
 

 
 

(...) eliminat en aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal. 

JUNTA DE GOVERN -  18 DE JULIOL DE 2017 
 

 
Nova bonificació de quotes per Maternitat/Paternitat 
 
Amb la voluntat de continuar donant suport als col·legiats en diferents situacions de la seva 
trajectòria professional i vital, facilitant tant la nova col·legiació com la permanència com a 
col·legiat, a proposta de l’Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya, la Junta de Govern 
ACORDA crear una nova bonificació per motius de maternitat, paternitat o adopció que 
haurà de complir els següents requisits: 

 
- Podran acollir-se nous arquitectes col·legiats i arquitectes ja col·legiats, tant en 

modalitat exercent com 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, només un d’ells es podrà acollir a la bonificació. No es podrà canviar el 
beneficiari en el temps que duri la bonificació. 

- L’arquitecte que opti a aquesta bonificació haurà d’estar al corrent de pagament de 
tots els deutes que  pugui tenir amb el COAC per qualsevol concepte. 

- Aquesta bonificació és incompatible de manera simultània amb d’altres 
bonificacions.  

 
• Import de la bonificació 
La quota bàsica trimestral bonificada resultant serà d’un import de 9 € . 
El tram complementari trimestral bonificat resultant serà d’un import de 3,60 € +IVA (90% 
de bonificació respecte a la quota estàndard). 
Incorporar la reducció d’1 mes per a paternitat.  
 
• Àmbit temporal i presentació 
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. La sol·licitud haurà de ser 
mitjançant enviament per correu electrònic de la documentació necessària a la Secretaria 
del Col·legi (secretaria@coac.net). 
 
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. Tindrà una 
durada de 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. 
  
• Documentació necessària 
S’haurà d’enviar el formulari que estarà penjat al web, annexant com a document justificatiu 
el llibre de família o la partida de naixement, que certifiquin el naixement del fill, o document 
administratiu o judicial que certifiqui la constitució de l’adopció. 
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• Altres 
Aquesta nova bonificació s’integra dins del programa de bonificacions, i a tal efecte 
s’afegirà dins del document Quotes 2017. 
 
• Interpretació i Execució de l’acord 
La Comissió de Govern ha estat expressament facultada per la Junta de Govern per a la 
interpretació i execució de l’acord de bonificació de quotes per maternitat / paternitat, 
desenvolupat en aquest acord, al qual s’hi haurà de recollir qualsevol modificació d’aquell. 
 
Per una altra part, la Junta de Govern ACORDA estudiar la possibilitat d’establir una 
bonificació de la quota col·legial per a les baixes per incapacitat temporal laboral. 
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