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Inscripció al Registre de Societats Professionals d’Advocats de l’ICATER 

Els socis sotasignats de la societat professional     
sol·liciten a la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa que la societat 

sigui inscrita al Registre de Societats Professional del Col·legi.  

 Fax 

Denominació social 

CIF 

Domicili 

Telèfon 

Correu electrònic 

Nom de l’entitat financera 

Adreça i població de l’oficina 

Núm. de compte (20 dígits)  

Objecte social 

Data i núm. de protocol de l’escriptura de constitució de la Societat 

Notari autoritzant 

Duració de la societat (si s’escau) 

Data i núm. d’inscripció al R. Mercantil  

Dades dels socis Advocats sol·licitants i número de col·legiat 
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Documentació aportada: 

Fotocòpia de l’escriptura de constitució o adaptació 

Certificació de la inscripció al Registre Mercantil  

Pòlissa 

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 27 de abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d’aquestes dades), t’informem que les dades que ens proporcionis es tracten per l’IL·LUSTRE COL·LEGI 
D’ADVOCATS DE TERRASSA, CIF Q0863009G, amb domicili a C/ Gabriel Querol, 21-23, CP 08221 Terrassa (Barcelona), 
tel. 93.780.13.66, fax 93.733.06.67, e-mail secretaria@icater.org, el qual actua com a Responsable de Tractament, i 
autoritzes el seu tractament amb la finalitat de gestió administrativa i econòmica dels col·legiats, gestió d’expedients 
deontològics i sancions, dels col·legiats usuaris de la formació del Col·legi, dels col·legiats adscrits al torn d’ofici, al 
servei de mediació i de la resta de serveis, així com per la resta de funcions pròpies i estatutàries del Col·legi. Per tant, la 
base jurídica és l’interès legítim. Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades és dpd@icater.org  i la 
mateixa adreça que la del responsable. Les teves dades no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o 
privades sense el teu consentiment, o si no ho autoritza una llei. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els 
drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i a la portabilitat de les teves dades, mitjançant 
petició escrita a les dades referenciades. Pots consultar informació addicional i detallada en matèria de protecció de dades 
a la nostra política de privacitat: https://icater.org/politica-de-privacitat/.  

______________________________________________________________________ 

Sol·licitud de pagament de quotes col·legials a nom d’una societat 
inscrita al Registre de Societats Professionals d’Advocats de l’ICATER 

La societat professional 
sol·licita que a partir de la data d’aquesta comunicació els càrrecs de les quotes 
col·legials dels seus socis s’estenguin a nom de la societat, al número de compte que 
s’indica a continuació. 

Denominació social 

CIF 

Nom i cognoms del representant de la societat 

Nom de l’entitat financera 

Adreça i població de l’oficina 

Número de compte  (20 dígits) 

Partits judicials de Terrassa i Rubí 
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Sol·licitud de pagament a la societat professional de les indemnitzacions 
d’Assistència al Detingut i del Torn d’Ofici que corresponguin als seus socis 

La societat professional 
sol·licita que a partir de la data d’aquesta comunicació, tots els pagaments que 
corresponguin a les indemnitzacions per actuacions dels seus socis al Torn d’Ofici i 
d’Assistència al Detingut. Els pagaments es faran a nom de la societat, al número de 
compte que s’indica a continuació.  

Nom de l’entitat financera 

Adreça i població de l’oficina 

Número de compte  (20 dígits) 

Tipus de retenció IRPF (%) 

Terrassa,  de de

Signatures:
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