GESTIÓ DEL COBRAMENT DE LES QUOTES COL∙LEGIALS

La quota de col∙legiació té un import de 60€ semestrals, i es cobra al gener i al juliol.

Canvi de dades bancàries
Per evitar incidències en el cobrament de la quota, si s’ha realitzat algun canvi en les dades bancàries
cal comunicar‐ho als serveis tècnics del COAMB a través d’un correu electrònic a coamb@coamb.cat
dins el termini indicat al cos del correu electrònic.

Persones col∙legiades a l’atur
Les persones col∙legiades que es trobin en situació d'atur, poden acollir‐se a un descompte en la quota
col∙legial (que passa a ser de 28 euros/semestre). En aquest cas cal acreditar que s’està inscrit al Servei
d’Ocupació i aportar la documentació acreditativa. Cal presentar el document d’Alta i Renovació de la
Demanda d’Ocupació (DARDO), que proporciona el SOC, i que es pot descarregar a través del seu web
amb el número PIN. El certificat d’inscripció al SOC no és vàlid, només ho és el document DARDO.
Aquest document s’ha de fer arribar per correu electrònic a l’adreça general del COAMB o portar en
mà a la nostra seu, també dins el termini indicat.

Llicenciats de primer any
Des del COAMB tindrem en compte els llicenciats de primer any, que estan exempts del pagament de
la quota. Aquesta gratuïtat correspon com a màxim a dues quotes col∙legials.

Baixes
Si algun col∙legiat vol donar‐se de baixa al COAMB, també caldrà que enviï un correu electrònic
indicant el seu nom i el motiu de la mateixa dins el termini indicat, per tal de no procedir al cobrament
de la quota.
Recordar‐vos que la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col∙legis
professionals, regula al seu article 38 el règim de col∙legiació: 1. La incorporació al col∙legi professional
corresponent és un requisit necessari per a l’exercici de les professions col∙legiades, en els termes
establerts per la legislació vigent. 2. El requisit de col∙legiació no és necessari si es tracta de personal al
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servei de les administracions públiques de Catalunya, pel que fa a l’exercici amb caràcter exclusiu de les
funcions i les activitats pròpies de llur professió que exerceixen per compte d’aquelles.

Impagats
En cas de retorn del rebut de la quota col∙legial es comunicarà per correu electrònic als impagats la
necessitat de fer efectiva la quota més el recàrrec corresponent, al nº de compte del COAMB en un
termini de 15 dies. Si en aquest termini no s’ha fet efectiu el pagament s’entendrà la quota com a
impagada.
Tal com s’indica a l’article 15 dels Estatuts del COAMB, el fet de deixar impagades les quotes ordinàries
equivalents a un any, comporta la pèrdua de la condició de col∙legiat. En el cas que un col∙legiat hagi
deixat dues quotes impagades, es donarà de baixa automàticament.

I per últim tenir en compte que si un col∙legiat es dona de baixa amb alguna quota impagada, si en
algun moment li interessa tornar‐se a donar d’alta, per tal de poder tornar a formalitzar la seva
col∙legiació, haurà de pagar les quotes impagades amb el recàrrec corresponent.
De la mateixa manera, les persones col∙legiades que es vulguin donar d’alta de nou, si ho fan dins del
primer any se’ls mantindrà el número de col∙legiat.
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