
 

Línia d'Ajudes COVID-19 per l’any 2021 

DOTADA AMB 15.000 € 

 

1.- JUSTIFICACIÓ i DURADA 

Amb la finalitat de defensar els interessos de les col·legiades i col·legiats de l’Il·lustre Col·legi 

de l’Advocacia de Tarragona, i per pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària, la Fundació 

ICAT de l’Advocacia, en data 19 de febrer de 2021, ha acordat l’adopció d’una sèrie de mesures 

de naturalesa econòmica per a tot l’any 2021, que s’afegeixen a les ja adoptades fins ara per 

la Junta de Govern de l’ICAT i com a continuació de la Línia d’Ajudes COVID de l’any 2020. 

Aquestes ajudes de tipus econòmic, consisteixen en un fons extraordinari de 15.000 € per fer 

front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, fons que estarà dotat amb recursos de la 

pròpia entitat. 

La Línia d’Ajudes COVID-19- 2021, és extraordinària i específica per a aquesta situació, motiu 

pel qual la seva vigència finalitzarà el 31 de desembre de 2021. Suspèn la vigència del protocol 

ordinari mentre aquesta tingui aplicació i serà gestionada pel Patronat de la Fundació ICAT de 

l’Advocacia i està subjecte a les següents condicions i procediment.  

 

2.- GUÍA PER SOL·LICITAR L’AJUDA. 

2.1.Finalitat. 

Pal·liar els efectes econòmics negatius que la manca o reducció d’ingressos causada per la 

pandèmia pugui generar als col·legiats de l’ICAT.  

2.2. A qui es dirigeix.  

Col·legiades i col·legiats de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona inscrits, que es trobin 

en una situació econòmica compromesa. 

2.3. Tipus d’ajudes.  

A.- “Ordinària”. 

a.- Ajudes fixes de: 

i) de 200€ de lliure disposició ó 

ii) de 300€ destinada al pagament de les obligacions econòmiques col·legials 

(quota col·legial mensual, les corresponents al CICAC i al CGAE i a l’assegurança de 

Responsabilitat Civil professional). 

b.- Serà dotada amb 10.000 €.  

B.- “Extraordinària”. 

a.- Supòsits de major precarietat que s’estudiaran cas per cas amb un import econòmic 

variable en funció de les necessitats acreditades per cada sol·licitant.  

b.-  Serà dotada amb 5.000 €.  



 

 

2.4. Criteris de concessió de l’Ajuda. 

 Pel que fa a les ajudes ordinàries aquestes es concediran sempre que el sol·licitant 

acrediti que: i) ha tingut una mitjana d’ingressos professionals durant els dotze últims 

mesos inferiors a 1.000 € mensuals (es a dir, menys de 12.000 € en els dotze mesos 

previs a la petició) i  ii) que aquests son els únics ingressos que obté. 

Les ajudes extraordinàries es valoraran segons les circumstàncies acreditades. 

 El sol·licitant haurà d’acreditar, mitjançant declaració jurada, que no percep cap altre 

ingrés diferent del que rep per l’exercici de la seva professió d’advocat. 

 

 Els sol·licitants que hagin estat beneficiaris de les ajudes de l’anterior pla 2020, podran 

tornar a presentar una nova sol·licitud d’ajuda pel 2021 a partir de l’1 de setembre de 

2021, sempre que hi hagi fons suficients.  

2.5. Com sol·licitar l’Ajuda. 

A.- “Ordinària”.  

A través del correu electrònic de la Fundació ICAT de l’Advocacia (fundacio@icatarragona.com) 

adjuntant el formulari degudament emplenat a tal efecte. S’ha d’escollir la quantia que es 

sol·licita de les dues possibles i aportar la següent documentació:  

1. Les declaracions de l’IVA corresponents (model 303) als quatre últims trimestres 

previs a la data de la sol·licitud per acreditar els ingressos dels dotze últims mesos.  

 

2. Pel cas que el sol·licitant estigui inscrit al Torn d’ofici, certificat dels ingressos 

corresponents a les actuacions dels dotze últims mesos previs a la data de la 

petició. El sol·licitant podrà autoritzar a l’ICAT per tal que faciliti directament a la 

Fundació aquesta informació.  

 

3. Declaració jurada del sol·licitant afirmant que no percep ingressos diferents dels 

que rep per l’exercici de la seva professió d’advocat i que ha declarat en la 

sol·licitud. 

B.- “Extraordinària”. 

A través del correu electrònic de la Fundació ICAT de l’Advocacia (fundacio@icatarragona.com) 

adjuntant el formulari degudament emplenat a tal efecte, i la mateixa documentació de la 

modalitat ordinària així com la que es consideri necessària per valorar la sol·licitud.  

2.5. Termini d’inici de les sol·licituds.  

El termini habilitat per sol·licitar la Línia d’Ajudes COVID-19- 2021, s’inicia el 15 de març de 

2021. 

2.7. Termini de finalització de les ajudes. 

Les ajudes COVID-19 se atorgaran fins el 31 de desembre de 2021 o fins que s’esgoti el fons 

de 15.000 €. 

En el cas de que l’import d’un tipus d’ajuda s’esgoti abans del termini i l’altre quasi no tingui 

sol·licituds es podrà passar fons d’un a l’altre progressivament. 
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