SOL·LICITUD DE TRAMITACIÓ BAIXA DE PREMAAT
Nom i Cognoms:
Núm. de col·legiat:
DNI número:
Adreça:
CP i Municipi:
Telèfon:
EXPOSO
EXPOSO:
1.- Que degut al canvi de la meva situació professional, sol·licito que sigui tramitada la
baixa a PREMAAT, per què:
no exerceixo la professió com a liberal (fotocòpia de baixa IAE)
sóc assalariat (s’adjunta fotocòpia del contracte)
subscripció al RETA (s’adjunta fotocòpia de la subscripció)
2.- Que essent degudament informat pel COAATT Tarragona i coneixedor del meu deure,
d’acord amb la Disposició Addicional Quinze, de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados:
DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOQUINTA. Integración en la Seguridad Social de los colegiados en
Colegios Profesionales.
1. Quienes ejerzan una actividad por cuenta propia, en las condiciones establecidas por el Decreto
2530/1970, de 20 de agosto, que requiera la incorporación a un Colegio Profesional cuyo colectivo no
hubiera sido integrado en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos, se entenderán incluidos en el campo de aplicación del mismo, debiendo solicitar, en su caso, la
afiliación y, en todo caso, el alta en dicho Régimen en los términos reglamentariamente establecidos. […]
No obstante lo establecido en los párrafos anteriores, quedan exentos de la obligación de alta en el Régimen
Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos los colegiados que opten o hubieren optado por
incorporarse a la Mutualidad de Previsión Social que pudiera tener establecida el correspondiente Colegio
Profesional, siempre que la citada Mutualidad sea alguna de las constituidas con anterioridad al 10 de
noviembre de 1995 al amparo del apartado 2 del artículo 1 del Reglamento de Entidades de Previsión Social,
aprobado por el Real Decreto 2615/1985, de 4 de diciembre. Si el interesado, teniendo derecho, no optara
por incorporarse a la Mutualidad correspondiente, no podrá ejercitar dicha opción con posterioridad. [...]

3.- Que em COMPROMETO a comunicar al COAATT Tarragona qualsevol canvi que es
produeixi en la meva situació laboral.
4.- Que la citada decisió és voluntària i eximint de responsabilitat al Col·legi en un futur.
Per tot l’exposat, SOL·LICITO que sigui atesa la meva sol·licitud.
Tarragona, ________ de ___________________ de 20____
(signatura)

SR. PRESIDENT DEL COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE
TARRAGONA
De conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les
dades facilitades seran incorporades al fitxer informatitzat del COAATT, per a una millor gestió de les finalitats col·legials
recollides als Estatuts col·legials. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició compareixent personalment
o mitjançant carta certificada dirigida al COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ
DE TARRAGONA, en la següent adreça: Rambla del President Francesc Macià, nº 6, 43005, Tarragona.

