
 

Línia d'Ajuda per Formació per l’any 2021 

DOTADA AMB 5.000 € 

 

1.- JUSTIFICACIÓ i DURADA 

Amb la finalitat de facilitar el coneixement de les matèries pròpies del TOAD i de millorar la 

formació dels col·legiats joves de l’ICAT, 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. 

Una d’aquestes mesures és la creació d’una Línia d’Ajuda per Formació, destinada als 

col·legiats joves, que els hi permetrà, per una banda, millorar els seus coneixements del dret 

en general per poder fer front amb més garanties l’exercici de la professió en aquests moments 

de crisi i, per altre, accedir a formació relacionada amb àrees i temàtiques dels diferents torns 

d’ofici.  

Aquesta Línia d’Ajudes, que fa palès el compromís amb els joves tant de la Junta de Govern 

de l’ICAT com de la Fundació ICAT de l’Advocacia, està nodrida d’un fons extraordinari de 

5.000 €, del que disposa la pròpia entitat. 

La Línia d’Ajuda per Formació, és extraordinària i específica, motiu pel qual la seva vigència 

finalitzarà quan el fons s’esgoti.  

 

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 joves de l’ICAT i afavorir l’accés a cursos formatius 

relacionats amb els diferents torns d’ofici.  

2.2. A qui es dirigeix.  

Col·legiades i col·legiats de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona inscrits en modalitat 

exercent, que pertanyin al col·lectiu Jove, és a dir, que compleixin els requisits de ser menors 

de quaranta anys o amb menys de cinc anys d'exercici si superen l'esmentada edat. 

2.3. Tipus d’ajuda.  

 Ajudes fixes amb un límit de 200€ de lliure disposició per fer front al pagament 

de cursos formatius relacionats amb matèries i àrees dels diferents torns 

d’ofici. 

 

 Aquesta Ajuda serà dotada amb 5.000 €.  

2.4. Criteris de concessió de l’Ajuda. 

 El Sol·licitant haurà de ser: i) col·legiat de l’ICAT, ii) constar inscrit en la modalitat 

exercent i iii) pertànyer col·lectiu Jove; és a dir,  que ha de complir els requisits de ser 



 

menor de quaranta anys o amb menys de cinc anys d'exercici si supera l'esmentada 

edat. 

 

 Els cursos formatius a subvencionar hauran de ser de matèries relacionades amb 

l’accés als diferents torns d’ofici i impartits pel CICAC; CGAE; URV o qualssevol entitat 

que ofereixi cursos formatius de primer nivell. 

 

 El límit de l’ajuda serà de 200€ de límit màxim. 

 

 Els sol·licitants  no podran tornar a sol·licitar una altra ajuda en un període de un any. 

 

 Els sol·licitants podran gaudir de l’ajuda de qualssevol de les següents maneres: i) 

acreditant el pagament de l’import del curs, ii) sol·licitant a la Fundació que satisfaci 

l’import del curs prèvia la validació de la Fundació de que el contingut del curs s’ajusta 

a les matèries objecte d’ajuda. En tot cas, l’interessat en rebre aquesta ajuda podrà 

consultar a la Fundació amb caràcter previ si el contingut del curs que es disposa a 

rebre qualifica per l’ajuda que demana. 

 

2.5. Com sol·licitar l’ajuda. 

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

adjuntant el formulari degudament emplenat a tal efecte i aportar la següent documentació:  

1. Memòria descriptiva del curs o referència en xarxes socials del mateix que permeti 

la validació i comprovació dels seus continguts. 

 

2. Justificació del pagament del curs o indicació de com fer el pagament del mateix. 

 

2.5. Termini d´inici de sol·licitud.  

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

2.7. Termini de finalització de les ajudes. 

Les ajudes per Formació se atorgaran fins que s’esgoti el fons de 5.000 €. 
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