
Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació el deutor autoritza al creditor a enviar instruccions a la entitat del deutor per a carregar 
en el seu compte, i a la entitat per a efectuar càrrecs en el seu compte seguint les instruccions del creditor.  La sol·licitud de reemborsament 
haurà d'efectuar-se dins de les vuit setmanes que segueixen a la data del càrrec en compte. Pot tenir informació addicional sobre els seus 
drets en la seva entitat financera. 

Dades personals

Cognoms:
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Sexe:

Nom:

Domicili:

Dni:

Població:

Codi Postal:

Data de naixement:

Pais:

Telèfon/s: Email:
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Sol·licitud d'alta com no exercent

Tipus d'incorporació

Obtenció del títol

Obtingut en l'Estat espanyol Obtingut a un Estat no membre de la Unió 
Europea

Obtingut en un Estat de la Unió Europea o 
EEE

Dades acadèmiques
Data de finalització:

Universitat:

Titulació:

Dades bancàries

BIC: IBAN:

Dades bancàries per a pagaments

Dades bancàries d'abonaments

IBAN:BIC:

Procedent d'un altre col·legiPer primera vegada Reincorporació Canvi de situació

Provincia:



T2A2018.1

Documentació aportada

Còpia compulsada del títol de la llicenciatura o grau en Dret (per la Universitat o per Notari).

Fotocòpia del DNI/N.I.E o dispensa de la nacionalitat (només per a persones no comunitàries).

1 foto mida carnet.

Certificació del Consejo General de la Abogacía Espanyola: Acredita que el sol·licitant no es troba inclòs en alguna de les causes 
d'incapacitat per l'exercici de l'advocacia que es regulen a l'article 14 de l'Estatut General de l'Advocacia, aprovat pel R.D. 658/2001, de 
22 de juny.

Certificació del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya: acredita que el sol·licitant no està sancionat disciplinàriament 
amb la suspensió de l'exercici professional ni amb expulsió del seu Col·legi d'Advocats; ni que tampoc consta que estigui comprès en allò 
que disposen els paràgrafs b) c) i e) de l'article 19 de l'Estatut General de l'Advocacia, aprovat pel R.D. 658/2001, de 22 de juny 

Acreditació de la superació dels requisits establerts en la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre accés a les professions d'advocat i 
procurador dels tribunals (Màster + Prova d'accés)

Certificació de la col·legiació del Col·legi d'Advocats de procedència

Homologació del seu títol estranger

Autoritzo

SIGNATLa incorporació en aquest Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Tarragona  acompanyant tota la documentació que es requereix, 
un cop hagi fet el pagament dels drets reglamentaris. 

Sol·licito

Data de sol·licitud:

Rebre les comunicacions col·legials per mitjans electrònics
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Li informem que, amb relació a les dades personals que ens proporciona, el responsable del tractament és l'ICAT, amb NIF Q4363001A i 
domicili al  C/ ENRIC D' OSSO 1 2ª PLANTA – 43005 TARRAGONA, tel. 977212360 i direcció electrònica secretaria@icatarragona.com; i les 
dades de contacte del seu delegat de protecció de dades són dpd@icatarragona.com. 
  
La finalitat del tractament és gestionar la seva incorporació al Col·legi i poder prestar-li els serveis col·legials que se'n deriven a l'empara de la 
Normativa de l'Advocacia Catalana i els Estatuts de l'ICAT 
  
És necessari que ens faciliti, i ho faci de forma veraç, les dades que li sol·licitem. Els destinataris d'aquest informació seran les institucions i 
organismes públics que resultin necessaris per la seva efectiva incorporació i prestació dels serveis col·legials. Les dades professionals que 
subministri en la seva condició d'advocat (nom, cognoms, últim domicili professional i número de col·legiat) es conservaran de forma 
permanent per raons històriques i d'estadística col·legial. 
  
La resta de dades personals es conservaran mentre romangui la seva situació d'alta al Col·legi i durant els sis anys posteriors a la seva baixa 
per al compliment de les obligacions fiscals i administratives que es derivin de la seva col·legiació, així com durant el termini que preveu la 
normativa per fer front a l'exercici i defensa de reclamacions. 
  
Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les seves dades, i a la portabilitat de les 
mateixes, en els termes que preveu la normativa vigent, dirigint-se al responsable del tractament al C/ ENRIC D' OSSO 1 2ª PLANTA – 43005 
TARRAGONA o bé a secretaria@icatarragona.com, adjuntant còpia del seu DNI 
També podrà acudir a la autoritat de control competent i presentar una reclamació si considera que la seva sol·licitud d'exercici d'aquests drets 
no s'ha atès degudament.  
  
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al següent enllaç  
https://www.icatarragona.com/mnu/80/politica-de-privacitat/

https://www.icatarragona.com/mnu/80/politica-de-privacitat/
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La finalitat del tractament és gestionar la seva incorporació al Col·legi i poder prestar-li els serveis col·legials que se'n deriven a l'empara de la Normativa de l'Advocacia Catalana i els Estatuts de l'ICAT
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