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SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LA QUOTA 
COL·LEGIAL PER RAÓ D’INGRESSOS   
(segons acord de la Junta de Govern de 01/12/2022) 
 

Sol·licitant    

Nom 

     

Núm. col·legiat 

   

NIF 

    

 
Sol·licito   

Acollir-me a la Bonificació de la Quota col·legial per raó d’ingressos i declaro que la informació detallada a 
continuació és verídica. 

 

Declaro  

  No tenir càrregues familiars 
Ingressos bruts anuals inferiors a 18.000 € (2) 

Ingressos renda familiar no superiors a 35.000 € (3) 

 Tenir càrregues familiars 
Ingressos bruts anuals inferiors a 22.000 € (2) 

Ingressos renda familiar no superiors a 35.000 € (3) 

Em comprometo a notificar qualsevol canvi que es produeixi en la situació econòmica que pugui afectar als 
requisits per obtenir la bonificació i a presentar, a requeriment del COAC, la documentació justificativa de la 
situació que declaro. 

 

Documentació adjunta  

  Darrera declaració anual d’IRPF 

 Darrera declaració anual d'IRPF cònjuge quan la declaració no sigui conjunta 

Altres documents (opcional) 

 Darrera declaració anual d’IRPF dels ascendents i/o descendents que convisquin amb l’arquitecte 

  (descripció document) 

  (descripció document) 

 

Data i signatura  

Localitat     Data    

Signatura 
 
 
 

 
 

Podran acollir-se a aquesta bonificació nous arquitectes col·legiats i arquitectes ja col·legiats, tant en modalitat 
exercent com no exercent que tinguin dificultats econòmiques, amb un nivell d’ingressos superior als requisits de la 
bonificació per vulnerabilitat. 
Per gaudir d'aquesta bonificació els arquitectes ja col·legiats han d'estar al corrent de pagament amb el COAC.  
Bonificació no acumulable.  
S'aplicarà a partir del següent trimestre de la seva aprovació. 

(1) S’entén que l’arquitecte té càrregues familiars quan, respecte dels seus ascendents o descendents econòmicament dependents es 
troba en alguna de les situacions reconegudes per la Llei de l’Impost Sobre la Renda de les Persones Físiques per a l’adequació 
de l’IRPF a aquesta circumstància (“mínim familiar”), i així consta a l’última declaració d’IRPF presentada. Apartat "situació 
familiar"  de la declaració d'IRPF anual. 

(2) La comprovació dels ingressos anuals bruts es farà sobre la suma de la base imposable general i la base imposable de l’estalvi, 
consignades a l’última declaració d’IRPF de l’interessat i les persones que convisquin amb ell. Suma de les caselles núms 435 + 
460 de la declaració d'IRPF anual.  

(3) Suma de les caselles núms. 435 + 460 de les declara cions d'IRPF de l'interessat i de les persones que convisquin amb ell.   
Veure (1) 
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En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 
2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPD), t’informem que les dades 
personals que ens facilites voluntàriament en lliurar aquest formulari al COAC, com a responsable del tractament, seran 
tractades i conservades durant els terminis necessaris, amb la finalitat de manteniment, compliment, desenvolupament i 
control de la teva relació amb COAC, d’ordenar i vetllar pel correcte exercici professional de l’arquitectura, defensar la 
professió, i totes aquelles relacionades i exigides per la normativa legal vigent. Les dades que ens facilites es conservaran 
mentre duri la finalitat per la qual s’han obtingut i sempre que no exerceixis cap dret dels que t’emparen. No es 
comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense 
el teu consentiment previ. Un cop les dades ja no siguin necessàries, seran anonimitzades de forma irreversible. Les 
dades anonimitzades i agregades poden ser emprades per realitzar estadístiques per a l'estudi i anàlisis de les 
necessitats i preferències professionals dels arquitectes, així com de les de la societat en relació als serveis 
d’arquitectura. Tens dret a demanar l’accés, rectificació i supressió de les teves dades i la limitació i oposició al seu 
tractament dirigint-te al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb domicili a Plaça Nova, 5 08002 Barcelona, o enviant un 
correu electrònic a dadespersonals@coac.net, junt amb una fotocòpia del teu DNI o document anàleg en dret, indicant 
el tipus de dret que vols exercir. Tens igualment dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada 
del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del mateix, i podria afectar a la 
prestació dels servei. També tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades 
http://apdcat.gencat.cat/ca/inici si consideres que el tractament de dades personals no s'ajusta a la normativa vigent, Per 
a més informació sobre aquest tema, consulta la nostra política de protecció de dades a 
https://www.arquitectes.cat/ca/politica-de-privacitat i https://www.arquitectes.cat/ca/rgpd-tractament-dades-personals. 

 


