
 
 

c/ Franco Tormo, 3, Baix esq. 46007 València · 963 952 410 · valencia@cgtrabajosocial.es 

DOC. 1 

SOLICITUD DE INCORPORACIÓN 
D./Da. __________________________________________________ 

 

Habiendo sido informada/o de las normas de Colegiación que a continuación se detallan: 

1. Horario del COTS de Valencia 

2. Horario de la biblioteca de este Colegio Oficial 

3. Información de ofertas de trabajo 

4. Horario de permanencias de la Junta de Gobierno 

5. Información, circulares, revista y comisiones 

6. Normas económicas: 

 

A. Gastos de colegiación 

El importe del alta será de 100€ y la cuota de alta reducida de 70€ para los siguientes casos: 

Personas que hayan finalizado los estudios en los dos años anteriores a la colegiación, personas en situación de 

desempleo que no cobren ningún tipo de prestación, personas que perciben prestación económica inferior al SMI o 

personas que trabajan y perciben un salario inferior al SMI. Este importe deberá hacerse efectivo en el momento de 

la inscripción. 

 

B. Cuota 

Cuota anual para las/los Trabajadores Sociales que cobren una cuantía superior al Salario Mínimo Interprofesional 

(SMI), 138,19 €. Se puede abonar anual o semestralmente. 

• Las cuotas anuales se pasarán al cobro en el mes de febrero (solo activos). 

• Las cuotas semestrales se pasarán al cobro los meses de junio y diciembre (activos y cuotas reducidas). 

 

C. Cuotas reducidas 

La cuota reducida es de 69.09 € al año, 34.55 € al semestre. Se pasarán al cobro en junio y diciembre. Por tanto, para 

beneficiarse de la cuota reducida, hay que elegir el modo de pago semestral. Se aplicará en los siguientes casos: 

1) Personas en situación de desempleo que no cobren ningún tipo de prestación económica. 

2) Personas que perciben una prestación económica inferior al SMI. 

3) Personas trabajando que percibe un salario inferior al SMI. 

Todos los casos deben ser justificados mediante la vida laboral, renta, nómina o justificante de prestaciones, dentro 

de los siguientes plazos: 

• 1er semestre: del 15 al 30 de mayo. 

• 2º semestre: del 15 al 30 de noviembre. 

 

D. Requisitos para dares de baja en este Colegio Oficial  

Estatutos Del COTS Valencia núm. 7586/05-08-2015   

24. Artículo Pérdida de la condición de colegiada/o 

La condición de colegiada/o se perderá: 

a) Baja voluntaria de la persona interesada presentando la correspondiente solicitud dirigida a la Presidencia 

de la Junta de Gobierno del respectivo colegio a la que deberá acompañarse documento que acredite el 

cese o baja en el ejercicio de la profesión, o por su incorporación a otro Colegio Oficial de Trabajo Social. 

b) No satisfacer durante el plazo de un año el pago de las cuotas colegiales, previo requerimiento de pago y 

audiencia de la persona colegiada. 

La Ley 6/1997 de la Generalitat Valenciana contempla la obligatoriedad de estar Colegiada/o para ejercer la profesión. 

 

Solicito la inscripción e incorporación a este Colegio Oficial 

València, a _____ de _______ de 20____ 

 

 

 

(firma) 



 
 

c/ Franco Tormo, 3, Baix esq. 46007 València · 963 952 410 · valencia@cgtrabajosocial.es 

DOC. 1 

SOL·LICITUD D'INCORPORACIÓ 
En/Na. _____________________________________________________ 

 

Havent sigut informada/t de les normes de Col·legiació que a continuació es detallen: 

1. Horari del COTS de València 

2. Horari de la biblioteca d'este Col·legi Oficial 

3. Informació d’ofertes de treball 

4. Horari de permanències de la Junta de Govern 

5. Informació, circulars, revista i comissions 

6. Normes econòmiques: 

 

A. Despeses de Col·legiació 

L’import de l’alta serà de 100€ i la quota reduïda de 70€ per als següents casos: 

Persones que hagen finalitzat els estudis en els dos anys anteriors a la col·legiació, persones en situació de 

desocupació que no cobren cap tipus de prestació, persones que reben prestació econòmica inferior al SMI o persones 

que treballen i reben un salari inferior al SMI. Aquest import haurà de fer-se efectiu en el moment de la inscripció. 

 

B. Quota 

Quota anual per a les/els Treballadors Socials que reben una quantia superior al salari Mínim Interprofessional (SMI), 

138,19 €. Es pot abonar anualment o semestralment. 

• Les quotes anuals es passaran al cobrament el mes de febrer (només actius). 

• Les quotes semestrals es passaran al cobrament els mesos de juny i desembre (actius i quotes reduïdes).  

 

C. Quotes Reduïdes 

La quota reduïda és de 69.09 € al any, 34.55 € al semestre.  Es passarà el rebut en juny i desembre. Per tant, per a 

beneficiar-se de la quota reduïda, cal elegir el mode de pagament semestral. S’aplicarà en els següents casos: 

1) Persones que es troben en situació de desocupació que no cobren cap tipus de prestació econòmica. 

2) Persones que reben una prestació inferior al Salari Mínim Interprofessional. 

3) Persones en actiu amb un salari inferior al Salari Mínim Interprofessional. 

Tots el casos s’han de justificar amb la vida laboral, renta, nòmina o justificant de la prestació en el següent període: 

• 1r semestre: de 15 al 30 de maig. 

• 2n semestre: de 15 al 30 de novembre. 

 

D. Requisits per a donar-se de baixa en este Col·legi Oficial 

Estatuts del COTS València núm. 7586/05-08-2015 

Article 24. Pèrdua de la condició de col·legiada/at 

La condició de col·legiada/at es perdrà: 

a) Baixa voluntària de la persona interessada amb la presentació de la sol·licitud dirigida a la Presidència de 

la Junta de govern del respectiu Col·legi a què haurà d’adjuntar-se un document que acredite el cessament 

o baixa en l’exercici de la professió, o per la seua incorporació a un altre Col·legi Oficial de Treball Social. 

b) No satisfer durant el termini d’un any el pagament de les quotes col·legials, previ requeriment de pagament 

l’audiència de la persona col·legiada. 

La Llei 6/1997 de la Generalitat Valenciana, contempla l'obligatorietat d'estar Col·legiada/at per a exercir la professió. 

 

Sol·licite la inscripció i la incorporació a este Col·legi Oficial 

València, a ______ de ________ de 20_____ 

 

 

 

 

 

(signatura) 
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