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JUNTA DE GOVERN -  21 DE DESEMBRE DE 2020  
 

Aprovar i publicar les quotes aprovades pel 2021 

Atès que la quota col·legial segueix essent deficitària i que és un compromís d’aquest mandat 

la seva actualització al cost real dels serveis que li són associats per a garantir la viabilitat 

econòmica del Col·legi i la no dependència dels ingressos provinents del visat, 

Atès que ens trobem en un any d’especial dificultat per l’impacte de la crisi de la pandèmia per 

la covid-19 i que s’ha constituït el servei SOC COAC per fer front a les necessitats dels 

col·legiats més perjudicats per l’impacte d’aquesta pandèmia i que es troben en situació 

vulnerable, 

La Junta de Govern ACORDA l’actualització de la quota col·legial per import de 24 €/any i 

incorporar la quota SOC COAC per import de 12 €/any i publicar les quotes fixes, drets 

d’incorporació al COAC i preu del tram complementari de serveis per a l’any 2021, segons 

l’Annex 1 que complementa el present acord. Les quotes es comunicaran a totes les 

Secretaries del COAC i es publicaran a través del @COAC, el web col·legial i la Secretaria 

Virtual. 

 
Annex 1 

 

QUOTES COL·LEGIALS PER A L’ANY 2021 

En exercici de les facultats previstes als articles 40, C. h) i 70 dels Estatuts, la Junta de Govern 

del Col·legi, en sessió celebrada el dia 21 de desembre de 2020, va aprovar els drets i 

despeses d’incorporació al COAC, les quotes fixes, i els preus per serveis complementaris per 

a l’any 2021. 

 

Drets d’incorporació i quotes – COL·LEGIATS 

Drets d’incorporació i d’inscripció 

Concepte Total 

• Col·legiats exercents i no exercents 

Que es col·legien per 1a vegada al COAC amb titulació d’una Escola 
d’Arquitectura radicada a Espanya o a un altre Estat de la UE (amb títol 
reconegut pel Ministeri de Foment), dintre dels 3 primers anys (1) des 
de l’obtenció del títol. 

EXEMPTS 

• Col·legiats exercents i no exercents 120 € 

• Societats professionals 150 € 
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Quotes 2021 

La Quota Col·legial és inherent a la col·legiació i inclou els serveis i activitats realitzats pel 

COAC a partir de les obligacions que fixa la legislació vigent. És aplicable tant a col·legiats 

residents (2) com a no residents (3).  

El tram de Serveis Complementaris és de caràcter voluntari i comprèn els serveis de suport i 

desenvolupament professional que el COAC ofereix als seus col·legiats de manera 

personalitzada.  

 

 

Concepte 

Quota col·legial 

(exempta d’IVA) 

Tram Serveis 

Complementaris 

Trimestral Anual  Trimestral Anual  

Col·legiats exercents i no exercents 78 € 312 € 36 € + IVA 144 € + IVA 

Quota SOC COAC 3 € 12 €   

Societats professionals 

Excepte societats unipersonals o 
familiars*, que estan exemptes de 
quota col·legial. 

45 € 180 € 36 € + IVA 144 € + IVA 

 

* Es considera societat familiar, a efectes d’exempció de quota col·legial de societat, aquella en 

que tots els socis no professionals tinguin alguna de les relacions de parentiu amb el soci o 

sòcia arquitecte que tot seguit s’indiquen: cònjuge, ascendents, descendents o col·laterals fins 

al segon grau, ja sigui el parentiu per consanguinitat o adopció o bé per afinitat (és a dir, marit o 

muller, fills i llurs cònjuges, nets i llurs cònjuges, pares, sogres, avis, avis polítics, germans i 

llurs cònjuges). Aquest extrem s’haurà de provar amb el Llibre o llibres de Família, certificació o 

certificacions del Registre Civil, o bé d’altres documents públics a on consti la condició 

al·legada. 

(1) Es compten des de l’endemà de la data del resguard del títol o del títol, i de data a data.  

(2) Arquitectes que tenen el lloc principal de treball, o a manca d'aquest, la residència, a 

Catalunya.  

(3) Arquitectes procedents i amb alta en el Col·legi del seu lloc principal de treball o residència, 

diferent de Catalunya. 

 

Sistema de pagament 

El sistema de recaptació de la quota fixa col·legial i del tram complementari es farà fraccionant 

el seu import per trimestres sencers. Les dates en que s’efectuaran aquests càrrecs serà 

durant els primers dies dels mesos de gener, abril, juliol i octubre de 2021. Cas que algun rebut 

no sigui satisfet, s’imputarà com a deute col·legial als efectes que preveuen els articles 23 c), 

24 i 32 f) dels Estatuts del COAC. 

Regularitzacions 

Quota Col·legial: les baixes i canvis de modalitat que modifiquin el preu de la quota col·legial 

bàsica tindran efectes econòmics des del primer dia del mes següent al que s’ha sol·licitat. 

Serveis de Tram Complementari: no és objecte de regularització. L'alta té efectes des del 

primer dia del trimestre en què es produeix, i la baixa té efectes des del primer dia del trimestre 

següent. 


