
SOL·LICITUD 

I.- Que presenta l’advocat/da 
col·legiat núm.          a l’ Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona (en endavant, ICAT) 
amb la següent adreça de correu electrònic que en aquest document autoritza per 
rebre les notificacions derivades de la present instància i que es compromet a mantenir en 

actiu: 

II.- Que pretén acollir-se als beneficis del programa d’ ajut als col·legiats de la Fundació ICAT 
de l’Advocacia (en endavant la Fundació) basant-se en els següents FETS: 

En conseqüència és procedent i escau assolir un ajut que, sense perjudici del que es 
resolgui, sigui suficient per atendre les següents NECESSITATS: 

A fi i efecte d’acreditar, en la mesura que s’escaigui, els anteriors fets i necessitats, PRESENTA: 

 Còpia del DNI
 Còpia del carnet col·legial
 Llibre de Família
 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
 En cas no haver declarat, certificació de no presentació d’aquest tribut
 Declaració model 130 (IRPF) i 303 (IVA) de l’exercici en curs i exercici anterior
 Esborrany de la declaració de l’IRPF en curs
 En cas de treballar per compte d’altre, darreres dotze nòmines
 Declaració jurada de patrimoni

Altres documents adients, certificacions o documentació original que acrediti les necessitats i l’ 
import de les despeses en les que calgui incórrer, atesos els fets descrits. 



Que en total aporta   documents. 

III.- Que mitjançant la signatura de la present, reconeix conèixer les finalitats de la Fundació i 
es compromet a respectar tots el condicionants que es fixin davant de l’obtenció de qualsevol 
ajut i a facilitar, amb caràcter previ, la documentació addicional a la presentada que sigui 
requerida, com a condició per a la seva concessió. 

Així mateix, és informat que la present sol·licitud i documentació adjunta o requerida, serà 
tractada en tot moment, és a dir, no tan sols durant les tasques pròpies de tramitació sinó a 
més, amb posterioritat, un cop finalitzat el procés amb la màxima discreció, respecte i 
confidencialitat, conforme obliga el codi deontològic i normativa professional aplicable a la 

que es troba sotmès l’equip professional de la Fundació i de l’ICAT. 

IV.- Sol·licitud consentiment      
INFORMACIÓ SOBRE POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES 

D'acord amb el que estableix el REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES 679/2016 DE 

LA UNIÓ EUROPEA, (RGPDUE), Vostè dóna el consentiment per què les seves dades 

siguin recopilades i tractats per IL·LUSTRE COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE TARRAGONA amb la 

finalitat de prestar els serveis acordats i gestionar les tasques administratives, 

comercials i fiscals/ comptables que se'n deriven, tal com vam indicar en la informació sobre 

protecció de dades. 

Informació bàsica sobre Protecció de Dades: 

Responsable: IL·LUSTRE COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE TARRAGONA 

Finalitat: Gestió de les dades necessàries per poder prestar els serveis sol·licitats per vostè. 

Legitimació: L’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves 

dades personals per a un o diversos fins específics. El tractament és necessari per a 

l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per l'aplicació de mesures 

precontractuals. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal 

aplicable al responsable del tractament. 

Destinataris: No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal. 

Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació i supressió, així com uns altres que 

pugui tenir reconeguts, tal com es detalla a la informació addicional. 

Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció 

de dades a la nostra pàgina web. O pot sol·licitar fullet explicatiu en el nostre establiment. 

He llegit, entès i accepto la recollida de dades, 

signat: 



En compliment de la Llei 34/2002 de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i 

Comerç Electrònic (LSSI CE), vostè ens autoritza a remetre-li per mitjans electrònics publicitat i 

comunicacions que puguin ser del seu interès i/o documents per a la correcta execució de la 

relació establerta. 

[ ] Accepto l'enviament 

[ ] No accepto l'enviament 

Llegit i conforme, 

signat: 

Tarragona, a    de  de 20  

IL·LM. SR. PRESIDENT I MEMBRES DEL PATRONAT 
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