En/Na

llicenciat/da o graduat /da en Dret,

fill/a de

i de

nascut/da a

, província de

el dia

,

, domiciliat/da a

codi postal
pis

, carrer
, porta

, núm.
i amb NIF

, telèfon

,
, atentament

exposa:
Que desitja incorporar-se a l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa, per tal de poder EXERCIR
la professió d’advocat/da dins el seu àmbit territorial, i a fi de justificar que reuneix les
condicions legals necessàries, i d'acord amb el que disposen l'Estatut General de l'Advocacia i
els Estatuts particulars d'aquest Col·legi, acompanya a aquesta instància els següents
documents:
1.- Partida de naixement.
2.- Justificant d'estar en possessió del títol de llicenciat en dret o d’haver superat l’examen
d’accés a la professió d’advocat.
3.- Certificat d'antecedents penals.
4.- Fotocòpia del DNI.
5.- Una fotografia de carnet.
6.- Certificat lliurat pel Consejo General de la Abogacía Española, sobre incapacitat.
7.- Justificant de l’alta de l’IAE.
8.- Justificant de l’alta del RETA o opcionals (Mutualitats).
9.- Domiciliació bancària.
10.- Registre tractament dades.
Que estableix el seu despatx professional a la població de
codi postal
pis

, carrer

, porta

, núm.

, telèfons

e-mail

,

,

, fax
i DEMANA que tota la correspondència,

inclosa la deontològica, de l'Il·ltre. Col·legi d'Advocats de Terrassa li sigui tramesa a l’adreça de
correu electrònic indicat.*
Per tot el que s'esmenta,
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SOL·LICITA que, presentat aquest escrit i documents adjunts, i previ pagament dels drets
reglamentaris, acordi la incorporació del/de la sol·licitant a l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de
Terrassa, en qualitat d'advocat/da en exercici.
Terrassa,

d

de 2
Signatura

IL·LM. SR. DEGÀ DEL COL·LEGI D 'ADVOCATS DE TERRASSA

*S’ha d’omplir a màquina o bé amb lletra d’impremta, ben clara. Qualsevol error en la
transcripció suposarà la impossibilitat de rebre la comunicació.
Aquest sistema de tramesa de la correspondència de l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa
a través del correu electrònic pot comportar la supressió de les mateixes a través del correu
ordinari.
El/la sol·licitant es compromet a mantenir en actiu l’adreça de correu electrònic designada en
la present sol·licitud, així com a notificar a la Secretaria amb la màxima diligència i celeritat
qualsevol canvi que pugui produir-s’hi.
Tots els correus electrònics es generaran des de qualsevol de les adreces del Col·legi
(@icater.org).
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