SITUACIONS DE PERTINENÇA AL COAC
DRETS D’INCORPORACIÓ I QUOTES QUART TRIMESTRE 2014
(segons acords de Junta de Govern de 17/12/2013 i 22/07/2014)
En exercici de les facultats previstes als articles 40, C. h) i 71 dels Estatuts, la Junta de Govern del Col·legi,
en sessions celebrades els dies 17 de desembre de 2013 i 22 de juliol de 2014, va aprovar les quotes,
preus, i els drets i despeses d’incorporació al COAC per al quart trimestre de l’any 2014.

COL·LEGIATS

QUOTES QUART TRIMESTRE 2014
Quota Col·legial Bàsica
Tipus de col·legiació

Trimestre

Any

Tram de Serveis Complementaris
Trimestre

Any

Col·legiats Exercents

54 €

216 €

36 € + IVA

144 € + IVA

Col·legiats No exercents

54 €

216 €

0€*

0€*

27 €

108 €

18 € + IVA

72 € + IVA

27 €

108 €

0€*

0€*

9€

36 €

0€*

0€*

9€

36 €

36 € + IVA

144 € + IVA

30 €

120 €

36 € + IVA

144 € + IVA

Col.legiats Exercents,
durant els 3 primers anys de
col·legiació i provenint d'una Escola
d'Arquitectura de l'Estat espanyol)

Col.legiats no exercents,
durant els 3 primers anys de
col·legiació i provenint d'una Escola
d'Arquitectura de l'Estat espanyol)

Jubilats
(o amb incapacitat permanent per a
l’exercici professional)

Expatriats
(Col·legiats exercents o no
exercents que marxin o ja estiguin
residint i estudiant o treballant a
l'estranger)

Societats
(excepte societats unipersonals o
familiars * que estan exempts de
quota bàsica)

* Els arquitectes col·legiats que constin com a no exercents o jubilats el 15 d’octubre de 2014 tindran un període
transitori fins al 31 de desembre de 2014, durant el qual podran gaudir dels serveis del Tram Complementari sense
cost. A partir de l’1 de gener de 2015, en cas que en vulguin continuar gaudint, caldrà que contractin el Tram
Complementari. Pels que s’incorporin a aquestes modalitats a partir del 16 d’octubre i vulguin fer servir els serveis
del tram complementari caldrà que el tinguin contractat.
* 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 parentesc amb el soci o sòcia arquitecte que tot seguit
s’indiquen: cònjuge, ascendents, descendents o col•laterals fins al segon grau, ja sigui el parentesc 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.

COL·LEGIATS
DRETS I DESPESES D'INCORPORACIÓ I D'INSCRIPCIÓ ANY 2014
(APLICACIÓ NOUS IMPORTS PER AL QUART TRIMESTRE 2014)
Tipus de col·legiació

Total

Col·legiats exercents i no exercents
(Per primera vegada provenint d’una Escola d’Arquitectura radicada a Espanya
o a altre Estat de la UE (amb títol reconegut pel Ministeri de Cultura), dintre
dels primers 3 anys1 des de l’obtenció del títol).

EXEMPTS

Col·legiats exercents i no exercents (en altres supòsits)

120,00 €

Inscripció de Societats

150,00 €

Els drets i despeses d'inscripció s'hauran d'haver fet efectius per ingrés o transferència en el moment de sol·licitarlos, havent-se de presentar el corresponent justificant junt amb la resta de documentació escaient en cada cas.
1 Es compten des de l’endemà de la data del resguard del títol o del títol, i de data a data.

ALTRES VINCULACIONS
QUOTES ANUALS, DRETS I DESPESES D'INCORPORACIÓ I D'INSCRIPCIÓ ANY 2014
(APLICACIÓ NOVES QUOTES PEL QUART TRIMESTRE 2014)
Tipus de vinculació

Quota
anual

Estudiants d'arquitectura associats (Estudiants d'arquitectura matriculats a qualsevol escola
d'arquitectura del món)

36,00 €

Nous i noves arquitectes (Arquitectes que hagin obtingut el títol dintre dels tres últims anys(4) i
no estiguin obligats a col·legiar-se)

36,00 €

Simpatitzants

120,00 €

Totes les vinculacions estan exemptes de Drets i Despeses d’Inscripció per al quart trimestre de 2014.

Facturació de les Quotes
La facturació de les quotes es fa trimestralment, i en aquest darrer trimestre del 2014 serà, excepcionalment, a finals
d’octubre.

Regularitzacions
Baixes del Tram Complementari. Els arquitectes col·legiats que tenen contractat el Tram Complementari es poden
donar de baixa d’aquest Tram en el moment que vulguin, si bé la baixa no tindrà efectes econòmics fins al trimestre
següent al que s’ha sol·licitat.
Baixes de la Quota Col·legial Bàsica. Aquest tipus de baixes es donen únicament en cas de baixa col·legial, i tenen
efectes econòmics des del primer dia del mes següent al que s’ha sol·licitat.
Modificacions del tipus de col·legiació. Els canvis de modalitat que modifiquin el preu de la Quota Col·legial Bàsica
tindran efectes econòmics a partir del mes següent en què hagin estat sol·licitats.

