors
pòlissa de societats
2.- La sol·licitud de baixa és per què:
no exerceixo la professió
sóc assalariat (s’adjunta fotocòpia del contracte)
subscripció de la pòlissa de responsabilitat civil la companyia
d’assegurances _____________________________________
(s’adjunta fotocòpia de la corresponent pòlissa)
3.- Havent tancat i liquidat tots els expedients de les obres visades al Col·legi d’Aparelladors
i Arquitectes Tècnics de Tarragona (s’adjunta llistat) i estar al corrent de les meves
obligacions col·legials.
4.- Que he estat degudament informat pel COAATT Tarragona i coneixedor del meu deure,
d’acord amb l’art. 9 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’Exercici de Professions
titulades i Col·legis Professionals:
Article 9 Assegurança
1. Els professionals titulats tenen el deure de cobrir mitjançant una assegurança els riscos de responsabilitat en
què puguin incórrer a causa de l’exercici de llur professió.
2. En el supòsit de professions col·legiades, els col·legis professionals han d’adoptar les mesures necessàries per
a promoure i facilitar el compliment suficient del deure d’assegurança de llurs col·legiats.
[...]

5.- Que em COMPROMETO a comunicar al COAATT Tarragona qualsevol canvi que es
produeixi en la meva situació laboral.
6.- Que el COAATT Tarragona no té cap tipus de responsabilitat respecte la relació entre
MUSAAT i jo mateix.
Per tot l’exposat, SOL·LICITO que sigui atesa la meva sol·licitud.
Tarragona, ________ de ___________________ de 20____
(signatura)

SR. PRESIDENT
PRESIDENT DEL COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE
TARRAGONA
De conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les
dades facilitades seran incorporades al fitxer informatitzat del COAATT, per a una millor gestió de les finalitats col·legials
recollides als Estatuts col·legials. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició compareixent personalment
o mitjançant carta certificada dirigida al COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ
DE TARRAGONA, en la següent adreça: Rambla del President Francesc Macià, nº 6, 43005, Tarragona.

