
 

ACORD de 23 de febrer de 2021, DE LA JUNTA DE GOVERN SOBRE QUOTES COL·LEGIALS I 

QUOTES D’INSCRIPCIÓ EN CASOS ESPECIALS TIPIFICATS 

 

La Junta de Govern del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències 

de Catalunya, reunida en sessió ordinària el dia 23 de febrer de 2021, acorda el següent sobre 

exempcions i reduccions de les quotes col·legials i quotes d’inscripció (altes col·legials): 

 

Reduccions del 50% 

1. Reducció de la quota d’inscripció (alta col·legial) als col·legiats/col·legiades que es re-

col·legiïn. 

2. Reducció de la quota d’inscripció (alta col·legial) als col·legiats/col·legiades que 

acreditin oficialment la seva situació d’atur.  

3. Reducció de la quota col·legial semestral als col·legiats/col·legiades majors de 65 anys 

que acreditin oficialment la seva situació de jubilació. 

4. Reducció de la quota col·legial semestral als col·legiats/col·legiades que acreditin 

oficialment la seva situació d’atur.  

5. Reducció la quota col·legial semestral als col·legiats/col·legiades que acreditin 

oficialment la seva situació de jubilació amb més de 35 anys de col·legiació 

ininterrompuda. 

 

Exempcions 

6. Exempció total de la quota col·legial als col·legiats/col·legiades majors de 70 anys que 

acreditin oficialment la seva situació de jubilació.  

7. Exempció total de la quota col·legial als col·legiats/col·legiades que acreditin 

oficialment la seva situació de jubilació amb més de 40 anys de col·legiació 

ininterrompuda. 

8. Exempció total de la quota d’inscripció (alta col·legial) a tot el professorat dels centres 

adherits del Col·legi. 

 

Noves altes  

Menors de 30 anys 

9. Reducció del 50% de la quota d’inscripció (alta col·legial) per als nous/noves 

titulats/titulades amb exempció de la quota col·legial de l’any de col·legiació i el 

següent, i una reducció del 50% de la quota col·legial semestral fins a complir els 30 

anys. 

 

Graduats/graduades en educació d’infantil i en educació primària, i titulats/titulades en el 

màster de formació del professorat  

10. Reducció del 50% de la quota d’inscripció (alta col·legial) i exempció de la quota 

col·legial de l’any de col·legiació i el següent. 

 

 

 



 

 

Altres 

11. Els i les interessats/interessades en fer cursos podran col·legiar-se abonant la totalitat 

de la quota d’inscripció (alta col·legial), gaudint de l’exempció del pagament de la 

quota semestral en curs i la següent quota col·legial. 

12. El càlcul de l’import de la primera quota col·legial semestral serà proporcional en 

còmput mensual a la data de sol·licitud de col·legiació. 

 

Jubilats 

13. Abonament de la totalitat de la quota d’inscripció (alta col·legial) i aplicació de la 

reducció de quota corresponent, en funció de la seva franja d’edat.  

 

Altres sol·licituds 

14. En el cas que es presentin sol·licituds de reducció de quotes col·legials diferents de les 

tipificades en els punts anteriors, seran avaluades individualment.  

15.  

CONSIDERACIONS GENERALS 

Per ser beneficiari/beneficiària de les reduccions i/o exempcions objecte d’aquest ACORD és 

necessari presentar una sol·licitud expressa adreçada a la Junta de Govern del Col·legi. 

Totes les sol·licituds seran objecte de resolució expressa per part de la Junta de Govern. El 

termini per resoldre les sol·licituds és de dos mesos, passats els quals sense que s’hagi notificat 

la resolució s’entendran com a acceptades. Aquests dos mesos quedaran interromputs i així 

mateix els seus efectes si la comprovació de la sol·licitud es veiés interrompuda per manca 

d’aportació de la documentació requerida. Així mateix el Col·legi podrà suspendre el termini de 

dos mesos per causes justificades i de força major, la qual cosa seria comunicada 

oportunament. 

 

Totes les sol·licituds s’han de tramitar a través del formulari corresponent aprovat a tal efecte i 

que es facilita als col·legiats a través de la pàgina web o presencialment. 

 

L’aplicació de la reducció es produirà en les quotes col·legials posteriors a la data de sol·licitud. 
Les persones que es trobin en situació d’atur hauran de ratificar al Col·legi aquesta situació, 

abans del primer dia hàbil de juny i abans del primer dia hàbil de desembre, omplint de nou el 

formulari corresponent. 

 

A la Junta de Govern ordinària del mes de juny i a la del mes de desembre es donarà compte 

de les sol·licituds presentades. 

Aquest acord entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació a la web del Col·legi. 
 

 

La Secretària General     El Degà 
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