TRESORERIA: PROTOCOLS I CRITERIS D’ACTUACIÓ EN RELACIÓ AMB EL
CENS I LA REPERCUSSIÓ DE QUOTES/ALTRES DRETS ECONÒMICS
COL·LEGIALS I LES QUOTES CICAC I CGAE

Sabadell, setembre de 2021

I.

QUOTES ICASBD

El criteri general de meritació (devengo) és el del dia 1 de cada mes. Per tant, la
quantia mensual de la quota es repercutirà, íntegrament, a tots els/les col·legiats/des
que constin incorporats a l’ICASBD a data 1 de cada mes.
Això vol dir que:
- Baixes col·legials: Quan un/a col·legiat/da sol·liciti la baixa amb posterioritat al dia 1,
NO se li restarà ni retornarà de la quota mensual (ja girada) la part proporcional que
pogués correspondre per raó del dia del mes en què la sol·licita.
Excepció a la norma general de meritació del dia 1:
- Altes col·legials: Es calcularà, de manera prorratejada en funció del dia en què es
faci efectiva l’alta, la quota col·legial corresponent a aquell mes (per ex., si l’alta és
amb efectes del dia 15, només se li girarà al nou col·legiat el 50% de la quota aquell
mes).

II. QUOTES CICAC/CGAE
Als efectes de la quota anual que el CGAE i el CICAC facturen cada any al Col·legi,
es tindran en consideració les pautes següents:
1a) El cens col·legial es correspondrà amb el que consti a SIGA a 31 de desembre
de l’any anterior, de manera que el cens facilitat per l’ICASBD ha de coincidir
plenament amb el què tant CGAE com CICAC utilitzin a efectes de càlcul de la factura
que cada gener imputen al Col·legi.
2a) Un cop el CGAE i CICAC hagi girat el mes de gener la factura per la quantia que
correspongui, se n’haurà de repercutir el cost en els/les col·legiats/des tan aviat com
sigui possible i, com a molt tard, el mes de febrer.
3a) Conseqüència directa de l’anterior és que a tots/es els/les col·legiat/des que
demanin la baixa col·legial a partir de l’1 de gener de cada any, no se li retornarà cap
quantitat prorratejada d’aquestes quotes anuals CGAE i CICAC que ja se’ls li haurà
girat i, per tant, n’hauran d’assumir íntegrament el cost (amb un criteri similar a
l’establert per a les quotes ICASBD).

4a) En contrapartida, a les noves altes col·legials que es formalitzin al llarg de l’any no
se li carregaran les quotes CICAC ni CGAE d’aquell any, sinó que pagaran ja la de
l’exercici següent, conforme al cens a 31 del darrer desembre.

III. REBUTS RC PROFESSIONAL
1a) Els rebuts de la pòlissa de RC es giraran als col·legiats/des en 2 pagaments,
preferiblement el primer en el mes de març i el segon en el mes de juliol.
2a) Quan un/a col·legiat/da es doni de baixa col·legial o passi a la condició de no
exercent, s’aplicarà un criteri de prorrateig sobre el cost total de la prima anual de
l’assegurança, tenint en compte el següent:
- En el cas que la baixa o canvi tingui lloc quan ja ha liquidat el rebut anual (és a dir, a
partir de juliol) se li retornarà la quantitat proporcional que correspongui sobre el cost
total del rebut de RC, en funció de la data de baixa.
- Si, en canvi, la baixa o canvi té lloc abans que l’ICASBD hagi girat la totalitat del rebut
anual (és a dir, a bans de juliol), el/la lletrat/da ha de liquidar la quantitat
proporcional sobre el cost total anual, d’acord amb la data de baixa/canvi, i es
comunicarà a Santasusana als efectes de l’oportú control/comptabilitat dels rebuts de
RC d’aquell any.
3a) Idèntic criteri (prorrateig) s’aplicarà al cost del rebut d’aquelles altes en la pòlissa
que es puguin donar al llarg de l’any un cop l’ICASBD hagi girat ja el rebut, que anirà
en proporció a la data efectiva de l’alta en relació amb el cost total anual.
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