
Nom:

DNI:

Núm. col·legiat/ada:

Referència*: 

Cognoms:

Data de naixement:

2. Reducció de la quota d’inscripció (50 %)

3. Reducció de la quota col·legial semestral (50 %)

4. Reducció de la quota col·legial semestral (50 %)

5. Reducció de la quota col·legial semestral (50 %)

6. Quota col·legial de 15 € anuals

7. Quota col·legial de 15 € anuals

8. Exempció total de la quota d’inscripció 

9. Reducció del 50% de la quota d’inscripció amb 
exempció de la quota col·legial semestral (any 
d’alta i següent) 

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

11. Abonament de la quota d'inscripció (alta 
col·legial) i exempció de la quota col·legial 
semestral (semestre en curs i següent)

13.Abonament de la totalitat de la quota 
d'inscripció (alta coHegial) i aplicació de la 
reducció de quota corresponent

14. Altres sol·licituds

Reingrés

Aturat/ada1

Més gran de 65 anys jubilat/ada2

Aturat/ada1

Més de 35 anys de col·legiació

Més gran de 70 anys jubilat/ada ininterrompuda2

Més de 40 anys de col·legiació ininterrompuda

Professorat de centres adherits

Menors de 30 anys

Nous titulats (infantil, primària, màster prof.)

Inscripció a cursos

Alta de jubilats

Formulari de sol·licitud de reducció o exempció 
de la quota col·legial i/o de la quota d’inscripció

Dades personals:

Si hi ha hagut alguna modificació en les vostres dades personals (a/e, telèfon, mòbil, etc.), us preguem que ens ho feu saber.

Rambla de Catalunya, 8        

* A omplir pel Col·legi

Sol·licito:
1. Reducció de la quota d’inscripció (50 %)

08007 Barcelona     Tel. (34) 933 170 428     secretaria@cdl.cat     www.cdl.cat

Acord de 30 de novembre de 2021



Formulari de sol·licitud de reducció o exempció  
de la quota col·legial i/o de la quota d’inscripció

Rambla de Catalunya, 8        

1Aquesta bonificació s’aplica als col·legiats que estiguin en situació d’atur (no compatible amb treball a 
temps parcial), que no estiguin exercint i que no cobrin per part de l’Estat una prestació superior al 50% del 
salari mínim interprofessional vigent.

Cal aportar: 

Document d’alta i renovació de la demanda d’ocupació (DARDO), que proporciona el Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC)

2Aquesta bonificació s’aplica als col·legiats que estan jubilats en el règim general de la Seguretat Social o en 
el règim d’autònoms i justifiquin i declarin que no exerceixen la professió.

Cal aportar: 

Resolució acreditativa i positiva de jubilació

En els casos que no hagin estat mai d’alta a la Seguretat Social cal que aportin la documentació següent

Data: Signatura:

I perquè així consti, signo la present sol·licitud.

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i del Reglament (UE) 
2016/679, us informem que les vostres dades s'incorporaran a un tractament titularitat del COL·LEGI OFICIAL DE DOCTORS 
I LLICENCIATS EN FILOSOFIA I LLETRES I EN CIÈNCIES DE CATALUNYA, la finalitat de la qual és gestionar el tràmit que heu 
sol·licitat, sobre la base del compliment d'una obligació legal, de la prestació del servei i del consentiment de l'interessat. Us 
comuniquem que les vostres dades poden ser cedides a administracions públiques o col·laboradors per al correcte 
desenvolupament de les nostres finalitats. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i 
limitació d'ús, expressament reconeguts en el citat Reglament, mitjançant escrit, acompanyat de fotocòpia del DNI, adreçat 
al COL·LEGI OFICIAL DE DOCTORS I LLICENCIATS EN FILOSOFIA I LLETRES I EN CIÈNCIES DE CATALUNYA, amb domicili 
professional a RAMBLA DE CATALUNYA, 8, PRAL, CP 08007 BARCELONA (BARCELONA). Si té lloc algun canvi en les vostres 
dades personals, és responsabilitat vostra de comunicar-ho al Col·legi. 
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