
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

REGISTRE D’ADMINISTRADORS CONCURSALS

NOM

COL·LEGIAT NÚMERO

COL·LEGIAT NÚMERO

COGNOMS 

COL·LEGI D'ADVOCATS DE TERRASSA

COL·LEGI D'ADVOCATS DE

NIF

(únicament quan el sol·licitant no és col·legiat a l'ICATER)

DOMICILI PROFESSIONAL

CIUTAT

CODI POSTAL

TELÈFON FAX CORREU ELECTRÒNIC

INSCRIPCIÓ COM A: PERSONA FÍSICA PERSONA JURÍDICA

(únicament en el cas d'inscripció com a persona jurídica) 

NOM DE LA SOCIETAT PROFESSIONAL

INSCRITA AMB EL NÚMERO AL REGISTRE DEL COL·LEGI D'ADVOCATS DE TERRASSA

INSCRITA AMB EL NÚMERO AL REGISTRE DEL COL·LEGI D'ADVOCATS DE

CIF

(únicament quan la Societat Professional no estigui inscrita a l'ICATER)

DOMICILI DE LA SOCIETAT PROFESSIONAL

CIUTAT CODI POSTAL

TELÈFON FAX CORREU ELECTRÒNIC

SOCIS:

NOM I COGNOMS PROFESSIÓ COL·LEGI DE

La persona que subscriu aquest formulari sol·licita formar part del Registre d'Administradors Concursals. 
Reunir els requisits exigits per a formar-ne part i, ser cert tot el que es declara en aquest formulari. Es

compromet així mateix, a aportar la documentació acreditativa que se li exigeixi relacionada amb les 

dades que s'han fet constar i a realitzar un pla de formació continuada que acreditarà quan se li demani.
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SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

REGISTRE D’ADMINISTRADORS CONCURSALS

FORMACIÓ O DOCÈNCIA ACREDITADA EN MATÈRIA CONCURSAL:

TÍTOL TIPUS PARTICIPACIÓ ENTITAT ANY     NÚM. HORES    TIPUS ACTIVITAT

EXPERIÈNCIA 

ANY EN QUALITAT DE: TIPUS: NÚM. ACTUACIONS RESULTAT:

ALTRES MÈRITS

(Publicacions, activitats, experiència com a advocat en concursos, etc...)

SIGNATURA

a) Podran ser publicades tant al web de l'ICATER (www.icater.org) com altres webs dels Col·legis d'Advocats de Catalunya i el Consell de Col·legis 
d'Advocats de Catalunya, en la Revista col·legial en format paper, titularitat d'ICATER. Us recordem que podeu fer efectiu el vostre dret a que s’indiqui 

que les vostres dades personals no poden utilitzar-se per a finalitats publicitàries o de prospecció comercial (article 28.2 de la LOPD). 

b) Seran al seu temps remeses als Jutjats del Mercantil en virtut del que estableix la Llei 38/2011, de 10 d’octubre, de reforma de la Llei 22/2003, de 9 de 
juliol, concursal.

L'ICATER informa als USUARIS que les dades que es facilitin en relació amb el Registre d'Administradors Concursals:

JUTJAT:
(Mercantil/Número/Població
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