
PER CAUSES SOCIALS

Nom Num. Col·legiat NIF

SOL·LICITO

DECLARO

No tenir càrregues familiars (1) Tenir càrregues familiars (1)

Ingressos bruts anuals no superiors a 10.000€ (2) Ingressos bruts anuals inferiors a 15.000€ (2)

Ingressos renda familiar no superiors a 30.000€ (3) Ingressos renda familiar inferior a 30.000€ (3)

Documentació adjunta

En tots els casos

Darrera declaració anual d'IRPF

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

Treballadors per compte propi Treballadors per compte aliè / en recerca de feina (4)

Darrera declaració trimestral d'IVA Justificant d'inscripció als Servei Català d'Ocupació

(SOC) com a demandant de feina

Altres documents (opcional)

…………………………………………………………………………………. (descripció document)

…………………………………………………………………………………. (descripció document)

Lloc: ……………………………………………………. Data: ……………………………………………………

Signatura ………………………………………………

(4) Si un arquitecte no està d'alta al cens de professionals de l'AEAT (imprès 036), haurà de demostrar recerca activa de feina (SOC).

(3) Suma de les caselles núms. 380 + 395 de les declaracions d'IRPF de l'interessat i de les persones que convisquin amb ell. Veure (1)

(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 380 + 395 de la declaració d'IRPF anual.

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LA QUOTA COL·LEGIAL 

Acollir-me a la Bonificació de la Quota col·legial per causes socials, i declaro que la informació detallada a continuació és verídica.

Em comprometo a notificar qualsevol canvi que es produixi 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.

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. Per gaudir d'aquesta bonificació els arquitectes ja col·legiats han d'estar al corrent de

pagament de tots els deutes que pugui tenir amb el COAC per qualsevol concepte. Bonificació no acumulable.

(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. 

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

 (segons acord J.G. 26/07/2016)

https://www.arquitectes.cat/ca/system/files/acord_26072016_bonificacio_quotes.pdf
http://www.arquitectes.cat/ca/system/files/acord_26072016_bonificacio_quotes.pdf

