
 
 
 

EHAEO KUOTAK 2022 

GOGORA EZAZU! 

Arkitekto lanbidean aritzeko, nahitaezkoa da elkargoko kide egitea (art. 3.2 

Otsailaren 13ko 2/1974 Legea, lanbide-elkargoei buruzkoa eta Arkitektoen Elkargoen 

Estatutu Orokorrak onartzen dituen martxoaren 16ko 129/2018 Errege Dekretuaren 19. 

artikulua ). 

 

Hiru kontzeptu hauen batura ordaindu beharko da: 

1. Elkargoaren kuota 2022an: 220,00 €*. (Ikusi elkargoaren kuoten taulak 

beherago) 

* Kuotaren murrizketaren % 50, honako hau eskatuz: 

o Administrazioaren zerbitzura jarduteagatik 

o Karguak edo izendapen politikoak eskatuta 

o Ez jardunekoa izateagatik 

* Kuota finkoaren % 75 murriztea lehenengo kolegiazioan arkitekto 

egoiliarrentzat, lehenengo hiru urteetan. 

2. 2022an sartzeko kuota: 55,00 €.* Lehen aldiz elkargokide egitean edo bajan 

urtebete baino gehiago eman ondoren itzultzean. 

3. Ordezkaritzaren kuota 2022an: 

o Araba: 155,00 € 

o Bizkaia: 120,00 € 

o Gipuzkoa: 30,00 € 

o Nafarroa: 120,00 € 

 

ADI 

- Kuota murrizteari uko egitea EHAEOk ezarritako epean egin behar da; bestela, hala 

eskatzen duten pertsonek kuota murriztua eta urteko kuota orokorra ordaindu 

beharko dituzte, kuota eta erdi batuta. 



 
 
 
- Kuota finkoaren % 100 ordaintzetik salbuetsita daude lanbide-jarduerarik egiten ez 

duten erretiratuak. 

- Kuotaren % 100 ordaintzetik salbuetsita daude, lanbide-sozietateen bazkideek 

EHAEOren kuota ordaintzen badute.  

 

ELKARGOKO KUOTEN TAULAK, ELKARGOKIDE MOTAREN ARABERA: 

2022ko ELKARGOKO KUOTA 

OROKORRA 

Zerga oinarria 

(€) 

BEZ (%0) GUZTIRA (€) 

Kuota finkoa 220 0 220 

GUZTIRA   220 

 

CUOTA COLEGIAL DE 

REINCORPORACIÓN 2022 

Zerga oinarria 

(€) 

BEZ (%0) GUZTIRA (€) 

Kuota finkoa 220 0 220 

Sartzeko kuota 55 0 55 

GUZTIRA   275 

 

CUOTA 2022 PARA RESIDENTES 

DE 1ª COLEGIACIÓN  

Zerga oinarria 

(€) 

BEZ (%0) GUZTIRA (€) 

Kuota finkoa (%75ko 

murrizketa lehen 3 urteetan) 

55 0 55 

Sartzeko kuota (1go urtea) 55 0 55 

GUZTIRA   110 

 

CUOTA 2022 CON 

REDUCCIÓN   

Zerga oinarria 

(€) 

BEZ (%0) GUZTIRA (€) 

Kuota finkoa %50ko 

murrizketarekin 

110 0 110 

GUZTIRA   110 

 

GOGORA EZAZU! 



 
 
 
Arkitekto lanbidean aritzeko, nahitaezkoa da elkargoko kide egitea (art. 3.2 

Otsailaren 13ko 2/1974 Legea, lanbide-elkargoei buruzkoa eta Arkitektoen Elkargoen 

Estatutu Orokorrak onartzen dituen martxoaren 16ko 129/2018 Errege Dekretuaren 19. 

artikulua ). 

Beraz, kolegiaturik ez badago, ez dira betetzen arkitekto lanbidean aritzeko baldintzak, 

edozein arlotan; hau da, elkargoak ikus-onetsia behar duten lanak egiten direnean 

(obra-proiektuak edo obra-ziurtagiriak) eta elkargoak ikus-onetsia behar ez duten 

lanak egiten direnean (lurralde-antolamenduko edo plangintzako tresnak, ITEak, 

peritu-txostenak, irizpenak, energia-ziurtagiriak,…). 

Alde horretatik, garrantzitsua da azpimarratzea elkargoko kide egitea nahitaezkoa 

dela, betiere, eta ez soilik ikus-onetsia behar duten lanak egiten direnean. 

Elkargoko kide egiteko betebeharrarekin bat, arau-hauste deontologikoak direla 

azpimarratu behar dugu: 

- Lanbidean “lanbide-jardunak egiteko baldintzak bete gabe” eta, zehazkiago, 

“dagokion elkargokoa izan gabe” jardutea [EHAEOren Estatutuen 96.2.a) artikulua eta 

Lanbide Tituludunetan eta Lanbide Elkargo eta Kontseiluetan aritzeari buruzko 

azaroaren 21eko 18/1997 Legearen 15.1.h) artikulua]. 

- “Horretarako ezarritako baldintzak betetzen ez dituenak arkitekto lanbideari 

dagozkion jardueretan” parte hartzea [art. EHAEOren Estatutuen 96.2.b) artikulua] 

Arau-hauste horiek egiteagatik zehapen hauek jarri ahal dira: ohartarazpena, 

errepresio publikoa, isuna, lanbidean aritzeko aldi baterako etendura edo 

desgaikuntza eta lanetik bota edo desgaikuntza iraunkorra (lanbide tituludunetan eta 

elkargo eta kontseilu profesionaletan aritzeari buruzko azaroaren 21eko 18/1997 

Legearen 16.1 artikulua eta EHAEOren estatutuetako 97. artikulua) 


