
(i) Aportació SOC COAC
Aportació voluntària per contribuir a donar suport als companys i companyes que necessiten millorar la seva situació
personal, professional, o bé rebre suport i orientació. En cas de preferir no fer aquesta aportació, et preguem que ens
ho facis saber a l’adreça de correu secretaria@coac.net

(ii) Societats familiars
Quan tots els socis no professionals tinguin alguna relació de parentiu de fins al 2n grau amb el soci o sòcia arquitecte. 

Pagament
Es farà fraccionat per períodes trimestrals.

Regularitzacions
Quota col·legial: les baixes i canvis de modalitat que modifiquin el preu de la Quota col·legial tindran efectes
econòmics des del primer dia del mes següent al qual s’ha sol·licitat.
Tram Serveis Complementaris: no és objecte de regularització. L’alta té efecte des del primer dia del trimestre en què
es produeix, i la baixa té efecte des del primer dia del trimestre següent.

Bonificacions
Consulta el document de bonificacions a la Quota i Tram de Serveis Complementaris

Quota
(exempta d’IVA)

Aportació SOC COAC(i)

(exempta d’IVA)

Trimestral Total anual Total anual

Col·legiats 89 € 356 € 12 €

Societats professionals 49,5 € 198 € 12 €

Societats professionals
unipersonals o familiars(ii) EXEMPT EXEMPT EXEMPT

> Quota col·legial

La Quota Col·legial és inherent a la col·legiació.

El Tram de Serveis Complementaris és voluntari i 
comprèn els serveis de suport i desenvolupament 
professional que el COAC ofereix als seus col·legiats de 
manera personalitzada. 

QUOTA 
COL·LEGIAL 
I TRAM SERVEIS 
COMPLEMENTARIS 
2023

Trimestral Total anual

Col·legiats 36 € + IVA 144 € + IVA

Societats professionals 36 € + IVA 144 € + IVA

> Tram Serveis Complementaris

mailto:secretaria@coac.net
https://www.arquitectes.cat/ca/informacio-bonificacions


Inici d’activitat: COAC JOVE(i) EXEMPT

Arquitectes 120 €

Societats professionals 150 €

> Dret d’incorporació al COACDRETS 
D’INCORPORACIÓ 
2023

(i) Inici d’activitat: COAC JOVE

Arquitectes que es col·legien per primera vegada al COAC amb titulació d’una Escola d’Arquitectura
radicada a Espanya dins dels 3 primers anys des de l’obtenció del títol, comptant des de l’endemà de la
data del resguard o del títol.
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