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Tot seguit exposem els tràmits que han de seguir els arquitectes tècnics o aparelladors que vulguin 
iniciar la seva activitat professional com a liberals, així com els aspectes bàsics que hauran de tenir 
en compte en els diferents àmbits que comporta l’exercici (col·legial, fiscal, de previsió social i de 
responsabilitat civil). 
 
 
 

I. ALTA COL·LEGIAL 

 
Per a l’exercici de la professió és requisit indispensable la col·legiació, segons estableix la vigent Llei 
de col·legis professionals. 
 
 
 

II. TRÀMITS I OBLIGACIONS FISCALS 

 
 

A) ALTA DE L’IAE (IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES) 
 
És un impost amb què grava una activitat professional determinada, en el nostre cas la d’arquitecte 
tècnic o aparellador (que es correspon amb l’EPÍGRAF 421), tenint en compte si aquesta s’exerceix o 
no en un despatx. Es tracta d’un impost municipal però que permet treballar a tot l’Estat espanyol. 
 
A partir de l’1 de gener de 2003, es va produir una novetat important en l’IAE, que comporta 
l’exempció del pagament de l’impost a tots els professionals liberals que siguin persones físiques 
(les persones jurídiques amb una facturació inferior a 1 milió d’euros també estan exemptes del 
pagament de la quota de l’IAE). Malgrat l’exempció, continua sent preceptiva la formalització de la 
declaració d’alta de l’IAE en algun Ajuntament, tot i que en la majoria (per exemple en l’Ajuntament 
de Barcelona), no cal formalitzar la declaració d’alta i hi ha prou amb la declaració censal d’inici 
d’activitat a Hisenda (imprès 036/037). 
 
 
B) DECLARACIÓ CENSAL D’INICI D’ACTIVITAT (MODEL 036/037), que s'ha de tramitar a Hisenda 
 
Es tracta d’un tràmit que serveix per donar-se d’alta d’activitat en el cens d’Hisenda. També s’utilitza 
per notificar algun canvi de dades o la baixa de l’activitat. 
 
En formalitzar aquest imprès, s’ha de declarar si l’activitat professional s’exercirà o no en un despatx. 
 
a) Exercici de la professió sense despatx. Quan s‘opti per exercir la professió sense disposar de 
despatx propi, es tramitarà el model 036/037 fent constar el domicili particular (o domicili a efectes 
fiscals) i deixant en blanc l’apartat que fa referència al domicili de l’activitat. 
 
b) Exercici de la professió en despatx. Quan l’activitat es desenvolupi en un despatx propi (es pot 
declarar com a despatx uns m² del domicili particular), es formalitzarà l’imprès 036/037 emplenant-
se l’apartat de domicili de l’activitat i es declararan els m² concrets del despatx o la part del domicili 
particular que es destini per a l’activitat. 
El fet de declarar despatx possibilitarà en les declaracions posteriors de l’IVA i de l’IRPF, la deducció 
de despeses relacionades amb el despatx (llum, telèfon i altres serveis, així com la compra d’un 
ordinador o mobiliari, etc.). 
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Així mateix, quan s’empleni aquest imprès 036/037, s'ha de tenir en compte  que s’haurà d’escollir el 
règim d’estimació de l’IRPF per al qual es determinarà el rendiment net de l’activitat: 
 

• ESTIMACIÓ DIRECTA SIMPLIFICADA, que és l’habitual, permet deduir totes aquelles despeses 
necessàries per desenvolupar l’activitat, incloses les amortitzacions del valor dels béns d’inversió 
relatius a l’activitat, sempre que hagin estat degudament comptabilitzades. En la majoria de 
casos, excepte quan hi hagi increments o reduccions de patrimoni destinat a l’activitat, el 
rendiment net de l’activitat s’obtindrà de la manera següent: 

(Exemple) INGRESSOS  (600 euros) 
DESPESES  - (180 euros) 

_________________________ 
RENDIMENT NET PREVI     (420 euros) 

(amb un màxim de 2000 €) - 5% DEL RENDIMENT NET PREVI    - ( 21 euros) 
_________________________ 

RENDIMENT NET     (399 euros) 
========================= 

 

• L'ESTIMACIÓ DIRECTA és obligatòria per a aquells subjectes passius les activitats dels quals 
superin els 600.000 euros anuals. 

 
 
C) OBLIGACIONS FISCALS A PARTIR DE L’INICI DE L’ACTIVITAT 
 
 
L’arquitecte tècnic que treballa com a liberal està subjecte, bàsicament, a dos impostos, l’IVA i l’IRPF, 
i a una sèrie d’obligacions formals: 
 
a) L’IVA (impost sobre el valor afegit) 
 
En emetre la seva factura, el professional ha de carregar el tipus vigent d’IVA (en l'actualitat, el 21%) 
sobre l’import dels honoraris (base imposable). 
 
L’IVA comporta l’obligatorietat de presentar trimestralment a Hisenda (per trimestres vençuts) la 
declaració / liquidació corresponent, mitjançant el MODEL 303, abans dels dies 20 d’abril, 20 de 
juliol, 20 d’octubre i 30 de gener, pel que fa al 1r, 2n, 3r i 4t trimestre, respectivament. Coincidint 
amb la declaració del 4t trimestre, s’ha de presentar la declaració resum anual (MODEL 390).  

 
A partir de l’1 de gener de 2014, les empreses i els professionals podran acollir-se al Règim Especial 
de Criteri de Caixa que els permetrà ingressar l’IVA repercutit en el trimestre en què es cobri la 
factura, amb independència de la data en què s’hagi emès. Però, en tot cas, haurà d’ingressar-se 
com a màxim, en l’última liquidació de l’exercici posterior. Per poder acollir-se, que ho sol·licitin 
expressament mitjançant l’imprès de declaració censal (Mod. 036/037). 
 
Tots els models / impresos fiscals s’obtenen al web d’Hisenda i es presenten telemàticament. 
 
 
b) L’IRPF (impost sobre la renda de les persones físiques) 
 
En determinats casos i depenent del destinatari de la factura emesa pel professional (altres 
professionals, empreses, societats mercantils, comunitats de propietaris i, en general, sempre que el 
client no sigui un particular), l’import dels honoraris (base imposable abans d’aplicar l’IVA) suportarà 
una retenció a compte de l’IRPF (en l’actualitat, del 15%; la retenció podrà ser del 7% durant els 
tres primers exercicis per a aquells professionals que iniciïn la seva activitat). El client és l'obligat 
fiscalment a practicar aquesta retenció, que haurà d’ingressar-la a Hisenda per compte del 
professional i lliurar a aquest últim el corresponent certificat de retenció. 
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L’IRPF suposa l’obligatorietat de presentar trimestralment a Hisenda (per trimestres vençuts) la 
corresponent declaració / liquidació, mitjançant el MODEL 130, en els mateixos terminis que per a 
l’IVA. No obstant això, estaran exempts de presentar trimestralment l’esmentat model 130, els 
professionals que, durant l'exercici anterior, hagin suportat la retenció de l’IRPF almenys en el 70% 
dels seus ingressos i prèviament hagin comunicat a Hisenda aquesta exempció, mitjançant els 
impresos 036 o 037. 
 
En el cas que sigui l’arquitecte tècnic qui practiqui retencions d’IRPF a altres professionals o 
col·laboradors o a personal assalariat a càrrec seu, estarà obligat a ingressar-les trimestralment a 
Hisenda per compte d’aquests, mitjançant el MODEL 111, abans dels dies 20 d’abril, 20 de juliol, 20 
d’octubre i 20 de gener, pel que fa al 1r, 2n, 3r i 4t trimestre, respectivament. Coincidint amb la 
declaració del 4t trimestre de l’any, es presentarà el MODEL 190, que recull el resum anual de les 
retencions practicades. 
 
 
c) Altres obligacions fiscals 
 
 
* DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERS (MODEL 347) 
 
Estan obligats a presentar-la els arquitectes tècnics que durant l'exercici anterior hagin emès 
factures a un mateix client o les hagin rebut, quan l’import d'aquestes factures superi (IVA inclòs) els 
3.005,06 euros (es pot tractar d’una única factura de més de 3.005,06 euros o de la suma de més 
d’una), sempre que no hagin estat subjectes a retenció de l’IRPF. Aquesta declaració s'ha de 
presentar una vegada a l'any, abans de finals de febrer, i ha de fer referència a l'exercici de l'any 
anterior. No suposa el pagament o devolució de cap quantitat, 
 
 
* LLIBRES REGISTRE OBLIGATORIS 
 
Els arquitectes tècnics hauran de portar els llibres registre següents: 
 
- Llibre registre d’ingressos / factures emeses, en què es comptabilitzen les factures que emet el 
professional als seus clients. 
 
- Llibre registre de despeses / factures suportades, en què es comptabilitzen les factures que rep el 
professional i que tenen la consideració de despeses de l’activitat deduïbles. 
 
Perquè els dos llibres esmentats serveixin simultàniament als efectes de l’IRPF i de l’IVA, hauran de 
tenir un apartat que permeti desglossar la quota de l’IVA. 
 
- Llibre registre de béns d’inversió, on s’anoten els béns per destinar-los  a l’activitat (vehicle, compra 
del despatx, ordinador, fotocopiadora, etc.), que seran objecte d’amortització en els terminis 
establerts per les taules oficials publicades per l’Administració. 
 
- Llibre de provisió de fons i bestretes, on s'anoten les quantitats rebudes a compte dels clients, com 
a provisió de fons, sempre i quan no s’emeti encara la factura d’honoraris i/o despeses 
corresponent. 
 
Aquests dos últims llibres seran obligatoris només en els casos en què es tinguin béns destinats a 
l’activitat o es cobrin quantitats a compte. 
 
L’arquitecte tècnic pot optar, així mateix, per portar la seva comptabilitat amb suport informàtic. 
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* CONSERVACIÓ DELS JUSTIFICANTS  
 
El professional liberal té l’obligació formal de conservar durant com a mínim quatre exercicis  
(termini de prescripció dels impostos) tots els justificants i documents relacionats amb la 
comptabilitat de l’activitat (minutes d’ingressos, factures de despeses, etc.). 
 
 
 
d) Exemple de minuta / rebut emès pel professional.  
 
L’exemple que proposem conté les dades mínimes exigides per la normativa fiscal. Cal recordar que 
només es practicarà la retenció a compte de l’IRPF quan el destinatari de la factura no sigui un 
particular. Es recomana no signar mai una minuta d’honoraris fins que no es cobri, ja que una 
vegada, signada, el client la podria fer valer com a factura rebut. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DADES DE L’ARQUITECTE TÈCNIC                        DADES DEL CLIENT 
 (nom, cognoms, NIF,i adreça)                                 (nom i cognoms, raó, 
                                                                                     social, NIF i adreça) 
 

 

MINUTA 28/2019 (Sèrie i número de la factura) 

12/07/2019 (dades de la factura) 

(concepte factura____________________________________) 

 

HONORARIS PROFESSIONALS 

 

600 

 

 

+21% IVA 

 

126 

 

-15% IRPF(*) 

 

7%  per als professionals que iniciïn l’activitat, durant els tres 

primers exercicis fiscals. 

  

 

 

-90 

 

TOTAL 

 

636 

 

 

 

 

He rebut de (CLIENT)_____________________________________________________ 

La quantitat de SIS-CENTS TRENTA-SIS EUROS (636 EUROS), import de la meva minuta d’honoraris 

professionals núm. 28/2019, de 12 de julio de 2019. 

 

Barcelona,…………….de…………….2019. 

 

 

      Signatura. 
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III. PREVISIÓ SOCIAL OBLIGATÒRIA 

 
 
El Text refós de la Llei General de la Seguretat Social (Reial Decret Legislatiu 8/2015 de 30 d’octubre) 
ha establert l’obligatorietat de pertànyer a la Seguretat Social, en el Règim Especial de Treballadors 
Autònoms (RETA), a tots els professionals liberals que exerceixin per compte propi que estiguin 
donats d’alta en el cens d’Hisenda. 
 
No obstant això, l’esmentada normativa estableix com a excepció que els col·lectius professionals  
que disposin d’una mútua de previsió social pròpia (en el nostre cas, PREMAAT) podran optar entre 
aquesta mutualitat o bé afiliar-se al RETA. És important destacar que aquesta opció només es pot 
exercitar en el moment de l’inici de l’activitat, és a dir, coincidint amb la declaració censal d’alta 
(model 036/037). Així,  els aparelladors poden escollir entre donar-se d’alta a la PREMAAT o al RETA. 
Si trien la PREMAAT, en qualsevol moment poden canviar i passar al RETA, però si opten inicialment 
pel RETA, ja no podran canviar posteriorment a la PREMAAT. 
 
Escollir entre una o altra modalitat de previsió social és una opció personal.  
 
Els arquitectes tècnics que compatibilitzin l’exercici de la professió com a liberals amb el treball com 
a assalariats, no estan exclosos de l’obligació de pertànyer al RETA o a la PREMAAT, encara que en 
virtut del contracte laboral estiguin afiliats al Règim General de la Seguretat Social. Possibilitat 
d’excepció quan el treball que es desenvolupi el professional, com a liberal, no tingui caràcter 
habitual. 
 
En l'àmbit fiscal, l’import de les quotes pagades a la PREMAAT –quan la mútua s’hagi escollit com a 
sistema alternatiu al RETA- es dedueix com a despesa de l’activitat, en la part que tingui per objecte 
la cobertura de contingències ateses per la Seguretat Social, amb el límit que s’estableixi anualment. 
El possible excés reduirà la base imposable general en la declaració anual de la renda del mes de 
juny, amb determinades condicions i amb el límit màxim que s’estableixi anualment. 
 
La totalitat de les quotes satisfetes al RETA té la consideració de despesa de l’activitat. Si els que 
opten pel RETA, a més, tenen cobertes contingències de manera complementària a la PREMAAT, 
podran reduir la seva base imposable general, amb les especificacions i limitacions indicades en el 
paràgraf anterior.  
 
 

IV. COBERTURA OBLIGATÒRIA DE LA RESPONSABILITAT CIVIL 

 
 
L’arquitecte tècnic que exerceixi com a tal, tant si treballa com a liberal o com si ho fa com a 
assalariat, adquireix, en funció de les intervencions professionals que realitzi, una sèrie de 
responsabilitats de tipus civil i/o penal fixades per la legislació vigent. 
 
L’arquitecte tècnic que intervingui en l’execució d’una obra adquireix les responsabilitats civils i/o 
penals derivades de l’obra viva pels danys materials o personals que es produeixin durant el seu 
procés, tant a la pròpia obra com a tercers. És realment important tenir en compte que no només 
pot contraure aquesta responsabilitat d’obra viva l’aparellador que ha assumit la direcció facultativa 
o la funció de coordinador de seguretat en fase d’execució, sinó tot el qui es trobi a l’obra duent a 
terme qualsevol altra intervenció tècnica (col·laborador de la direcció facultativa en les visites 
d’obra, assessor de la propietat o del promotor, cap d’obra, etc.). Per tant, mai no s’hauria de 
trepitjar una obra sense tenir concertada una pòlissa d’assegurances que cobreixi aquesta 
responsabilitat civil. 
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L’arquitecte tècnic que signi el projecte i/o assumeixi la direcció facultativa de l’obra, a més de les 
responsabilitats derivades de l’obra viva descrites en el paràgraf anterior, una vegada acabada 
l’obra, contrau la responsabilitat derivada de l’obra morta o responsabilitat civil decennal, 
establerta fins ara en l’article 1.591 del Codi Civil, o la responsabilitat triennal o decennal, prevista 
per l’article 17 de la LOE, pels defectes que apareguin en l’edificació durant els anys especificats des 
de la seva finalització. Els períodes esmentats s’allarguen, a més, durant el temps en què legalment 
es poden interposar les accions judicials de reclamació (10 anys per a les obres no regides per la LOE 
i 2 anys per a les obres a les quals els sigui d’aplicació la nova LOE). 
 
Hi ha altres intervencions professionals (taxacions, dictàmens, informes, valoracions, etc.) que també 
poden comportar responsabilitat i que, per tant, convé tenir cobertes. 
 
Fins la recent entrada en vigor de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i 
dels col·legis professionals (DOGC 4651, de 9/6/2007), era imprescindible i recomanable (però no 
legalment obligatori) tenir cobertes les responsabilitats descrites mitjançant la subscripció d’una 
pòlissa de responsabilitat civil (de la MUSAAT o altres companyies d’assegurança, segons els casos), 
que s’havia de mantenir mentre hi hagués risc de reclamacions, això és, en els terminis assenyalats 
en els apartats precedents. 
 
L’esmentada Llei de col·legis professionals catalana estableix com a novetat que els professionals 
titulats tenen el deure de cobrir mitjançant una assegurança els riscos de responsabilitat en què 
puguin incórrer a causa de l’exercici de llur professió i que els col·legis han d’adoptar les mesures 
necessàries per promoure i facilitar el compliment suficient del deure d’assegurança dels seus 
col·legiats. S’exceptuen d’aquesta obligació els professionals que actuïn exclusivament al servei 
d’una Administració pública i els que exerceixin exclusivament com a assalariats, sempre que 
l’empresa tingui una assegurança que cobreixi la responsabilitat dels professionals. 
 
El professional persona física pot limitar la seva responsabilitat per deutes derivades de l’exercici de 
la seva activitat, mitjançant l’assumpció de la condició d’Emprenedor de responsabilitat limitada. El 
benefici fonamental és la limitació parcial de la seva responsabilitat, de manera que quedi lliure de 
responsabilitat el seu habitatge habitual, en les condicions establertes per la normativa aplicable 
(Llei 14/2013, de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització), i 
sempre que ho sol·liciti expressament mitjançant l’imprès de declaració censal (Mod. 036/037). 

 
Als efectes fiscals (IRPF), el cost de les primes de l’assegurança professional té el concepte de 
despesa deduïble per obtenir el rendiment de l’activitat.  
 

 
 

V.- RELACIÓ DE DESPESES DEDUIBLES. 

 
Les despeses deduïbles més habituals de l’arquitecte tècnic liberal són: 
 

• Quota col·legial 
 

• IAE (A partir de l'1 de gener de 2003, els professionals estan exempts del pagament de la 
quota de l’IAE.) 

 

• Quotes del RETA 
 

• Quotes de la PREMAAT 
(En la part que tingui per objecte la cobertura de contingències ateses per la Seguretat Social  
amb el límit que s’estableixi anualment. El possible excés reduirà la base imposable general 
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en la declaració anual de la renda del mes de juny, amb determinades condicions i amb el 
límit màxim que s’estableixi anualment. 

 

• Primes de l’assegurança sanitària privada,  amb els límits i requisits establerts 
 

• Despeses de visat 
 

• Prima fixa i complementària de la MUSAAT o primes d’altra pòlissa de RC 
 

• Arrendament del despatx 
 

• Subministraments, només en el cas que es declari despatx professional. En cas d’afectació 
parcial de l’habitatge com a despatx professional, es podrà deduir el 30% de llum, gas, aigua, 
telèfon i Internet de la part proporcional de la superfície afectada 

 

• Material d’oficina 
 

• Mobiliari d’oficina 
(Només en el cas que es declari despatx professional; els béns superin el 600 euros són 
amortitzables.) 

 

• Telèfon mòbil 
 

• Despeses de manutenció, dinar i allotjament sempre i quan es produeixi en establiments de 
restauració i hoteleria i s’abonin per qualsevol mitjà electrònic, amb els límits màxims 
establerts normativament.  

 

• Despeses derivades del vehicle. ULL!!! ACTUALMENT, TEMA CONTROVERTIT  
(Sempre que estigui destinat únicament i exclusivament a l’activitat i es pugui considerar bé 
afecte a aquesta activitat; en aquest sentit, veure DOCUMENT DE TRACTAMENT FISCAL DEL 
VEHICLE) 
- Benzina 
- Peatges d’autopistes 
- Pàrking 
- Reparacions del vehicle i adquisició d’accessoris o peces de recanvi 
- Assegurança 
- Impost de circulació 
- Quotes de leasing  o de renting   
       (Quan es compri o s’utilitzi el vehicle mitjançant aquestes modalitats) 
 

• Cursos de formació 
 

• Despeses de col·laboradors (arquitectes, delineants…) 
 

• Serveis exteriors (advocats, gestors…) 
 

• Despeses financeres 
 

• Amortitzacions 


