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Sol·licitud de Col·legiació  
amb títol Espanyol   

        
 
 
 
  
(Nom i cognoms) _______________________________________________________________ 

DNI núm. ________________________ 

Data de naixement        ________________ País _______________ Província __________________ 

Població ________________________ 

 

EXPOSO: 

Que desitjo pertànyer a aquest Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona com a col·legiat/da 

no exercent i, per tal de justificar que reuneixo les condicions legals precises, de conformitat amb 

el  que disposen els Estatuts col·legials i la normativa vigent d’aplicació, adjunto els documents 

necessaris d’acord amb aquesta condició. 

 

SOL·LICITO: 

Que previ pagament dels drets econòmics corresponents i l’assistència a les Sessions 

d’Orientació Professional, s’acordi la meva incorporació a aquest Col·legi com a col·legiat/da NO 

EXERCENT 

 

 

   

 

 

 

 
 

EXCM. SR. DEGÀ DE L'IL·LUSTRE COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA 

Signatura: 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 

� NO Exercent  
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DADES necessàries per al desenvolupament de les funcions col·legials i d’obligada 
actualització. 
 
 
Adreça residència*: 
 

Telèfon 1:  
Telèfon 2:  
Fax:  
Mòbil :  

 
 
Domicili a efecte de notificacions*:  
(Omplir només si és diferent al de la residència) 

Telèfon 1:  
Telèfon 2:  
Fax:  
Mòbil :  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(*) Emplenar obligatòriament les dades marcades amb un asterisc. 
 

Correu electrònic:  

Autoritzo a rebre les notificacions col·legials per correu electrònic:     SI      NO    

Autoritzo a rebre les notificacions col·legials per SMS:     SI      NO   Mòbil: ____________            

Idioma comunicacions Col·legi:          Castellà               Català   

Signatura: 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 
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En el supòsit que el Col·legi iniciï una comunicació segmentada per àmbits d’interès marcar amb una “X” 
l’àmbit d’informació preferent (respostes múltiples): 
 
 
 

ÀMBIT D’INTERÈS O INFORMACIÓ MARCAR 
AMB X 

Actualitat jurídica i cursos de formació de penal  
Actualitat jurídica i cursos de formació de civil  
Actualitat jurídica i cursos de formació de social  
Actualitat jurídica i cursos de formació de contenciós-administratiu  
Actualitat jurídica i cursos de formació d’estrangeria  
Actualitat jurídica i cursos de formació de família  
Actualitat jurídica i cursos de formació de penitenciari  
Actualitat jurídica i cursos de formació de fiscal  
Actualitat jurídica i cursos de formació de mercantil  
Actualitat jurídica i cursos de formació de concursal  
Notícies i activitat de la Junta de Govern   
Noticies i activitat de comissions i/o seccions a les quals pertanyo  
Informació sobre serveis que presta l’ICAB  
Informació sobre el servei d’ocupació i orientació professional  
Informació sobre la Biblioteca de l’ICAB  
Butlletí amb les darreres ofertes de la Borsa de Treball de l’ICAB  
Butlletí únicament amb l’oferta formativa del Col·legi  
Butlletí d’ofertes per a col·legiats (Club ICAB)  
Altres (especificar-ne)  
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DADES que apareixeran a la GUIA JUDICIAL:  

Cal marcar una de les tres opcions següents: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Si desitgeu que s’indiqui a la Guia 
Judicial que les vostres dades personals 
NO poden utilitzar-se per a finalitats 
publicitàries o de prospecció comercial, 
marqueu  una creu. 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fer constar l’adreça de residència a la Guia Judicial 

 Fer constar l’ adreça de notificacions a la Guia Judicial 

 No vull que cap de les meves dades es publiquin a la Guia Judicial 

Signatura: 
 
 
 
 
 
 
Data: 

1 

2 

3 
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DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 
 
Nom/ Debtor’s name  Cognoms/ Debtor’s Surname  DNI/NIF/NIE  Núm. 

col·legiació 
       

   
NO EXCERCENT      
   

 
 

DADES BANCÀRIES PER A CÀRRECS: 
 

Swift BIC (pot contenir 8 o 11 posicions)/ Swift BIC (up to 8 or 11 characters) 

           

 
Número de compte - IBAN / Account number-IBAN 

                        

 
 

DADES BANCÀRIES PER A ABONAMENTS: 

Swift BIC (pot contenir 8 o 11 posicions)/ Swift BIC (up to 8 or 11 characters) 

           

 
Número de compte - IBAN / Account number 

                        

 
 

El tipus de pagament és recurrent. Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza a l’ICAB a enviar instruccions a l’entitat del 
deutor per a efectuar càrrecs en el seu compte i a la entitat per a efectuar els càrrecs en la seu compte seguint les instruccions de l’ICAB. 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.The type of payment is recurrent.By signing this mandate form, you authorize the ICAB to send instructions to your bank to 
debit your account and your bank to debit your account in accordance with the instructions from the ICAB. As part of you right, you are entitled to a refund 
from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within be claimed within eight weeks starting from 
the date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank. 
 
 SIGNATURA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 
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JURAMENT DEONTOLÒGIC 
 
 
 
Juro  (o prometo) respectar en el supòsit que en un futur exercís la professió, les 

normes deontològiques de l'advocacia, és a dir, exercir la defensa i 

assessorament jurídic amb dignitat, consciència, independència i humanitat. 

 
Signatura: 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 
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Información en materia de protección de datos de carácter personal 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Barcelona (ICAB)CIF: Q-0863003-J 

Contacto DPD: dpd@icab.cat 
  

Finalidad Ordenar, representar y defender la actividad profesional, velando para que la 
actuación de los colegiados responda a los intereses y necesidades de la 
sociedad en relación al ejercicio profesional, garantizando  el cumplimiento de las 
buenas prácticas  y de las obligaciones deontológicas de la profesión, así como 
evitando el intrusismo profesional.    

Legitimación Estatuto de la Abogacía de Barcelona,  obligaciones legales y consentimiento 
inequívoco.  

Destinatarios El ICAB sólo comunicará  los datos  con su consentimiento inequívoco o en 
cumplimiento de obligaciones estatutarias y/o legales.  

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal como se 
explica en la información adicional de la política de protección de datos.   

 
  
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?   
Identidad:   Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Barcelona (ICAB) 
CIF: Q-0863003-J 
Dirección postal:  Calle Mallorca, nº 283, 08037 Barcelona 
Teléfono: 93 496 18 80 
Contacto del Delegado de Protección de Datos:  dpd@icab.cat 
 
¿Con qué finalidad trataremos sus datos personales? 
En el ICAB trataremos la información que nos facilite con la finalidad de ordenar, representar y defender  la 
actividad profesional, velando para que la actuación de los colegiados responda a los intereses y necesidades de la 
sociedad, en relación con el ejercicio  profesional, garantizando el cumplimiento de las buenas prácticas y de las 
obligaciones deontológicas de la profesión, así como evitando el intrusismo profesional.  
 
En cuanto a la finalidad de enviarle información de interés colegial, tal como novedades normativas, noticias, 
formación actividades, servicios, actos eventos del ICAB que puedan ser de su interés como colegiado/a que no 
sean en cumplimiento de obligaciones estatutarias o legales, en cualquier momento podrá oponerse a recibir estas 
comunicaciones a través de su área personal de la web www.icab.cat, a la cual tiene acceso, o bien enviando  un 
correo electrónico a dpd@icab.cat. No se tomarán decisiones automatizadas sobre la base de este perfil.  
  
¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos? 
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga su relación colegial con el ICAB y con 
posterioridad, hasta cumplir con la obligación legal de conservación sobre la base de la normativa vigente.  
 
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
La base legal para el tratamiento de sus datos es su vinculación como como colegiado en el ICAB en cumplimiento 
de sus obligaciones estatutarias y legales, y también el interés legítimo para el tratamiento con la finalidad de  
enviarle información de interés colegial, como novedades normativas, noticias, formación, actividades, servicios y 
eventos del ICAB que puedan ser de su interés  como colegiado/a, sin que la oposición a este tratamiento  
condicione el tratamiento de los datos en base a las obligaciones legales y estatutarias que tiene como colegiado.  
 
Los datos serán cedidos, de conformidad con la Ley, al Consejo General de la Abogacía Española y al Consell dels 
Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya y también cuando sea necesario para cumplir con obligaciones 
estatutarias y legales.  
 
Las categorías de datos que se tratan son: 
 
Datos de identificación, códigos o claves de identificación, dirección postal y/o electrónica, información comercial, 
datos económicos, circunstancias sociales, académicas y profesionales, detalles de lugares de trabajo y 
actividades profesionales, económicas, financieras, mutualidad y seguros.  
 
 

mailto:dpd@icab.cat
https://maps.google.com/?q=Carrer+Mallorca,+n%C3%BAm.+283,+08037+Barcelona&entry=gmail&source=g
mailto:dpd@icab.cat
http://www.icab.cat/
mailto:dpd@icab.cat
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¿Cuáles son sus derechos cuando los facilita sus datos?  
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si el ICAB está tratando datos personales que le 
conciernen, o no. 
 
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de 
los datos inexactos o, si cabe, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no son  necesarios 
para la finalidad para la que se recabaron.  
 
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la tramitación del tratamiento de sus datos, en este 
caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones.  
 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán 
oponerse al tratamiento de sus datos. El ICAB dejará de tratar sus datos, excepto por motivos legítimos imperiosos, 
o en ejercicio o defensa de posibles reclamaciones  
 
Los interesados podrán solicitar la portabilidad de sus datos en soporte automatizado a otro responsable en los 
supuestos de tratamientos que permite el RGPD. 
 
En el momento de la cancelación de los datos, únicamente los conservaremos bloqueados, en cumplimiento de las 
obligaciones legales.  
 
Los datos que ha facilitado se tratarán por el ICAB de conformidad con las finalidades descritas en este documento, 
y en este sentido se le informa que podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación o supresión, o limitación de su 
tratamiento, y podrá oponerse a su tratamiento, así como al derecho a la portabilidad de los datos, en la siguiente 
dirección de correo electrónico: dpd@icab.cat, sin perjuicio de su derecho a presentar una reclamación ante una 
autoridad de control, tal como a la Autoridad Catalana de Protección de Datos, sita en la calle Rosselló nº 214, 
Esc. A, 1º 1ª, 08008 Barcelona, teléfono  935527800. En todo caso podrá retirar su consentimiento en cualquier 
momento sin que la retirada afecte a la licitud de tratamiento basado en el consentimiento otorgado antes de su 
retirada.  
 
  
  
 

 

Firma: 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha: 

mailto:dpd@icab.cat
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Informació relativa als carnets col·legials 
 
Un cop esteu col·legiats, podreu triar entre dos tipus de carnet col·legial: el carnet col·legial o el 
carnet col·legial amb el certificat digital ACA. 
 

a)  Carnet col·legial: 
 

És el carnet corporatiu que us identifica com a col·legiats/des no exercents de l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Barcelona. 
 

b)  Carnet col·legial amb el certificat digital ACA: 
 

És el carnet corporatiu que us identifica com a col·legiats/des no exercents de l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Barcelona, i que incorpora el Certificat Digital expedit per l’Autoritat de 
Certificació de l’Advocacia (ACA), un sistema a través del qual és possible garantir la identitat 
de l'autor d'un missatge o transacció electrònica. El certificat digital permet al seu titular: 
 
  Identificar-se eficaçment en línia.  
  Signar documents amb validesa legal a través d'Internet.  
  Assegurar que la seva identitat no és suplantada.  
  Protegir la informació tramesa.  
  Garantir la integritat de la comunicació entre ambdues parts.  
 
Per obtenir el vostre carnet ACA us podeu dirigir al Servei d’Atenció Col·legial sense cita 
prèvia. 
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SOL·LICITUD D’INCORPORACIÓ COM A MEMBRE DEL GRUP DE 
L’ADVOCACIA JOVE (GAJ) 
 

 
Nom  _______________________________________________________________________  

Cognoms  ___________________________________________________________________  

Adreça ______________________________________________________________________  

Núm. de col·legiació  __________________________________________________________  

Data de naixement  ___________________________________________________________  

Telèfon  _____________________________________________________________________  

e-mail  ______________________________________________________________________  

 
* Pertànyer al Grup de l’Advocacia Jove de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, és   

 totalment gratuït. 
* Per pertànyer al Grup de l’Advocacia Jove, el màxim d’edat és de quaranta anys. 
 
 
 
 

 

 

 
Informació en matèria de protecció de dades de caràcter personal 
 
 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
Responsable Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Barcelona (ICAB) 

CIF: Q-0863003-J 
Contacte DPD: dpd@icab.cat 
  

Finalitat Ordenar, representar i defensar l'activitat professional, vetllant perquè l'actuació 
dels col·legiats respongui als interessos i necessitats de la societat, en relació 
amb l'exercici professional i garantint el compliment de la bona pràctica i de les 
obligacions deontològiques de la professió, així com evitant l'intrusisme 
professional. 
  

Legitimació Estatuts de l’Advocacia de Barcelona, obligacions legals i consentiment  
inequívoc. 
  

Destinataris ICAB només comunicarà les seves dades amb el seu consentiment inequívoc o 
en compliment de obligacions estatutàries i obligacions legals. 
  

Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la 
informació addicional de la política de protecció de dades 
  

Signatura: 
 
 
 
 
 
Data: 

mailto:dpd@icab.cat
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INFORMACIÓ ADDICIONAL  DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES 
Qui és el Responsable del tractament de les seves dades? 
Identitat:  Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Barcelona (ICAB) 
CIF: Q-0863003-J 
Adreça postal:  Carrer Mallorca, núm. 283, 08037 Barcelona 
Telèfon: 93 496 18 80 
Contacte del Delegat de Protecció de Dades:  dpd@icab.cat 
  
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? 
A l’ ICAB tractem la informació que ens faciliteu amb la finalitat de ordenar, representar i defensar l'activitat 
professional, vetllant perquè l'actuació dels col·legiats respongui als interessos i necessitats de la societat, en 
relació amb l'exercici professional i garantint el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques 
de la professió, així com evitant l'intrusisme professional. 
 
Respecte a la finalitat d'enviar-li informació d’interés col.legial com novetats normatives, notícies, formació, 
activitats, serveis i esdeveniments de l’ICAB que puguin ser del seu interès com col.legiat/da que no sigui en 
compliment d’obligacions estatutàries o legals, en qualsevol moment podrà oposar-se  a rebre aquestes 
comunicacions a través de la seva àrea personal de la web www.icab.cat a la qual té accés o enviant un correu 
adpd@icab.cat No es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil. 
  
Per quant temps conservarem les seves dades? 
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la seva relació col.legial amb ICAB  i 
posteriorment fins a complir amb obligacions legals de conservació sobre la base de normativa vigent. 
 
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades? 
La base legal per al tractament de les seves dades és la vinculació com col.legiat al ICAB en compliment de les 
seves obligacions estatutàries i legals i també l’interés legítim per al tractament amb la finalitat d'enviar-li informació 
d’interés col.legial com novetats normatives, notícies, formació, activitats, serveis i esdeveniments de l’ICAB que 
puguin ser del seu interès com col.legiat/da sense que l’oposició a aquests tractements condicioni el tractament de 
les dades en base a les obligacions legals i estatutàries com col.legiat.  
 
Les dades seran cedides, d'acord amb la Llei, al Consell General de l'Advocacia Espanyola i al Consell dels 
Il.lustres Col.legis d’Advocats de Catalunya i també quan sigui necessari per complir amb obligacions estatutàries i 
legals. 
 
Les categories de dades que es tracten són: 
 
Dades d'identificació,  codis o claus d'identificació, adreça postal o electrònica, Informació comercial, dades 
econòmiques, circumstàncies socials, acadèmics i professionals, detalls de lloc de treball i d’activitats professionals, 
econòmics, financers, mutualitat i d’assegurances. 
 
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades? 
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si ICAB estem tractant dades personals que li concerneixin, o 
no. 
 
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de 
les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin 
necessàries per a les finalitats que van ser recollides. 
 
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en 
aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. 
 
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran 
oposar-se al tractament de les seves dades.  L’ICAB deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims 
imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. 
 
Els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre responsable en 
els sipòsits de tractaments que permet el RGPD. 
 
Al moment de la cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment d'obligacions 
legals. 
 

https://maps.google.com/?q=Carrer+Mallorca,+n%C3%BAm.+283,+08037+Barcelona&entry=gmail&source=g
mailto:dpd@icab.cat
http://www.icab.cat/
mailto:dpd@icab.cat
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Les dades que ha facilitat es tractaran per l’ICAB d’acord amb les finalitats descrites en aquest document, i en 
aquest sentit se l’informa que podrà exercir, els seus drets d’accés, rectificació o supressió, o la limitació al seu 
tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de la dades a la següent adreça de correu 
electrònic dpd@icab.cat, sens perjudici del seu dret a també a presentar una reclamació davant una autoritat de 
control, tal com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, al carrer Rosselló 214, Esc. A, 1r. 1a., 08008 
Barcelona, i telèfon 935527800. En tot cas podrà retirar, el seu consentiment en qualsevol moment sense que la 
retirada afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment abans de la seva retirada. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Grup de l’Advocacia Jove 
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 

Tel.: 93 496 18 80 ext.: 3356 
e-mail: advocaciajove@icab.cat 

 
 
 

mailto:dpd@icab.cat
https://maps.google.com/?q=carrer+Rossell%C3%B3+214,+Esc.+A&entry=gmail&source=g
mailto:advocaciajove@icab.cat
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Nom i Cognoms___________________________________ 
 
DNI______________________________________________ 

 
 
Revista Jurídica de Catalunya (RJC) 
 
La RJC és una publicació editada pel Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i l’Acadèmia de 
Jurisprudència i Legislació de Catalunya, fundada el 1895 per les dues corporacions, i que va ser 
guardonada amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya l’any 2003. 
 
La RJC és una eina pràctica de gran utilitat pels advocats i en general pels juristes, doncs és la 
publicació més complerta sobre les normes i sentències d’aplicació a Catalunya. A més, és una 
publicació indexada en els principals catàlegs de qualitat nacionals i internacionals: DICE, RESH,  
LATINDEX, CARHUS i  MIAR. 
 
La RJC publica 9 números anuals (4 de doctrina i 5 de jurisprudència). Cada trimestre es publica 1 
número de doctrina i 1 de jurisprudència. A més, en acabar l’any es publica un número addicional.  
 
Els 4 números de doctrina tenen l’objectiu de proporcionar informació jurídica exhaustiva, rigorosa, 
d’actualitat i de caire multidisciplinari sobre les novetats legislatives, jurisprudencials i bibliogràfiques 
en els diferents àmbits del dret i, en especial, del dret català. Els autors i col·laboradors dels números 
doctrinals són acadèmics/ques, advocats/des i magistrats/des de reconegut prestigi. 
 
Els 5 números de jurisprudència recopilen i sistematitzen les resolucions judicials més rellevants 
dictades pels tribunals de Catalunya, especialment l’Audiència Provincial de Barcelona, en els quatre 
àmbits jurisdiccionals (civil, penal, contenciós-administratiu i laboral). També s’inclouen les sentències 
dictades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en matèria civil. Les resolucions judicials són 
sistematitzades per un grup d’experts d’alt nivell, integrat per prestigiosos magistrats/ des i 
advocats/des. 
 
A més, amb la subscripció d’aquesta Revista, també es gaudeix de l’accés a la plataforma virtual que 
facilita la consulta on-line de jurisprudència i doctrina, al qual es pot accedir a través de la pàgina web 
col·legial, en concret: www.icab.cat dins de l’apartat de Biblioteca/Publicacions / Revista jurídica de 
Catalunya o directament a www.revistajuridica.cat 
 
L’import actual de la subscripció anual a la Revista és de 134 euros paper i online i 99€ només 
subscripció online. 
 
El pagament de la subscripció anual es fraccionarà en 12 rebuts mensuals, que es carregaran juntament 
amb la quota col·legial mensual en el número de compte corrent facilitat a aquest efecte.  
 
Les baixes es poden comunicar al Departament de la Revista Jurídica per e-mail a revista@icab.cat, i 
serà efectiva en un màxim de 30 dies naturals. 
 

 

 
 
 
 

 
 

Signatura: 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 

He llegit i en dono per assabentat/da de la informació 
anterior.  

•  Subscric la Revista Jurídica de Catalunya: 

Si    �                   No   �  
 
 

http://www.icab.cat/
http://www.revistajuridica.cat/
mailto:revista@icab.cat
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Paseo de Recoletos, 13 - 28004 Madrid  
Tel.: 91 523 25 93   ·   Fax: 91 532 96 00 

certificaciones@abogacia.es 
www.abogacia.es 

SOLICITUD 
CERTIFICACIÓN 

 
 

COLEGIADO NO EJERCIENTE 
 
D./Dª:  _________________________________________________  DNI.:  _____________________  

EN REPRESENTACIÓN DE: 

NIF/NIE:  _________________________________  FECHA NACIMIENTO:  _____________________  

NOMBRE: _________________________________________________________________________  

1ER APELLIDO:  _____________________________________________________________________  

2º APELLIDO: ______________________________________________________________________  

DIRECCIÓN PROFESIONAL:  _________________________________________________________  

LOCALIDAD:  ________________________   PROVINCIA:  _______________  C.P.:  ____________  

PAÍS:  ________________________  TELÉFONO:  _______________  FAX:  ___________________  

E-MAIL:  __________________________________________________________________________  

AÑO LICENCIATURA:  _______ COLEGIO INCORPORACIÓN:  ______________________________   

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos cumplimentados en este formulario son ciertos, que mi 

representado no se encuentra incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad para 

el ejercicio de la abogacía previstas en el Estatuto General de la Abogacía (arts. 14, 19 y 22) y que puede 

presentar prueba documental en caso de ser requerido. 

 

En  _____________________  a ______ de ________________ de _______ 

Firmado 

 
 

Le comunicamos que los datos recabados serán objeto de tratamiento y de conformidad con en el artículo 13 del Reglamento General de Protección de 
datos  (Reglamento 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos) le informamos de lo siguiente: 
Responsable de tratamiento: Consejo General de la Abogacía Española, Paseo de Recoletos, 13, 28004 – Madrid.  
Contacto Delegado de Protección de Datos: informacion@abogacia.es 
Finalidad: Registro de profesionales, control de títulos de ejercicio profesional y especialización, acreditación de la habilitación profesional de los 
colegiados, de los acreditados y de los inscritos, control de incompatibilidades profesionales, registro de cargos corporativos de la Abogacía, emisión de 
Certificaciones y Acreditaciones relacionadas con el ejercicio de potestades jurídico-publicas, envío de comunicaciones vinculadas con el ejercicio de 
potestades de derecho público, realización de estudios con fines científicos, históricos y estadísticos (en cuyo caso se procurará la disociación del dato 
al objeto de preservar su confidencialidad) y el ejercicio de cualquier otra potestad estatutaria de derecho público. 
Base jurídica del tratamiento: Cumplimiento de una obligación legal de acuerdo con la Ley de Colegios Profesionales y el Estatuto General de la 
Abogacía Española.   
Destinatarios: Los datos podrán ser objeto de cesión al Colegio de Abogados correspondiente de acuerdo a su solicitud. 
Transferencias Internacionales: No se contemplan transferencias internacionales. 
Derechos: El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación, oposición o en su caso la solicitud de portabilidad 
de sus datos ante el mencionado Responsable del fichero y en la dirección indicada. Para ello podrá dirigirse ante el Responsable por correo postal, 
acompañando a su solicitud una copia de DNI, o enviando un correo electrónico  que incluya firma electrónica, con el objeto de acreditar su identidad, a 
informacion@abogacia.es.  
Consecuencias de no facilitar la información solicitada: la no aportación de toda la información solicitada en el formulario impedirá la tramitación de 
su solicitud. 
Tratamientos automatizados: no se adoptara decisión alguna basada únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos 
Reclamación: el interesado podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Protección de datos correspondientes. 
Plazo de conservación de los datos: Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para la correcta gestión de la ordenación profesional 
F06.01.E 

 

mailto:informacion@abogacia.es
mailto:informacion@abogacia.es
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INFORMACIÓN SOBRE LA CUOTA DE INCORPORACIÓN 

COLEGIADO NO EJERCIENTE 
 

 
 
El Consejo General de la Abogacía Española es el órgano coordinador y ejecutivo superior de la 
Abogacía Española y es portavoz del conjunto de los Ilustres Colegios de Abogados de España, en toda 
clase de ámbitos, incluido el de las entidades similares de otros Estados. Entre sus funciones se 
encuentran las de ordenar el ejercicio profesional de los colegiados, facilitar su formación y velar por el 
prestigio de la profesión.  

La cuota de incorporación constituye un ingreso del Consejo General de la Abogacía Española  conforme 
a lo previsto en el artículo 69.a) del Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real 
Decreto 658/2001, de 22 de junio.  

La cuantía actual de dicha cuota, de 101,58€ (IVA incluido), fue aprobada por el Pleno del Consejo de 22 
de julio de 2011, considerando la entrada en vigor de la conocida como “Ley Ómnibus”.   

La certificación que se solicita tiene por finalidad acreditar que se incorpora Vd. a la organización colegial 
de la Abogacía como colegiado no ejerciente, con los derechos y deberes fijados en el Estatuto General 
de la Abogacía y en los Estatutos del correspondiente Colegio. En virtud de dicha incorporación, queda 
Vd. sujeto al ejercicio de las potestades reconocidas por el ordenamiento a la organización colegial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F06.01.E 
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