PROTOCOL D'AJUDES

Objectius:
La Fundació ICAT de l’Advocacia (en endavant, la Fundació) disposa d’un fons
assignat a resoldre, o a col·laborar a resoldre, mitjançant aportacions
econòmiques o altre tipus d’ajuts, situacions de necessitat dels col·legiats i
dels seus familiars directes en primer grau que integrin el seu nucli familiar, com
ara fills menors, cònjuge, parella de fet o de dret o pares majors de 65 anys,
dependents.
Requisits mínims i legitimació:
El sol·licitant de les ajudes ha d’ésser col·legiat inscrit d’alta a l’ICAT, amb més
d’un any d’antiguitat. Així mateix, ha d’estar al corrent de pagament de les
quotes i de la resta d’obligacions adients a la col·legiació.
No estarà legitimat per sol·licitar cap ajuda el col·legiat que consti en procés
d’inhabilitació per resolució administrativa i/o que estigui demandat en expedient
disciplinari en curs amb resolució sancionadora pendent de la seva fermesa.
Tampoc el col·legiat que ostenti vincle familiar o lligam amb algun membre de la
Junta de Govern, president de secció o comissió de l’ICAT, així com amb els
patrons de la Fundació.
Estarà legitimat:
El col·legiat que es trobi en una situació de compromís vital, professional,
personal o familiar de tal entitat, que les necessitats de tractament,
finançament o suport excedeixin la seva capacitat económica sempre que les
esmentades necessitats no hagin estat provocades conscientment i
voluntàriament pel col·legiat, o persona interessada, en qüestió.
El col·legiat víctima de violència de gènere.
El col·legiat que amb motiu d’accident pateixi seqüeles permanents
acreditades i que, com en conseqüència de l’anterior, no tingui capacitat per
realitzar les tasques pròpies de la seva ocupació profesional, a més de trobarse en situació de dependència d’altres persones, per realitzar les activitats
més essencials de la vida diària.

El col·legiat que ostenti la condició de cap de família monoparental, amb
ingressos bruts conforme els paràmetres base personals i/o econòmics,
continguts en el present protocol.

Procediments de sol·licituds d’ajuts:
Procediment ordinari:
Es prendran en consideració la capacitat econòmica del nucli familiar, en el qual
s’insereix el col·legiat, el qual ha de presentar la corresponent sol·licitud d’ajut,
juntament amb la documentació que es detalla i la que l’ interessat tingui per
convenient.
Fi del termini: 15 d’octubre de 2017.
Documentació d’obligada presentació:













Còpia del DNI
Còpia del carnet col·legial
Còpia del Llibre de Família. Portar original per la seva confrontació
Certificat d’empadronament
En relació a l’habitatge: contracte de lloguer (si s’escau), o escriptura
pública de préstec hipotecari
Declaració d’IRPF de l’exercici anterior (unitat familiar), amb el segell
de l’AEAT
Esborrany de la declaració de l’IRPF en curs
Declaració model 130 (IRPF) i 303 (IVA) de l’exercici en curs i
exercici anterior
En cas no haver declarat, certificació de no presentació d’aquest
tribut
En cas de treballar per compte d’altre, darreres dotze nòmines
Declaració jurada de patrimoni

Tramitació:

 Des de la data de registre d’entrada de la de sol·licitud, la Fundació disposa






de deu dies hàbils per requerir documentació addicional, si es té per
convenient.
Un cop admesa a tràmit la sol·licitud, es concertarà una entrevista entre el
col·legiat i el president de la Fundació o patró designat per la Fundació.
A la propera reunió del Patronat, es donarà compte i es resoldrà, mitjançant
votació de la majoria simple dels patrons assistents, l’estimació o
desestimació de la sol·licitud. Aquest acord constarà en acta com a proposta
de resolució.
La resolució en ferm serà notificada al col·legiat mitjançant correu electrònic,
prèviament designat a efectes de notificacions a la sol·licitud.
Es garantirà la reserva i confidencialitat, sense perjudici de l’aportació de
dades, quan escaigui, per les finalitats de control de la gestió dels fons.

La formalització, entrega i limitacions dels ajuts econòmics:

 Es faran efectius mitjançant una única aportació dinerària.
 L’assignació de fons es farà amb estrictes termes de necessitat, utilitat i



urgència. En igualtat de circumstàncies, prevaldrà la petició més antiga.
L’import dels ajuts per col·legiat i any no superarà la quantia de 1.000 €
respecte del procediment ordinari.
En qualsevol moment es poden revocar els ajuts si s’aprecia que han
esdevingut innecessaris o que concorre incompliment de les condicions per a
la seva concessió.

Els paràmetres base personals i econòmics d’ingressos bruts dels ajuts són:
Nombre membres
unitat familiar
Ingrés mensual
Anual

UN

DOS

TRES

QUATRE en endavant

1.000 €
12.000 €

1.333 €
15.996 €

1.666 €
19.992 €

2.000 €
24.000 €

Aquest imports són orientatius i no taxatius, amb la qual cosa són
susceptibles de valoració en conjunt amb el contingut de la sol·licitud i la
documentació annexa.
Procediment extraordinari:
En el supòsit de fet que un col·legiat o familiar directe acreditat, justifiqui que
concorren circumstàncies d’extrema urgència a la presentació de la sol·licitud,
aquesta s’incoarà i tramitarà mitjançant el procediment extraordinari.
En aquest procediment, seran d’aplicació tots els requisits previstos pel
procediment ordinari, llevat del termini de presentació de la sol·licitud, que es
podrà fer efectiva durant tot l’exercici anual, l’import fixat per col·legiat i any i
la tramitació per portar3 a terme la resolució, que es durà a terme el més
aviat possible.
A tal fi, l’import es fixarà amb el vist i plau del president de la Fundació i del
tresorer. En conseqüència, es podrà concedir l’ajut provisional, el qual estarà
subjecte a ratificació a la propera i més immediata reunió del Patronat. En cas
que aquest ajut no fos aprovat, respondran personalment el president i el
tresorer del reintegrament dels fons avançats.

