
297,65 €• Taxes Expedients
(Trasllats, traspassos, donacions i reformes OF)

957,50 €• Amidaments de distàncies

56,05 €

• Tramitació i resolució d’una sol·licitud 
d’autorització per a la modificació d’un 
local destinat a oficina de farmàcia

Expedients

• Expedients 25,58 €

• Certificats paper 17,63 €

• Carnet Col·legial 8,82 €

• Alta Certificat electrònic i 1a. anualitat 51,29 €

• Resta d’anualitats certificat electrònic* 29,35 €

Preus amb IVA inclòs (21%)
*Preus de Certificació anuals i per col·legiat amb Certificació Electrònica, també 
aplicables a certificacions per CB.

Serveis d’administració i secretaria

• Oficines de Farmàcia * (IVA inclòs) €

* Preus mensuals . Consultar condicions d’aplicació.

Servei de negociació facturació 
finançament i concert Quotes 

Col·legials 
Modalitats de 
COL·LEGIACIÓ 

Enric d’Ossó, 1 - 43005 TARRAGONA 
Tel. 977 250 937 - Fax 977 231 605

colfarm@coft.cat - www.coft.cat  

VOCALIES
• Farmacèutics Adjunts
• Alimentació
• Analistes
• Dermofarmàcia
• Distribució
• Farmacèutics d’Hospitals
• Homeopatia i Fitoteràpia

• Indústria
• IFM, Medi ambient i 

Administracions Públiques
• Oficina de Farmàcia*

• Òptica, Optometria i Audició
• Ortopèdia
• Promoció i Docència

* Inscripció obligatòria per Titulars d’OF, regents, substituts, i copropietaris.
Els col·legiats han d’estar adscrits obligatòriament a la vocalia a la que pertany 
la seva activitat professional. Es podrà pertanyer voluntàriament a altres vocalies 
sempre i quan es compleixin els requisits mínims per accedir-hi.

90,75 



Tipus de col·legiació

Amb activitat professional farmacèutica
Aquells farmacèutics que exerceixen una activitat 
professional farmacèutica. 
Gaudeixen dels serveis col·legials.

Quota única de col·legiació.
Quotes mensuals: Quota bàsica COFT + Quotes institucions col·legials

Jubilat
Aquells que han exercit la professió farmacèutica, 
tenint en l’actualitat la condició de jubilats.
Gaudeixen dels serveis col·legials.

Quotes: Exempts.

Sense exercici
Aquells que no tenen cap tipus d’activitat professional 
o bé no està relacionada amb la professió farmacèutica.
Gaudeixen dels serveis col·legials.

Quota única de col·legiació.
Quotes mensuals: Quota bàsica COFT + Quotes institucions col·legials

Aturats
Farmacèutics en situació d’atur.
Gaudeixen dels serveis col·legials.

Quota única de col·legiació.
Quotes mensuals: Quota bàsica COFT + Quotes institucions col·legials

Quota informativa
Llicenciats en farmàcia que volen estar al corrent de les 
activitats del col.legi sense estar col.legiats. 
Reben les publicacions col.legials

Quotes: Exempts.

Quota única de col·legiació 
COFT 

• 1r. any després d’haver acabat la carrera
• Si vénen de cap altre COF
(Sempre que faci menys d’un any des de la baixa)

• Resta

0,00 €
0,00 €

51,31 €

• Quota bàsica col·legial 16,79 €

• Quota Oficina Farmàcia titular únic 17,40 €

• Quota Oficina Farmàcia copropietat 26,10 €

Quota bàsica mensual 
COFT 

CONSELL CATALÀ
• Col·legiat actiu 
• Col·legiat sense exercici
• Col·legiat a l’atur

5,00 €
2,00 €
0,00 €

Quota mensual 
Institucions col·legials 

CONSEJO GENERAL
• Col·legiat actiu
• Col·legiat sense exercici 
• Col·legiat a l’atur

8,31 €
8,31 €
2,05 €
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