
 
 
 

 
 

INFORMACIÓ PER COL·LEGIAR-SE AL COAC 
 

ARQUITECTES AMB TÍTOL ESPANYOL 
 
 
Tràmits per a arquitectes que hagin realitzat els estudis a una Escola d’Arquitectura 
ubicada a l’Estat Espanyol.  
 

 
ARQUITECTES RESIDENTS  A L’ÀMBIT TERRITORIAL DEL COAC  

 
 
D’acord amb l’Article 16.3 dels Estatuts del COAC es consideren arquitectes residents 
a l’àmbit del COAC aquells que es trobin en algun dels següents supòsits: 
 

 arquitectes que tinguin el despatx únic o principal a Catalunya. 

 arquitectes que tinguin un lloc de treball a Catalunya. 

 arquitectes que estiguin empadronats a qualsevol municipi català. 
 
Documentació necessària per col·legiar-se. 
 

 Resguard de l’ETSA conforme s’han abonat els drets per a l’obtenció del Títol 
habilitant per a l’exercici de la professió d’Arquitecte; certificat lliurat pel Rector 
de la Universitat Politècnica on s’han cursat els estudis o bé el Títol 
d’Arquitecte. En qualsevol dels tres supòsits s’ha de presentar l’original o bé 
fotocòpia degudament compulsada (notari, administració pública). 

 N.I.F./N.I.E. –original i no caducat- 

 Declaració d’alta en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037) o 
comprovant de tenir un contracte de treball a Catalunya o bé certificat d’estar 
empadronat a qualsevol municipi català (el certificat d’empadronament caduca 
al mes de la seva expedició.  

 Número de compte bancari – IBAN (caldrà omplir formulari SEPA). 
 
Consulta horaris col·legiació.  
 
Barcelona Pl. Nova 5 933067803 secretaria@coac.cat 
Manresa Arquitecte Oms 5 938751800 manresasecretaria@coac.cat 
Terrassa Colom 114, 1a 937315980 valles@coac.cat 
Vic Pl. Bisbe Oliba 2 938892691 vicsecretaria@coac.cat 
Girona Pl.Catedral 8 972412891 secre@coac.cat 
Figueres Pl. de l’Església 6 972505033 del.figueres@coac.cat 
Olot Pl. Clarà 12, 1a 972272700 del.olot@coac.cat 
Lleida C. del Canyeret 2 973228921 junta.lle@coac.cat 
La Seu d’Urgell Pl. de les Monges, 2, 3a. planta 973353600 secre.pirineu@coac.cat 
Tarragona Sant Llorenç 20-22 977249367 tarragona@coac.cat 
Ebre Berenguer IV, 26 977441972 secr.tor@coac.cat 
 



 
 
 

 
 

INFORMACIÓ PER COL·LEGIAR-SE AL COAC 
 

ARQUITECTES AMB TÍTOL ESTRANGER 
 
 
 

 
Els arquitectes amb títol estranger –comunitaris o extracomunitaris- poden consultar la 
informació per col·legiar-se a través dels següents enllaços:  
 
Informació col·legiació per arquitectes amb títol comunitari. 
 
Informació col·legiació per arquitectes amb títol no comunitari. 
 
 
 
Adreces i telèfons d’informació. 
 
Barcelona:   Plaça Nova 5  tel. 933067803 e-mail: secretaria@coac.net 
Tortosa:       Berenguer IV, 26, pral. tel. 977441972 e-mail: secr.tor@coac.net 
Girona:         Plaça Catedral 8 tel. 972412891 e-mail. juridic.gir@coac.net 
Lleida:          Canyeret 2  tel. 973228921 e-mail: junta.lle@coac.net 
Tarragona:   Sant Llorenç 20-24 tel. 977249367 e-mail: tarragona@coac.net 

 
 

http://www.arquitectes.cat/ca/system/files/Informacion%20colegiacion%20titulo%20comunitario.pdf
http://www.arquitectes.cat/ca/system/files/Informacion%20colegiacion%20titulo%20no%20comunitario.pdf


 
 
 

 
 

INFORMACIÓ PER COL·LEGIAR-SE AL COAC 
 

ARQUITECTES NO RESIDENTS A L’ÀMBIT DEL COAC I COL·LEGIATS A 
UN ALTRE COL·LEGI D’ARQUITECTES DE L’ESTAT ESPANYOL 

 
 

 
 
Aquests tràmits són per a arquitectes que no són residents a l’àmbit del COAC i que 
estan col·legiats a un altre Col·legi d’Arquitectes de l’Estat Espanyol. 
 
 
Documentació necessària per col·legiar-se: 
 

 Certificat del seu Col·legi de residència, on s’acrediti la seva condició de 
col·legiat. 

 Fotocòpia del Títol d’arquitecte 

 Fotocòpia del N.I.F./N.I.E. 

 Número de compte bancari – IBAN (caldrà omplir formulari SEPA). 
 
Adreces i telèfons d’informació. 
 
Barcelona:   Plaça Nova 5  tel. 933067803 e-mail: secretaria@coac.net 
Tortosa:       Berenguer IV, 26, pral. tel. 977441972 e-mail: secr.tor@coac.net 
Girona:         Plaça Catedral 8 tel. 972412897 e-mail. secre2.gir@coac.net 
Lleida:          Canyeret 2  tel. 973228921 e-mail: junta.lle@coac.net 
Tarragona:   Sant Llorenç 20-24 tel. 977249367 e-mail: tarragona@coac.net 
 
 



 
 
 
 

TIPUS COL·LEGIACIÓ –ART.16.4  
 

 
 
La col·legiació podrà ser: 

 Com a arquitecte o arquitecta exercent. 

 Com a arquitecte o arquitecta no exercent, entenent-se com a tal: 
La dels/de les arquitectes que no exerceixen la professió. 
La dels/de les arquitectes que es dediquen amb caràcter exclusiu a la funció 
pública. 
La dels/de les arquitectes jubilats o jubilades. 
La dels/de les arquitectes que la Llei no obligui a col·legiar-se. 
 

 
 

 

 


