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CIRC 129-2020

Apreciado/a compañero/a:
La declaración de Estado de alarma motivada por el Covid-19 ha supuesto importantes
consecuencias económicas que afectan de manera directa e indirecta a los colegiados/as de la
Corporación.
El Colegio en el ámbito de sus modestas posibilidades ha ido adoptando medidas para
intentar ayudar a los colegiados/as:
a).- Aplazamiento de las cuotas del 2º trimestre de 2020 que se presentarán al cobro
en octubre.
b).- Aplazamiento del pago del seguro de responsabilidad civil, adelantándose el pago
de la prima para el Colegio y retrasando su pago por los colegiados/as a agosto de 2020.
c).- Reducción del 50% de la cuota colegial durante un trimestre del ejercicio 2020 a
los colegiados/as que lo soliciten y acrediten estar en situación de Desempleo, ERTE, ERE, o
autónomos que han percibido ayudas de su Mutua por cese o reducción de su actividad
económica, motivada por el Covid-19
La Junta de Gobierno en sesión de fecha 27 de julio de 2020 entre otros adoptó UNA
CUARTA MEDIDA, ÉSTA DE CARACTER GENERAL consistente en la reducción del 50% de
la cuota colegial durante tres mensualidades (tres meses) a aquellos colegiados/as que se
encuentren en situación de desempleo cualquiera que sea la fecha en la que han pasado a
dicha situación y con independencia de que la causa de dicha situación sea derivada o no del
Covid-19.
Las solicitudes acompañadas del documento acreditativo de la situación de desempleo
del colegiado/a pueden presentarse a través del correo electrónico del Colegio coetima@coetibalears.com.
Atentamente,

Carlos M. Palmer.
Gerente COPETI Illes Balears.
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Benvolgut/da company/a,
La declaració d'estat d'alarma motivada per la Covid-19 ha suposat importants
conseqüències econòmiques que afecten de manera directa i indirecta als col·legiats/des de la
corporació.
El col·legi en l'àmbit de les seves modestes possibilitats ha anat adoptant mesures per
a intentar ajudar als col·legiats/des:
a).- Ajornament de les quotes del 2n trimestre de 2020 que es presentaran al
cobrament a l'octubre.
b).- Ajornament del pagament de l'assegurança de responsabilitat civil, avançant-se el
pagament de la prima per al col·legi i retardant el seu pagament pels col·legiats/des a agost de
2020.
c).- Reducció del 50% de la quota col·legial durant un trimestre de l'exercici 2020 als
col·legiats/des que ho sol·licitin i acreditin estar en situació de desocupació, ERTE, ERE, o
autònoms que han percebut ajudes de la seva mútua per cessament o reducció de la seva
activitat econòmica, motivada per la Covid-19.
La Junta de Govern en sessió de data 27 de juliol de 2020 entre altres va adoptar UNA
QUARTA MESURA, AQUESTA DE CARÀCTER GENERAL consistent en la reducció del 50%
de la quota col·legial durant tres mensualitats (tres mesos) a aquells col·legiats/des que es
trobin en situació d’atur qualsevol que sigui la data en la qual han passat a aquesta situació i
amb independència que la causa d'aquesta situació sigui derivada o no de la Covid-19.
Les sol·licituds acompanyades del document acreditatiu de la situació d’atur del
col·legiat/da poden presentar-se a través del correu electrònic del col·legi coetima@coetibalears.com.
Ben cordialment,

Carlos M. Palmer.
Gerent COPETI Illes Balears.
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