En exercici de les facultats previstes als articles 40, C. h) i 70 dels Estatuts, la Junta de Govern del Col·legi, en sessió celebrada
el dia 12 de desembre de 2018, va aprovar els drets i despeses d’incorporació al COAC, les quotes fixes, i els preus per serveis
complementaris per a l’any 2019.

Drets d’incorporació i d’inscripció
Concepte

Total

• Col·legiats exercents i no exercents

EXEMPTS

Que es col·legien per 1a vegada al COAC amb titulació d’una Escola d’Arquitectura radicada a Espanya o a un
altre Estat de la UE (amb títol reconegut pel Ministeri de Foment), dintre dels 3 primers anys (1) des de l’obtenció
del títol.

• Col·legiats exercents i no exercents

120 €

• Societats professionals

150 €

Quotes 2019
La Quota Col·legial és inherent a la col·legiació i inclou els serveis i activitats realitzats pel COAC a partir de les obligacions que
fixa la legislació vigent. És aplicable tant a col·legiats residents (2) com a no residents (3).
El tram de Serveis Complementaris és de caràcter voluntari i comprèn els serveis de suport i desenvolupament professional
que el COAC ofereix als seus col·legiats de manera personalitzada.

Quota col·legial
(exempta d’IVA)
Concepte

Tram Serveis
Complementaris

Trimestral

Anual

Trimestral

Anual

• Col·legiats exercents i no exercents

63 €

252 €

36 € + IVA

144 € + IVA

• Societats professionals

39 €

156 €

36 € + IVA

144 € + IVA

Excepte societats unipersonals o familiars*, que estan exemptes de
quota col·legial.
* Es considera societat familiar, a efectes d’exempció de quota col·legial de societat, aquella en que tots els socis no professionals tinguin
alguna de les relacions de parentiu amb el soci o sòcia arquitecte que tot seguit s’indiquen: cònjuge, ascendents, descendents o
col·laterals fins al segon grau, ja sigui el parentiu per consanguinitat o adopció o bé per afinitat (és a dir, marit o muller, fills i llurs cònjuges,
nets i llurs cònjuges, pares, sogres, avis, avis polítics, germans i llurs cònjuges). Aquest extrem s’haurà de provar amb el Llibre o llibres
de Família, certificació o certificacions del Registre Civil, o bé d’altres documents públics a on consti la condició al·legada.
Sistema de pagament
El sistema de recaptació de la quota fixa col·legial i del tram complementari es farà fraccionant el seu import per trimestres sencers. Les
dates en que s’efectuaran aquests càrrecs seran el dia 1 dels mesos de gener, abril, juliol i octubre de 2019. Cas que algun rebut no sigui
satisfet, s’imputarà com a deute col·legial als efectes que preveuen els articles 23 c), 24 i 32 f) dels Estatuts del COAC.
Regularitzacions
Quota Col·legial: les baixes i canvis de modalitat que modifiquin el preu de la quota col·legial bàsica tindran efectes econòmics des del
primer dia del mes següent al que s’ha sol·licitat.
Serveis de Tram Complementari: no és objecte de regularització. L'alta té efectes des del primer dia del trimestre en què es produeix, i la
baixa té efectes des del primer dia del trimestre següent.

Bonificacions
El COAC contempla un seguit de bonificacions sobre la quota col·legial i el tram complementari per a arquitectes
que inicien l’activitat laboral, jubilats, que estudiïn o treballin a l’estranger, que estiguin en situació d’atur, arquitectes
que no exerceixen la professió per compte propi, per maternitat / paternitat, per volum a societats i per llarga
malaltia. A partir del tercer trimestre del 2019 es podrà sol·licitar també una bonificació per baixos ingressos (les
condicions seran publicades en el seu moment).
La interrupció d’una bonificació per l’aplicació d’una segona bonificació (o per una interrupció de la col·legiació) no
prorrogarà, en cap cas, la data de finalització de la bonificació inicial.
Vegeu més endavant el detall de bonificacions pel 2019.
(1) Es compten des de l’endemà de la data del resguard del títol o del títol, i de data a data.
(2) Arquitectes que tenen el lloc principal de treball, o a manca d'aquest, la residència, a Catalunya.
(3) Arquitectes procedents i amb alta en el Col·legi del seu lloc principal de treball o residència, diferent de Catalunya.

(3) Arquitectes procedents i amb alta en el Col·legi del seu lloc principal de treball o residència, diferent de Catalunya.

Quotes 2019
Concepte
• COAC JOVE

Anual
36 €

- Estudiants d'Arquitectura, menors de 40 anys, matriculats a qualsevol escola d'arquitectura del món.
- Menors de 40 anys amb grau universitari en Arquitectura o grau i màster universitaris en Arquitectura, no habilitants
per a l’exercici de la professió d’Arquitecte.
- Titulats universitaris en Arquitectura menors de 40 anys amb títol habilitant per exercir la professió d’Arquitecte, que
no estiguin obligats a col·legiar-se (**) i no hagin estat mai col·legiats com arquitectes.
La durada màxima d’aquesta vinculació és de 3 anys naturals des de l’alta al COAC.

• Simpatitzants

36 €

(**) Els interessats hauran de signar una declaració responsable conforme no estan obligats a col·legiar-se per no exercir la professió, o
bé perquè tot i exercir actes professionals propis de llur formació acadèmica, no realitzen –ni per compte propi ni aliè- tasques que
comportin l’assumpció de responsabilitats professionals davant de clients o de tercers. Aquesta declaració responsable s'haurà de renovar
anualment a través del Portal de l’Arquitecte.

Les modalitats de vinculació COAC Jove i Simpatitzants estan exemptes de drets i despeses d'incorporació i d'inscripció.

El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb l’objectiu de facilitar tant la nova col·legiació com la
permanència dels arquitectes col·legiats, contempla un seguit de bonificacions sobre la quota
aplicades als casos següents:

• Bonificació per causes socials (atur)
• Bonificació per a arquitectes que no exerceixen la professió per compte propi
• Bonificació per volum a societats
• Bonificació per l’inici de l’activitat laboral
• Bonificació per jubilació o incapacitació per a l’exercici professional
• Bonificació per exercir la professió o estudiar a l’estranger
• Bonificació per maternitat / paternitat
• Bonificació per llarga malaltia
• Bonificació per baixos ingressos

Bonificació per causes socials (atur)
Qui s’hi pot acollir
• Arquitectes ja col·legiats i nous col·legiats que estiguin en situació d’atur o que tinguin dificultats econòmiques.
Els arquitectes ja col·legiats han d’estar al corrent de pagament amb el COAC.
Import amb la bonificació aplicada
• Quota col·legial (exempta d’IVA)
• Tram complementari

Trimestral

Anual

9€

36 €

18 € + IVA

72 € + IVA

Criteris econòmics d’aplicació
• Sense càrregues familiars (sense fills ni persones a càrrec)*

Ingressos anuals bruts < 10.000 €

• Amb càrregues familiars (fills o persones a càrrec)*

Ingressos anuals bruts < 15.000 €

• En qualsevol cas, la renda familiar** no pot superar

Ingressos anuals bruts <= 30.000 €

* S’entén per càrregues familiars quan l’arquitecte, respecte els 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 i així consta en l’última
declaració presentada.
** S’entén com a renda familiar la suma dels ingressos bruts anuals de l’arquitecte, del cònjuge o parella i ascendents i descendents que convisquin
amb ell.

Documentació justificativa
• Treballadors per compte propi

-

• Treballadors per compte aliè

-

Formulari de petició
Última declaració IRPF
Última declaració trimestral d’IVA
Última declaració IRPF del cònjuge, en cas de fer-la separada
Última declaració IRPF dels ascendents i/o descendents que convisquin
amb l’arquitecte o declaració responsable relativa a que la renda anual bruta
total no supera els 30.000 € i compromís de presentar la documentació
justificativa a requeriment del COAC.
Formulari de petició
Última declaració IRPF
Justificant d’inscripció al SOC com a demandant de feina
Última declaració IRPF del cònjuge, en cas de fer-la separada.
Última declaració IRPF dels ascendents i/o descendents que convisquin
amb l’arquitecte o declaració responsable relativa a que la renda anual bruta
total no supera els 30.000 € i compromís de presentar la documentació
justificativa a requeriment del COAC.

Validesa
4 trimestres des de l’aprovació.
Renovable aportant la documentació en els terminis fixats.
Lloc de presentació
A l’Àrea d’Atenció a l’Arquitecte o a la Secretaria de qualsevol Demarcació o Delegació del COAC.
Aplicació
Una vegada presentada la documentació correcta, la bonificació s’aplicarà a partir del següent trimestre de
l’aprovació per part de la Comissió de Govern del COAC o altre òrgan en qui delegui la Junta de Govern.
No té caràcter retroactiu.

Bonificació per a arquitectes que no exerceixen la professió per compte propi
Qui s’hi pot acollir
Arquitectes ja col·legiats i nous col·legiats que treballen exclusivament com:
• Assalariats de societats d’arquitectura
• Assalariats d’altres ocupadors (persones físiques o jurídiques)
• Funcionaris o assalariats de l’administració pública
Els arquitectes ja col·legiats han d’estar al corrent de pagament amb el COAC.

Import amb la bonificació aplicada
• Quota col·legial (exempta d’IVA)
• Tram complementari (no es bonifica)

Trimestral

Anual

31,5 €

126 €

36 € + IVA

144 € + IVA

Documentació justificativa
• Formulari de petició

Amb declaració responsable sobre la dedicació en exclusiva al treball assalariat
de què es tracti.
Amb el compromís de comunicar al COAC qualsevol canvi de la situació laboral
que impliqui modificació o anul·lació de la bonificació.

• Certificat de l’ocupador

Justificant el treball en exclusivitat (caduca al mes de l’expedició).

• Compromís de pagament

En cas que sigui l’ocupador qui paga la quota.

• Domiciliació bancària

En cas que sigui l’ocupador qui paga la quota.
Ha d’estar subscrita per l’ocupador (si és persona física) o el representant legal
(si és persona jurídica).

Facturació
• La quota pot ser abonada pel col·legiat o per l’ocupador.
• En cas d’impagament de quota per part de l’ocupador, s’aplicaran a l’arquitecte les condicions habituals de
suspensió i baixa però el deute l’assumeix l’ocupador. Si l’arquitecte desitja continuar col·legiat se li aplicaran
les condicions estàndard de col·legiació.

Validesa
8 trimestres des de l’aprovació (pot ser de durada inferior si canvien les condicions contractuals).
Renovable aportant la documentació en els terminis fixats.
Lloc de presentació de la sol·licitud
A l’Àrea d’Atenció a l’Arquitecte o a la Secretaria de qualsevol Demarcació o Delegació del COAC.

Aplicació
Una vegada presentada la documentació correcta, la bonificació s’aplicarà a partir del següent trimestre de
l’aprovació per part de la Comissió de Govern del COAC o altre òrgan en qui delegui la Junta de Govern.
No té caràcter retroactiu.

Bonificació per volum a societats
Qui s’hi pot acollir
• Societats professionals inscrites al COAC que abonin conjuntament les quotes de la societat i d’arquitectes socis
i assalariats a la societat.
Requisits:
- Les quotes s’han d’abonar conjuntament.
- Hi ha d’haver un mínim de 10 quotes (incloent societat i arquitectes).
- Com a mínim, un dels integrants ha de ser arquitecte assalariat.
La societat i els arquitectes ja col·legiats han d’estar al corrent de pagament amb el COAC.
Tipus de bonificació
10% sobre la base imposable total de la factura (incloent la quota bàsica i el tram complementari, en el cas que
estigui contractat)

Documentació justificativa
• Formulari de petició
• Domiciliació bancària

En cas de desitjar que les quotes es carreguin a un compte diferent al que ja
consta designat per la societat davant del COAC.

Validesa
La bonificació es mantindrà mentre es compleixin els requisits per acollir-s’hi.

Lloc de presentació de la sol·licitud
A l’Àrea d’Atenció a l’Arquitecte o a la Secretaria de qualsevol Demarcació o Delegació del COAC.

Aplicació
Una vegada presentada la documentació correcta, la bonificació s’aplicarà a partir del següent trimestre de
l’aprovació per part de la Comissió de Govern del COAC o altre òrgan en qui delegui la Junta de Govern.
No té caràcter retroactiu.

Bonificació per inici d’activitat
Qui s’hi pot acollir
• Arquitectes residents i provinents d’una escola d’arquitectura de l’Estat espanyol, durant els 3 primers anys
de col·legiació (12 trimestres naturals, sempre consecutius).

Import amb la bonificació aplicada

Trimestral

Anual

31,5 €

126 €

18 € + IVA

72 € + IVA

• Quota col·legial (exempta d’IVA)
• Tram complementari

Documentació justificativa
• DNI (Original i no caducat)
• Original o fotocòpia compulsada de qualsevol d’aquests tres documents:
a) resguard ETSA conforme s’han abonat els drets per a l’obtenció del títol d’arquitecte
b) certificat lliurat pel Rector de la Universitat Politècnica on s’han cursat els estudis
c) títol d’arquitecte
• Declaració d’alta al cens d’obligats tributaris (model 036 o 037) o comprovant de tenir un contracte de treball
a Catalunya o bé certificat d’estar empadronat a qualsevol municipi català (el certificat d’empadronament
caduca al mes de la seva expedició).
• Domiciliació bancària

Validesa
3 primers anys de col·legiació (12 trimestres naturals, sempre consecutius).
Aplicació
Aquesta bonificació s’aplicarà únicament en el moment de la primera col·legiació.

Bonificació per jubilació
Qui s’hi pot acollir
• Arquitectes jubilats o amb incapacitat permanent per a l’exercici professional

Import amb la bonificació aplicada
• Quota col·legial (exempta d’IVA)
• Tram complementari

Trimestral

Anual

12 €

48 €

18 € + IVA

72 € + IVA

Documentació justificativa
• Formulari de petició
• Certificat mèdic, en cas d’incapacitat

Lloc de presentació
A l’Àrea d’Atenció a l’Arquitecte o a la Secretaria de qualsevol Demarcació o Delegació del COAC.
Aplicació
Una vegada presentada la documentació correcta, la bonificació s’aplicarà a partir del següent trimestre de
l’aprovació per part de la Comissió de Govern del COAC o altre òrgan en qui delegui la Junta de Govern.
No té caràcter retroactiu.

Bonificació per a expatriats
Qui s’hi pot acollir
• Arquitectes col·legiats o nous col·legiats que marxin o ja estiguin residint i estudiant o treballant a l’estranger,
sense exercici professional a l’Estat espanyol.

Import amb la bonificació aplicada
• Quota col·legial (exempta d’IVA)
• Tram complementari

Trimestral

Anual

12 €

48 €

18 € + IVA

72 € + IVA

Documentació justificativa
• Formulari de petició
• Acreditació nova residència a l’estranger
• Nova domiciliació bancària

Només en cas de canvi.

• Declaració responsable

Conforme no s’exerceix la professió en l’àmbit territorial del
COAC i no es tenen obligacions professionals pendents de
compliment.

Lloc de presentació
A l’Àrea d’Atenció a l’Arquitecte o a la Secretaria de qualsevol Demarcació o Delegació del COAC.
Aplicació
Una vegada presentada la documentació correcta, la bonificació s’aplicarà a partir del següent trimestre de
l’aprovació per part de la Comissió de Govern del COAC o altre òrgan en qui delegui la Junta de Govern.
No té caràcter retroactiu.

Bonificació per maternitat / paternitat
Qui s’hi pot acollir
• Arquitectes ja col·legiats i nous col·legiats, tant en modalitat exercent como no exercent, que hagin estat mares
o pares a partir de l’1 de juliol de 2017, incloent l’adopció legalment certificada.
Es podran acollir indistintament el pare o la mare. En cas que els 2 estiguin col·legiats, el primer podrà acollirse a la bonificació, i addicionalment, el segon podrà demanar una bonificació equivalent a un mes. Aquesta
bonificació és acumulable a la bonificació per inici d’activitat o per ser treballador per compte aliè, en el cas del
segon progenitor. No es podrà canviar el beneficiari en el temps que duri la bonificació.
Els arquitectes ja col·legiats han d’estar al corrent de pagament amb el COAC.

Import amb la bonificació aplicada

Trimestral

1er Progenitor
• Quota col·legial (exempta d’IVA)
• Tram complementari

9€
18 € + IVA

Documentació justificativa
• Formulari de petició
• Llibre de família, que certifiqui el naixement del fill o document administratiu o judicial que certifiqui la
constitució de l’adopció.

Validesa
2 trimestres sencers a partir del trimestre següent de l’aprovació de la bonificació. En cas de part múltiple, la durada
s’ampliarà a 3 trimestres sencers, contant també a partir del trimestre següent de l’aprovació de la bonificació. En
el cas del 2on progenitor la bonificació serà per un mes.
Termini i lloc de presentació
A l’Àrea d’Atenció a l’Arquitecte o a la Secretaria de qualsevol Demarcació o Delegació del COAC.
L’arquitecte podrà sol·licitar la bonificació com a màxim fins a finals del següent trimestre del naixement del fill, o,
en cas d’adopció, fins el final del següent trimestre de la data d’inici d’acolliment o de la data de constitució de
l’adopció.
Aplicació
Una vegada presentada la documentació correcta, la bonificació s’aplicarà a partir del següent trimestre de
l’aprovació per part de la Comissió de Govern del COAC o altre òrgan en qui delegui la Junta de Govern.
No té caràcter retroactiu.

Bonificació per llarga incapacitat temporal mèdica
Qui s’hi pot acollir
• Arquitectes ja col·legiats, tant en modalitat exercent como no exercent, que estiguin de baixa per incapacitat
temporal llarga (més de 60 dies). Aquesta bonificació no és acumulable a d’altres bonificacions.
Els col·legiats han d’estar al corrent de pagament amb el COAC. Durant el temps que a l’arquitecte se l’apliqui
aquesta bonificació, no podrà fer ús dels tràmits vinculats al visat. Igualment mantindrà la seva responsabilitat
sobre aquells treballs que estiguin en curs.

Import amb la bonificació aplicada
• Quota col·legial (exempta d’IVA)
• Tram complementari

Trimestral
12 €
18 € + IVA

Documentació justificativa
• Formulari de petició
• Baixa mèdica en la que s’especifica la data inicial i la durada prevista

Validesa
Aquesta bonificació s’aplicarà a partir del mes següent a la seva aprovació i durarà fins al final del trimestre en
curs.
La bonificació es podrà renovar si persisteix la baixa mèdica.
Si l’alta mèdica es produís abans de la finalització de la bonificació, aquesta s’haurà de comunicar al COAC per
tornar a la situació de quota completa.
Termini i lloc de presentació
A l’Àrea d’Atenció a l’Arquitecte o a la Secretaria de qualsevol Demarcació o Delegació del COAC.
L’arquitecte podrà sol·licitar la bonificació a partir del dia 60 de la baixa mèdica
La renovació de la bonificació s’haurà de presentar abans del dia 20 del darrer mes del trimestre d’aplicació de la
bonificació.
Aplicació
Aquesta bonificació és aplicable als arquitectes que a partir de l’1 de gener de 2019 estiguin en situació de baixa
mèdica.
Una vegada presentada la documentació correcta, la bonificació s’aplicarà a partir del mes següent de l’aprovació
per part de la Comissió de Govern del COAC o altre òrgan en qui delegui la Junta de Govern.
No té caràcter retroactiu.

Bonificació per baixos ingressos
Qui s’hi pot acollir
•
Arquitectes ja col·legiats i nous col·legiats que tinguin dificultats econòmiques, amb un nivell d’ingressos
superiors als requisits de la bonificació social.
Els arquitectes ja col·legiats han d’estar al corrent de pagament amb el COAC.

Import amb la bonificació aplicada
• Quota col·legial (exempta d’IVA)
• Tram complementari

Trimestral

Anual

47,25 €

189 €

27 € + IVA

108 € + IVA

Criteris econòmics d’aplicació
• Sense càrregues familiars (sense fills ni persones a càrrec)*:

Ingressos anuals bruts < 15.000 €

• Amb càrregues familiars (fills o persones a càrrec)*:

Ingressos anuals bruts < 20.000 €

• En qualsevol cas, la renda familiar** no pot superar:

Ingressos anuals bruts <= 35.000 €

* S’entén per càrregues familiars quan l’arquitecte, respecte els 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 i així consta en l’última
declaració presentada.
** S’entén com a renda familiar la suma dels ingressos bruts anuals de l’arquitecte, del cònjuge o parella i ascendents i descendents que convisquin
amb ell.

Documentació justificativa
• Treballadors per compte propi

-

• Treballadors per compte aliè

-

Formulari de petició
Última declaració IRPF
Última declaració trimestral d’IVA
Última declaració IRPF del cònjuge, en cas de fer-la separada
Última declaració IRPF dels ascendents i/o descendents que convisquin
amb l’arquitecte o declaració responsable relativa a que la renda anual
bruta total no supera els 35.000 € i compromís de presentar la
documentació justificativa a requeriment del COAC.
Formulari de petició
Última declaració IRPF
Justificant d’inscripció al SOC com a demandant de feina
Última declaració IRPF del cònjuge, en cas de fer-la separada.
Última declaració IRPF dels ascendents i/o descendents que convisquin
amb l’arquitecte o declaració responsable relativa a que la renda anual
bruta total no supera els 35.000 € i compromís de presentar la
documentació justificativa a requeriment del COAC.

Validesa
4 trimestres des de l’aprovació (pot ser de durada inferior si canvia la situació econòmica).
Renovable aportant la documentació en els terminis fixats.
Lloc de presentació
A l’Àrea d’Atenció a l’Arquitecte o a la Secretaria de qualsevol Demarcació o Delegació del COAC.
Aplicació
Una vegada presentada la documentació correcta, la bonificació s’aplicarà a partir del següent trimestre de
l’aprovació per part de la Comissió de Govern del COAC o altre òrgan en qui delegui la Junta de Govern.
No té caràcter retroactiu.

