UNEIX-TE AL COAC

PROMOCIÓ DE BENVINGUDA
Prova gratuïtament
els serveis de suport
i desenvolupament
professional!

COACatalunya

@COACatalunya

COAC

A banda dels serveis bàsics inclosos a la Quota
Col·legial, el COAC t’ofereix un conjunt de
serveis de valor afegit, agrupats en el Tram
Complementari, per ajudar-te en el teu
exercici i desenvolupament professional.
Com a nou col·legiat en pots gaudir de
manera gratuïta fins al final del trimestre
posterior a la teva alta col·legial.

www.arquitectes.cat/uneix-te

Període de
prova gratuït
Per gaudir de la promoció
cal que contractis el Tram
Complementari en donar-te
d’alta al COAC.
Tindràs els serveis disponibles
fins al final del trimestre
posterior a la col·legiació.
Finalitzat el període, si no
indiques el contrari, podràs
continuar gaudint dels serveis
amb l’import corresponent*.

En qualsevol moment podràs modificar
la teva quota a la Secretaria Virtual.
* Els nous col·legiats teniu una tarifa
reduïda per al Tram Complementari,
amb un cost de només 18 € (+IVA) al
trimestre fins als tres anys de la data
d’alta col·legial.

Principals serveis del Tram Complementari
Suport per a l’elaboració
de projectes

Assessorament en concursos
i butlletí personalitzat

Tindràs accés a més de
500 documents i eines d’ajuda.

Estigues al dia dels concursos i
licitacions i rep assessorament jurídic
i tècnic dels concursos publicats.

Consultes sobre
normativa d’edificació

Càpsules formatives

Les podràs fer a través del Servei
d’Informació Tecnològica, enviant
un correu o consultant el web.

Accedeix a la FormaTecA i amplia
els teus coneixements en aspectes
específics i tècnics de la professió.

Assessorament jurídic

Major descompte en formació

Atenció en consultes jurídiques
relacionades amb l’exercici de
la professió.

Se t’aplicarà el 25% de descompte
en cursos, postgraus i màsters de
l’Escola Sert.

Recull de premsa

Més capacitat del
correu electrònic

Rebràs un recull diari amb notícies
publicades sobre arquitectura,
urbanisme, habitatge i el sector.

Tindràs fins a 6GB de capacitat
al teu compte de correu COAC.

