
BONIFICACIONS
2023

> SOC COAC

Per vulnerabilitat o atur (90%) 

Per raó d’ingressos (50%)

> Laborals

Per llarga incapacitat temporal (80%)

Per jubilació o incapacitació per a l’exercici professional (80%)

Per maternitat/paternitat (60%)

> Professionals

COAC JOVE i inici de l’activitat (50%)

Per exercir la professió o estudiar a l’estranger (50%)El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, per facilitar tant 
la nova col·legiació com la permanència dels 
arquitectes col·legiats, contempla un seguit de 
bonificacions sobre la Quota i, en alguns casos, sobre el 
Tram de Serveis Complementaris.

% de reducció sobre la Quota col·legial



Per vulnerabilitat (90%)

Arquitectes ja col·legiats i nous col·legiats en 
situació d’atur o que tinguin dificultats econòmiques.

Els arquitectes ja col·legiats han d’estar al corrent 
de pagament amb el COAC.

> Qui s’hi pot acollir

> Import amb la bonificació aplicada
Trimestral Total anual 

Quota col·legial (exempta d’IVA) 8,90 € 35,60 €

Tram complementari 18 € + IVA 72 € + IVA

> Criteris econòmics d’aplicació – ingressos anuals bruts

Sense càrregues familiars (sense fills ni persones a càrrec)(i) < SMI x 14 pagues (14.000 €)

Amb càrregues familiars (fills o persones a càrrec)(i) < SMI x14 pagues x 1,5 = 21.000 €

En qualsevol cas, la renda familiar(ii) no pot superar <SMI X14 pagues x 2,3 = 32.200 €

(i) 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.

(ii) Suma dels ingressos bruts anuals de l’arquitecte, cònjuge o parella i 
ascendents i descendents que hi convisquin.

> Documentació justificativa

Treball per 
compte propi

- 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 30.590 € i 
compromís de presentar la documentació justificativa a requeriment del COAC.

En situació 
d’atur

- 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 30.590 € 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

BONIFICACIÓ 2023
SOC COAC



Per raó d’ingressos (50%)

BONIFICACIÓ 2023 
SOC COAC

> Import amb la bonificació aplicada
Trimestral Total anual 

Quota col·legial (exempta d’IVA) 44,50 € 178 €

Tram complementari 18 € + IVA 72 € + IVA

> Criteris econòmics d’aplicació – ingressos anuals bruts

Sense càrregues familiars (sense fills ni persones a càrrec)(i) < 18.000 €

Amb càrregues familiars (fills o persones a càrrec)(i) < 22.000 €

En qualsevol cas, la renda familiar(ii) no pot superar <= 35.000 €

> Documentació justificativa

Treball per 
compte propi, 
assalariats i 
funcionaris

- 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.

En situació 
d’atur

- 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.

Arquitectes ja col·legiats i nous col·legiats que 
tinguin dificultats econòmiques, amb un nivell 
d’ingressos superiors als requisits de la bonificació 
per vulnerabilitat.

Els arquitectes ja col·legiats han d’estar al corrent 
de pagament amb el COAC.

> Qui s’hi pot acollir

(i) 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.

(ii) Suma dels ingressos bruts anuals de l’arquitecte, cònjuge o parella i 
ascendents i descendents que hi convisquin.

> 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.



Per llarga incapacitat
temporal (80%)

BONIFICACIÓ
LABORAL
2023

> Qui s’hi pot acollir

Arquitectes ja col·legiats, que estiguin de baixa per 
incapacitat temporal llarga (més de 60 dies). 

Caldrà estar al corrent de pagament de tots els deutes 
que pugui tenir amb el COAC.

L’obtenció d’aquesta bonificació implica la impossibilitat 
d’exercir la professió durant el període que duri la 
bonificació. Igualment mantindrà la seva responsabilitat 
sobre els treballs que estiguin en curs.

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

> Import amb la bonificació aplicada
Trimestral Total anual 

Quota col·legial (exempta d’IVA) 17,80 € 71,20 €

Tram complementari 36 € + IVA 144 € + IVA

> Documentació justificativa

- Formulari de petició

- Baixa mèdica on s’especifica la data inicial i la durada prevista

> Validesa
S’aplicarà a partir del mes següent a la seva aprovació, sempre que s’hagin complert els primers 60
dies de baixa i durarà fins el final del trimestre en curs.

Es podrà renovar si persisteix la baixa mèdica.

En el moment de l’alta mèdica, s’haurà de comunicar al COAC per tornar a la situació de quota
complerta. Es regularitzarà la quota pel mes en curs.

> 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
Aplicable als arquitectes que a partir de l’1 de gener de 2022 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.



Per jubilació (80%)

BONIFICACIÓ
LABORAL
2023

> Qui s’hi pot acollir

Arquitectes jubilats o amb incapacitat permanent per 
a l’exercici professional.

> 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 mes 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

> Import amb la bonificació aplicada
Trimestral Total anual 

Quota col·legial (exempta d’IVA) 17,80 € 71,20 €

Tram complementari 36 € + IVA 144 € + IVA

> Documentació justificativa

- Formulari de petició

- Certificat mèdic, en cas d’incapacitat



Per maternitat/paternitat (60%)

BONIFICACIÓ
LABORAL
2023

> Qui s’hi pot acollir

Arquitectes ja col·legiats i nous col·legiats que hagin estat 
mares o pares a partir de l’1 d’octubre de 2022, incloent 
l’adopció legalment certificada. 

S’hi pot acollir indistintament el pare o la mare. En cas que 
els 2 estiguin col·legiats, ambdós podran acollir-se a la 
bonificació de la quota. 

És acumulable a la bonificació per inici d’activitat o per 
treball per compte aliè, en el cas del segon progenitor. 

No es pot canviar el beneficiari. 

Cal estar al corrent de pagament amb el COAC. 

> Import amb la bonificació aplicada
Trimestral

Quota col·legial (exempta d’IVA) 35,60 €

Tram complementari 36 €

> 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
3 trimestres sencers a partir del trimestre següent de l’aprovació de la bonificació. Es podran acollir
indistintament el pare o la mare. En cas de part múltiple, la durada s’ampliarà a 4 trimestres sencers,
comptant també a partir del trimestre següent de l’aprovació de la bonificació.

> 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.



Inici d’activitat / COAC JOVE 
(50%)

BONIFICACIÓ
PROFESSIONAL
2023

> Qui s’hi pot acollir

Arquitectes residents i provinents d’una escola 
d’arquitectura de l’Estat espanyol que es col·legien per 
primera vegada al COAC, dins dels 3 primers anys des de 
l’obtenció del títol.

La bonificació és per als 2 primers anys de col·legiació 
(es compten 8 trimestres naturals, sempre consecutius)

Els 2 primers trimestres naturals de col·legiació són 
gratuïts.

> Import amb la bonificació aplicada

Dos 1rs trimestres(i) Trimestral Total anual 

Quota col·legial (exempta d’IVA) GRATUÏT 44,50 € 178 €

Tram complementari GRATUÏT 18 € + IVA 72 € + IVA

> 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
2 primers anys de col·legiació (es compten 8 trimestres naturals, sempre consecutius).
(i) Gratuïtat dels dos primers trimestres: es compten trimestres naturals (gener-març, abril-juny,
juliol-setembre, octubre-desembre)

> Aplicació
S’aplicarà únicament en el moment de la primera col·legiació.

A partir del dia 1 de febrer de 2023 i durant un any, els arquitectes que es col·legiïn per primera
vegada podran formar part de les agrupacions col·legials sense cost.



Per a expatriats (50%)

BONIFICACIÓ 
PROFESSIONAL
2023

> 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
Trimestral Total anual 

Quota col·legial (exempta d’IVA) 44,50 € 178 €

Tram complementari 36 € + IVA 144 € + 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 mes 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.
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