
SOL·LICITUD DE REDUCCIÓ DE QUOTES COL·LEGIALS PER ESTAR EN L’ATUR 
 
 

A LA JUNTA DE GOVERN DEL COL-LEGI D’ENÒLEGS I ENÒLOGUES DE CATALUNYA (CEEC) 
 
 
 

En/Na ...............................................................................................amb número  de 
col·legiat/col·legiada ..........., sol·licita la reducció de quotes col·legials per motiu de 
desocupació, i tal efecte declara responsablement no estar treballant en cap tipus de treball 
remunerat en el moment de signar aquest document i contreu el compromís de notificar 
qualsevol canvi que es produeixi en la seva situació.   

 
El/La a sota signant adjunta a aquesta sol·licitud els documents acreditatius corresponents (vida 
laboral i tarja vigent) i es compromet a renovar la documentació requerida cada 6 mesos, i si 
dona el cas de que una vegada declarada l’exempció,  torna a realitzar una activitat professional 
retribuïda, ho  comunicarà al CEEC, amb la finalitat de tornar a la situació de col·legiat en 
exercici i per tan al pagament de les quotes ordinàries. 

Coneix que passarà a la situació de col·legiat no exercent i que per tan  no gaudirà de 
l'assegurança de Responsabilitat Civil. 

 

 

Data i signatura: 

 

 

 

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de Caràcter 
personal, l’informem que les dades obtingudes a partir d’aquest formulari es informació confidencial i subjecte al 
secret professional i seran incorporades a un fitxer informatitzat sota la responsabilitat de l’Associació catalana 
d’Enòlegs – Col.legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li 
informació relacionada que pugui ser del seu interès.  
 
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a 
notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a tractar les seves dades personals amb la 
finalitat exposada en el primer paràgraf i sol·licitem el seu consentiment per enviar-li publicitat de les activitats que 
porta a terme. 
 
Pots sol·licitar l'exercici dels drets d'accés, rectificació o supressió, cancel·lació, oposició i retirada de consentiments 
davant la Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, presentant un escrit a l'adreça 
postal de l'encapçalament o enviant un missatge electrònic a ace@enolegs.cat  i ceec@enolegs.cat  

L’enviament d’aquestes dades implica l’acceptació de les clàusules exposades. 

 


