Comunicació núm. 44/2020 – 30 de juny de 2020

Calendari de pagaments per al 2020 i ajuts
Benvolgudes companyes i companys,
Mitjançant Circular 12/2020, de 18 de març, us informàvem que arran del decret de l’Estat d’Alarma
i les mesures de confinament aprovades, la Junta de Govern havia acordat ajornar el pagament de
la quota del 2n trimestre de 2020, sens perjudici d’adoptar altres mesures per a aquells col·legiats
i col·legiades que per haver patit la COVID-19 i/o per circumstàncies econòmiques, no poguessin
assumir els pagaments al col·legi.
A dia d’avui, amb l’Estat d’Alarma ja alçat, la Junta de Govern ha acordat reprendre els cobraments
de quotes col·legials i d’altres conceptes, i per aquest motiu ha elaborat un calendari de
pagaments ad hoc per als mesos que resten del 2020 (és a dir, de juliol a desembre) que inclou
aquells pagaments programats i pendents, i aquells que s’han ajornat durant l’Estat d’Alarma. El
calendari de pagaments és el següent:
•
•
•
•
•
•

JULIOL: Quota col·legial 3T 2020(157 €).
AGOST: 50% quota col·legial 2T 2020.(78’50 €)
SETEMBRE: Quota Consell Advocacia Catalana (25 €) i quota Consejo General Abogacía
Española (39’13 €).
OCTUBRE: Quota col·legial 4T 2020. (157 €).
NOVEMBRE: Quota pòlissa col·lectiva de Responsabilitat Civil. (334’27 €).
DESEMBRE: 50% quota col·legial 2T 2020. (78’50 €).

Ara bé, atès que la nostra professió no és aliena a les dificultats econòmiques que es poden derivar
de les mesures decretades per la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, ja
sigui per haver patit la malaltia, ja sigui per un decrement substancial d’ingressos, la Junta de
Govern ha acordat la creació d’un ajut social per tal que tots aquells col·legiats que ho sol·licitin,
puguin beneficiar-se d’un ajornament dels pagaments que serà estudiat i pactat cas per cas.
A l’efecte de poder sol·licitar un ajornament dels pagaments caldrà acreditar, alternativament:
•
•

Que s’ha estat de baixa laboral per malaltia acompanyant la baixa mèdica.
Que la facturació de l’interessat o interessada s’hagi vist reduïda considerablement respecte
de l’any anterior, acompanyant la declaració trimestral dels 1T i 2T del 2020 i les declaracions
trimestrals de tot l’exercici 2019.

La petició i la documentació acreditativa podeu fer-la arribar a gestio@icater.org.
Us volem recordar que la Junta de Govern ha atès des de fa anys peticions de col·legiats i
col·legiades que en d’altres moments han patit dificultats econòmiques greus aplicant mesures i
destinant recursos a ajudar-los.
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