
 

 

 

CONVOCATÒRIA I BASES DE BEQUES D’ESTUDIS DINS DEL PLA IMPULSA D’AJUT 
ALS ARQUITECTES PER A LA TRANSICIÓ PROFESSIONAL 

 

PRESENTACIÓ 

El Pla Impulsa té com únic objectiu posar a disposició d’arquitectes en situació més precària els 
instruments per endegar nous projectes professionals de futur i facilitar des del Col·legi tots els 
mitjans al nostre abast per impulsar l’activitat professional. 

Dins del Pla Impulsa, el programa d’accés a la formació cap a nous perfils professionals preveu, 
amb una dotació de 150.000 euros, la gestió i atorgament de beques d’estudis per a la realització 
de cursos de trànsit en nous perfils professionals i cursos de trànsit específic per a la demanda de 
borses de treball internacional.  

L’objectiu d’aquestes beques és, per tant, afavorir el posicionament dels arquitectes en els nous 
perfils professionals que demanda el mercat donant el suport necessari perquè els estudiants 
puguin cursar els estudis que s’ajustin millor a les seves capacitats i potencial, i perquè 
n’obtinguin el màxim aprofitament. 

 

1. CONVOCATÒRIA 

El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, en el marc del Pla Impulsa, destina 135.000 euros a beques 
per cursar programes d’estudis (màster, graus, etc) a Catalunya /Espanya durant o amb inici a l’any 
2013, en àrees de coneixement que justifiquin el trànsit a un nou perfil professional vinculat al 
sector de l’Arquitectura. 

Entre d’altres destaquem: Gerontologia, Retail, Sostenibilitat, Comercialització de marques i 
productes, Facility management, Turisme cultural, Idiomes, TIC, Gestió energètica 

*Anàlisi fet a partir dels treballs entre el Servei Català d’Ocupació (SOC) i el Col.legi d’Arquitectes de 
Catalunya (COAC) sobre els indicadors disponibles de l’evolució dels diferents sectors, la previsió 
d’inversions, l’anàlisi de les competències i el potencial d’ocupació dels arquitectes, les tendències, els perfils 
professionals que requereixen mercat en cadascuna d’elles i les competències associades a cada perfil.  

1.1. Podran ser objecte de beca els estudis i cursos de l’Escola Sert del Col.legi d’Arquitectes de 
Catalunya i els estudis i cursos d’escoles i centres formatius d’altres institucions sempre i 
quan llur programació no sigui equivalent, en temàtica i contingut, als cursos de l’Escola Sert 
del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya. 

1.2. Les beques es concediran per un curs i cada alumne només podrà sol·licitar una beca per un 
curs concret. No es concedirà beca als becaris d’altres convocatòries del Programa d’accés a 
la formació cap a nous perfils professionals del Pla Impulsa 2013. Si s’anul·la el curs, s’haurà 
de tornar a presentar sol·licitud.  



 

 

 

1.3. La convocatòria s’obre a les 8:00 hores del dia 24 de juliol del 2013 i es tanca a les 14:00 
hores del dia 30 de setembre de 2013. Recordem que entre el 12 i el 23 d’agost no s’atendrà 
la gestió de les beques. 

1.4. Les beques s’atorgaran prèvia comprovació dels requisits exigits a la convocatòria. El Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya atorgarà tantes beques com sigui possible fins a assolir la 
quantitat total destinada a aquesta convocatòria (135.000 euros). 

 

2. DOTACIÓ ECONÒMICA DE LA BECA 

La beca podrà cobrir fins al 80% de l’import de la matrícula del curs amb un topall de 300€. Les 
beques estan subjectes a una retenció del 2%, que se li aplicarà en la dotació econòmica 
concedida. Aquest 2% el becari el podrà recuperar a través de la seva declaració de la renda 
corresponent a l’exercici 2013. 

 

3. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS 

Els sol·licitants hauran de complir els següents requisits : 

- ser arquitectes col·legiats al Col.legi d’Arquitectes de Catalunya en qualsevol modalitat de 
col·legiació i no tenir deutes pendents amb aquest per qualsevol concepte. 

- Per als arquitectes sense responsabilitats familiars, tenir ingressos nets per tots conceptes 
inferiors a 8.000 euros* anuals. 

- Per als arquitectes amb càrregues familiars (fills menors de 25 anys o amb discapacitat 
que convisquin o percebin pensió d’aliments de l’arquitecte; els ascendents majors de 65 
anys o amb discapacitat que convisquin amb l’arquitecte; i el cònjuge no separat 
legalment que estigui en situació d’atur legalment reconeguda, o bé les pensions 
d’aliments o compensatòries judicialment estipulades en cas de separació o divorci), tenir 
ingressos nets per tots els conceptes inferiors a 18.000* euros anuals  

* límit fixat prenent com a referència les dades del IPREM (Indicador Públic de Renda a Efectes Múltiples) i 
les prestacions mínimes d’atur per a l’any 2012. La Junta de Govern, a proposta de la Comissió Impulsa, 
podrà modificar el límit de percepció de rendes que doni dret a l’obtenció de les beques si, amb les 
sol·licituds presentades, no es cobreix un 80 % com a  mínim de les beques ofertes. 

També s’acceptaran les sol·licituds dels i les arquitectes que haguessin estat avaluats i qualificats 
com a aptes per a ser beneficiaris de beques de formació pel servei del programa de Suport i 
Orientació Social del Pla Impulsa. 

 

 



 

 

 

4. SOL.LICITUD I DOCUMENTACIÓ 

4.1.- Els col.legiats candidats han de fer la sol.licitud, mitjançant model normalitzat que s’adjunta 
com annex I de les presents bases, i dirigir-la a la següent adreça de correu electrònic : 
plaimpulsa@coac.net indicant a l’assumpte del correu : beques-formació 

4.2.-  El sol.licitant, a més de la sol.licitud, haurà d’aportar, en format pdf i conjuntament amb 
aquesta, la següent documentació : 

4.2.1.- Dades personals de contacte 

4.2.2.- Informació sobre els estudis que vol cursar incloent el programa complert, durada, lloc, 
import de la matrícula, dates d’inici i finalització i centre formatiu que l’imparteix. Tot en 
forma de fullets o bé d’impressions de les pàgines web del curs pel qual es sol.licita la beca. 

4.2.3.- Fotocòpia del DNI 

4.2.4.- Còpia de la Renda del 2012. També es podran aportar les declaracions trimestrals 
d’IVA en cas d’exercir per compte propi, fulls salarials o altra documentació que justifiqui una 
caiguda dels ingressos durant l’any 2013 en relació a la Renda 2012.  

4.2.5.- Signar casella del formulari –si s’escau- declaració responsable sobre els familiars o 
pensions d’aliments o compensatòries a càrrec.  

4.2.6.- Signar casella del formulari de declaració responsable d’estar al corrent de les 
obligacions fiscals, tributàries i de la seguretat social o mutualitat professional que 
corresponguin. 

 

5. PROCÉS DE SELECCIÓ 

5.1. Primera fase : preselecció 

L’atorgament de les beques es farà prèvia comprovació del compliment dels requisits documentals 
demanats. 

5.2. Segona fase : avaluació i selecció 

Una vegada preseleccionats els candidats que compleixen els requisits demanats, la Comissió 
Impulsa, constituïda per la Junta de Govern del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya, farà una 
avaluació tenint en compte els estudis que es volen cursar i la seva adequació als nous perfils 
professionals que constitueixen l’objectiu d’aquestes beques, i declararà als candidats aptes o no 
aptes per a obtenir la beca. 

La Comissió Impulsa, aprovarà l’atorgament de les beques per a cada perfil professional amb 
criteris objectius i en funció de la demanda rebuda. En el cas que la demanda de beques superi la 
quantitat destinada al programa de beques, la Comissió realitzarà un sorteig entre els candidats 
que compleixin els requisits sol.licitats per a cada perfil professional.   
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Aquesta convocatòria de beques es pot declarar deserta , per a totes o per a algun dels perfils 
professionals, si no existeixen candidats suficients que compleixin amb els requisits sol.licitats o 
que no hagin estat declarats aptes per part de la Comissió.  

 

6. NOMENAMENT DE CANDIDATS 

La Comissió Impulsa, per delegació de la Junta de Govern aprovarà la relació de candidats 
seleccionats. L’atorgament de la beca es comunicarà als beneficiaris per mitjà de correu electrònic.  

 

7. PERCEPCIÓ I FORMA DE PAGAMENT DE LA BECA 

El becari, una vegada li hagi estat comunicat l’atorgament de la beca i previ a la percepció de la 
mateixa,  haurà d’acreditar la matriculació i pagament del curs corresponent. En cas que el curs 
sigui de l’Escola Sert n’hi haurà suficient amb l’acreditació del pagament de l’import no 
subvencionat pel COAC. 

El pagament de la beca es farà mitjançant transferència al compte bancari col·legial del sol.licitant 
als 30 dies com a màxim de la data de presentació al COAC de la factura a nom del becari 
corresponent a l’import subvencionat, el model 145 degudament complimentat i el justificant de 
pagament. 

El becari haurà de justificar davant del COAC que ha portat a terme els estudis pels quals se’l va 
atorgar la beca mitjançant un certificat d’aprofitament i/o assistència. 

La no presentació d’aquest document donarà al COAC dret a demanar el reemborsament dels 
imports rebuts en concepte de beca. 

 

8. INCOMPATIBILITATS 

- Només s’atorgarà una beca per col.legiat 

- No podran ser sol.licitants de beca els empleats del COAC ni membres de les seves juntes 
directives o de govern o de la Comissió Impulsa, ni els seus familiars, associats o 
col.laboradors habituals. 

 

9. GESTIÓ DE LA BECA I OBLIGACIONS DEL BECARI 

La gestió de la beca correspon al Col.legi d’Arquitectes de Catalunya. 

El becari ha de ser titular d’un compte corrent en el què es faran els pagaments que li 
corresponguin. El becari ha d’informar, de manera immediata, de qualsevol canvi d’adreça postal o 
de correu electrònic on rebre comunicacions del COAC. 



 

 

 

Si dels estudis deriva alguna publicació, l’autor hi ha de fer constar la condició de becari del 
Col.legi d’Arquitectes de Catalunya. 

El becari respon de la veracitat de les dades i documentació aportada. A requeriment del COAC, 
haurà d’acreditar, amb documents originals o compulsats, la informació que hagi enviat 
mitjançant fotocòpies o arxius electrònics durant el procés de selecció. Així mateix, el COAC, li 
podrà requerir la certificació original de qualsevol dada esmentada al currículum. 

En cas que el becari no compleixi els compromisos esmentats –o qualsevol altra inclòs en les bases 
de la convocatòria- el COAC es reserva el dret a procedir com estimi convenient, i fins i tot de 
demanar legalment la devolució de les quantitats rebudes. 

 

10. POLÍTICA DE PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES 

El Col.legi d’Arquitectes de Catalunya compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal i manté, especialment, el compromís de confidencialitat 
sobre qualsevol dada aportada. 

El Col.legi d’Arquitectes de Catalunya ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir 
el grau de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les 
circumstàncies del tractament, a fi d’evitar-ne, en la mesura en què sigui possible i sempre segons 
l’estat de la tècnica, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat. 

Les dades personals relatives als sol·licitants de beques que estiguin incloses als documents als 
quals es fa referència en aquestes bases s’incorporaran al fitxer corresponent del Col.legi 
d’Arquitectes de Catalunya. Les dades esmentades es destinaran a facilitar als sol·licitants els 
serveis que duu a terme el Col.legi d’Arquitectes de Catalunya per a la convocatòria, la concessió i 
a la gestió de les beques. El sol.licitant podrà exercitar els drets reconeguts a la Llei i, en 
particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través d’escrit al correu electrònic 
secretaria@coac.cat, amb la referència “protecció de dades”. 

 

11. OBSERVACIONS 

La presentació d’una sol·licitud per a aquestes beques suposa, per part del candidat, l’acceptació 
expressa tant d’aquestes bases com dels criteris i les decisions que la Junta de Govern del Col.legi 
d’Arquitectes de Catalunya pugui prendre davant de qualsevol dubte interpretatiu sobre els 
requisits i les condicions enunciats fins aquí. 

La detecció d’un incompliment d’aquestes bases, sigui quin sigui el moment en què aquesta es 
produeixi i independentment de l’estat en què es trobi la sol·licitud dins del procés de preselecció, 
selecció o concessió de les beques, suposa la cancel·lació automàtica de la sol·licitud esmentada o 
de la beca, si ja s’ha concedit. 



 

 

 

El sol·licitant accepta de forma expressa la plena validesa dels registres i els mitjans electrònics i 
telemàtics gestionats pels sistemes informàtics del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya, com a 
prova plenament vàlida davant de reclamacions eventuals o procediments judicials o extrajudicials 
vinculats a la sol·licitud, la selecció, la concessió, la denegació i l’ús de les beques. 

 

 

12. RETORN 

Els col.legiats i col.legiades que hagin estat beneficiaris d’una beca de formació dins del Pla 
Impulsa hauran d’assolir el compromís ètic de retorn consistent en el reemborsament de les 
quantitats econòmiques percebudes en cas de millora de la situació econòmica actual i el 
compromís de participació voluntària en accions futures promogudes pel Col.legi d’Arquitectes de 
Catalunya vinculades als programes de formació de l’Escola Sert emmarcats en les línies del Pla 
Impulsa. 

Tots els fons econòmics que s’obtinguin del retorn dels i les arquitectes beneficiaris del Pla 
Impulsa es destinaran a la creació d’un Fons social d’ajut als arquitectes que serà gestionat per la 
Junta de Govern del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya de conformitat amb els objectius que en 
cada cas es determini per tal de millorar la situació professional i competitiva dels i les arquitectes 
col.legiats i col.legiades. 

 

Juliol 2013 


