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TARIFACIÓ DELS VISATS DEL COL·LEGI 
D’AMBIENTÒLEGS DE CATALUNYA (COAMB) 

 

 

 

TARIFA DE VISAT AMB BASE DE CÀLCUL VARIABLE SEGONS EL 
PRESSUPOST. 

 

Les tarifes de visat vigents actualment es mostren a la taula següent. Les tarifes 

es calculen segons la fórmula en negreta, diferent per a cada rang de 

pressupostos, on hi ha una base fixa (50 o 96 euros) i una part variable amb 

coeficients adients per tal que a més pressupost el cost del visat sigui superior 

però no proporcional.  

Per les següents fórmules B representa el pressupost del projecte, aquest 

s’ha de multiplicar i sumar als corresponents coeficients del rang de pressupostos 

al que es situa per poder obtenir BR. Un cop obtingut el paràmetre BR, es calcula 

en la fórmula en negreta per obtenir el pressupost del visat (P). 

Al pressupost del visat obtingut caldrà sumar-li l’IVA (16%) per obtenir el preu 

final. 

 

Projectes <= 899 euros P=50+(BR x 0,01) 

De 0 fins a 299 € BR= B x 0,2  + 50 

De 300 fins a 599 € BR= B x 0,30 + 55 

De 600 fins a 899 € BR= B x 0,4 + 60 

Projectes entre 900-2999 euros P=50+(BR x 0,02) 

De 900 fins a 1199 € BR= B x 0,5  + 75 

De 1200 fins a 1499 € BR= B x 0,6  + 100 

De 1500 fins a 2499 € BR= B x 0,7 + 200  

De 2500 fins a 2999 € BR= B x 0,8+300 
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Projectes >3000 euros P=96+(BR x 0,01) 

De 3.000 fins a 5.999 € BR= B x 0,9  + 450 

De 6.000 fins a 8.999 € BR= B x 0,85 + 750 

De 9.000 fins a 14.999 € BR= B x 0,8 + 1200 

De 15.000 fins a 29.999 € BR= B x 0,75  + 2250 

De 30.000 fins a 59.999 € BR= B x 0,7  + 4500 

De 60.000 fins a 299.999 €  BR= B x 0,65 + 18000 

De 300.000 fins a 600.000 € BR= B x 0,6 + 450000 

Més de 600.000 € BR= B x 0,55 + 78750 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRES TARIFES 

 

RECONEIXEMENT DE SIGNATURA: una tercera part del cost del visat, 

fixant un import màxim de 45 euros.  

PERITATGES: 50 euros. 

LLIBRE D'INCIDÈNCIES: 50 euros 

 

 

 

Exemple: Càlcul del cost del visat per un projecte de pressupost 2600€. 

Pel pressupost del projecte li correspon el càlcul de BR= B x 0,8 + 300 

Així: BR= (2600 x 0,8) + 300 

BR=2.380 

El cost del visat es calcula segons la fórmula: P=50+(BR x 0,02) 

 Així: P= 50+ (2380x0,02) 

P= 97,6 € 
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TARIFES FIXES PER TOTS ELS PROJECTES 

 

Preu per còpia de projecte addicional a visar : 

 10 euros per visat presencial 

 5 euros per visat telemàtic 

 

Preu visats fora de Catalunya:  

descompte del 30% del preu del visat pel primer projecte realitzat 

fora del territori català. 

Preu per còpia de seguretat del projecte a visar  = 10 euros  

 

El COAMB ofereix al col·legiat la possibilitat de disposar d’una còpia de seguretat 

dels treballs a visar en els arxius col·legials. L’objectiu d’aquest servei respon a 

dues funcions: 

- evitar que els treballs professionals puguin ser modificats a posteriori, per 

interessos aliens a l’autor,  

- disposar d’un exemplar del treball en el supòsit de pèrdua. 

 

Si esteu interessats, cal efectuar la presentació de la còpia de seguretat del treball 

a visar en suport digital i assenyalar-ho expressament en el formulari 1 

(full d’encàrrec). El COAMB procedirà a visar la còpia digital amb idèntic codi 

d’identificació i data que la resta de còpies del treball a visar i l’emmagatzemarà 

durant un termini màxim de 5 anys. Durant aquest període el col·legiat autor del 

treball podrà retirar l’esmentada còpia, adjuntant la corresponent justificació. 

L’import inicial no serà retornat. 

 

 

Preu per visat d’urgència. El COAMB ofereix el servei de visat d’urgència (24 

hores), amb un increment del 15% sobre la tarifa del visat. 

 

 

 

Tarifes aprovades a l’Assemblea General 

Servei d’Acreditació i Visat del COAMB 

 

 


