
fins  10 dies 

abans de 

començar curs

Mes 3r Mes 6 è Mes 9è

Matricules ordinàries (membres de AAEPF+AASAP+AJAC) (inclou la matricula a un dels dos cursos tècnics 

d'especialització) 1,955.00 € * 488.75 488.75 488.75 488.75

Matricules arquitectes amb menys de tres (3) anys de col·legiació i pre-col·legiats [estudiants] {inclou la 

matricula a un dels dos cursos tècnics d'especialització} 1,955.00 € * 488.75 488.75 488.75 488.75

Matricules ordinàries (altres arquitectes col·legiats) (inclou la matricula a un dels dos cursos tècnics 

d'especialització) 2,155.00 € 538.75 538.75 538.75 538.75

Matricules ordinàries (altres professionals - arquitectes no col·legiats) (inclou la matricula a un dels dos cursos 

tècnics d'especialització) 3,045.00 € 761.25 761.25 761.25 761.25

Matricules per fer el curs tècnic d'especialització en Lesions a l'edificació, antics alumnes del Dalf 1, Dalf 2, Dalf 

3, Dalf 4 i Dalf 5(2) 395.00 € 395.00 € 0 0 0

Matricules per fer el curs tècnic d'especialització en Valoracions urbanístiques, antics alumnes del Dalf 1, Dalf 2, 

Dalf 3. Dalf 4 i Dalf 5(2) 395.00 € 395.00 € 0 0 0

Matricules a un dels cursos tècnics d’especialització (Lesions a l’edificació o Valoracions urbanístiques) 

(membres AAEPF+ AJAC+ AASAP) 440.00 € 440.00 € 0 0 0

Matricules a un dels cursos tècnics d’especialització (Lesions a l’edificació o Valoracions urbanístiques, (altres 

arquitectes col·legiats) 475.00 € 475.00 € 0 0 0

Matricules a un dels cursos tècnics d'especialització (Lesions a l’edificació o Valoracions urbanístiques, (altres 

professionals) 737.00 € 737.00 € 0 0 0

forma de pagament
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* Alternativament, i només per  a membres de l'AAEPFMC al corrent de pagament i amb matrícula pagada o més d'un any de ser agrupat, o arquitectes amb menys de tres anys de col.legiació, es pot 
optar pel mètode de pagament següent:

 Curs d'especialització 395 € quan es cursa
 Curs troncal: Pagament incial (màxim fins a 10 dies abans de l'inici de curs) 360 €
 Curs troncal: Pagament mensual durant 12 mesos:  100  €/mes

En cas de ser beneficiari d'alguna beca i optar per aquest tipus de pagament, si aquesta és directament deduïble de l'import, es deduirà el quantum de la beca de forma proporcional a les quotes. 




