Sol·licitud
Col·legiació advocat/da
inscrit/a durant 3 anys al
Registre d’Advocats/des
Comunitaris/es

Núm. d’inscripció al Registre
d’Advocats/des Comunitaris/es
______________

 Exercent per compte propi
 Exercent per compte aliè
(Nom i cognoms)
___________________________________________________________________________
DNI/NIE/ núm. ________________________

EXPOSO:
Que estic inscrit/a al Registre d’Advocats/des Comunitaris/es de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia
de Barcelona.
Que, a l’empara del R.D. 936/2001, de 3 d’agost, tinc intenció de col·legiar-me a l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Barcelona i per això adjunto la documentació acreditativa de reunir els requisits
establerts i haver exercit l’advocacia efectivament i regularment, almenys, durant tres anys des de
la meva inscripció en aquest Registre.

SOL·LICITO:
Que, tenint per presentada aquesta sol·licitud i després dels tràmits legalment preceptius, s’acordi
per la Junta de Govern la meva incorporació com a col·legiat/da exercent.

Signatura:

Data:

EXCM. SRA. DEGANA DE L'IL·LUSTRE COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA
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DADES que apareixeran a la Guia Judicial:

Domicili professional*:

Telèfon 1:
Telèfon 2:
Fax:
Mòbil :

Aquesta adreça és la que constarà a la Guia Judicial d’acord amb l’art. 87.h ) dels Estatuts col·legials.

Correu electrònic:

PERFIL Professional:
Dedicació preferent (Marcar amb una “X”):
 Dret Administratiu
 Dret Aeronàutic

 Dret Matrimonial i de Família

 Dret Ambiental

 Dret Mercantil

 Dret Civil

 Dret Penal

 Dret Comunitari i Internacional

 Dret Processal

 Dret Concursal

 Dret Sanitari

 Dret Constitucional

 Dret de la Circulació

 Dret Esportiu

 Dret de la Competència i de la Propietat Industrial

 Dret Fiscal i Financer

 Dret de la Construcció

Dret Laboral

 Dret de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació

 Dret Lingüístic

 Drets de Propietat Intel·lectual i Drets d’imatge

 Dret Marítim

 Dret de la Infància i de l’Adolescència

SO-IT-P-SAC-02/06
Ed.8

2

Idiomes (diferents al català i castellà):

Pàgina web 1 :

 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.
Signatura:

Data:

Amb la consignació de la pàgina web autoritzeu a l’ICAB a establir-hi un enllaç.
(*) Emplenar obligatòriament les dades marcades amb un asterisc.
1
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ALTRES DADES necessàries per al desenvolupament de les funcions col·legials

Adreça residència:

Telèfon 1:
Telèfon 2:
Fax:
Mòbil :

Autoritzo a rebre les notificacions col·legials per correu electrònic:  SI

Autoritzo a rebre les notificacions col·legials per SMS:

Idioma comunicacions Col·legi:

 Castellà

 SI

 NO

 NO Mòbil: ____________

 Català

RÈGIM* de previsió social actual:
 RETA

 Alter Mútua dels Advocats

 Mutualidad General de la Abogacía

 Règim General de la Seguretat Social

Signatura:

Data:

(*) Emplenar obligatòriament les dades marcades amb un asterisc.
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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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DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Nom/ Debtor’s name

Cognoms/ Debtor’s Surname

DNI/NIF/NIE

Núm. col·legiació

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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DECLARACIÓ JURADA
(Nom i cognoms)
__________________________________________________________________
DNI núm. ________________________
DECLARO, sota la meva responsabilitat, que no estic incurs/a en cap causa
d’incompatibilitat per a l’exercici lliure i independent de l’advocacia.

Signatura:

Data:

JURAMENT DEONTOLÒGIC

Juro (o prometo) respectar 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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Sol·licitud per a rebre la correspondència de caràcter general de
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona a través de correu
electrònic
Dades personals
Nom i cognoms

Núm. Col·legiació

Sol·licito,
que tota la correspondència de caràcter general de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona em sigui tramesa a la següent adreça de correu electrònic:

 Si no disposeu d’adreça de correu electrònic i voleu sol·licitar-ne una de forma
gratuïta als efectes de la present comunicació, marqueu la casella amb una creu, i
escriviu a continuació l’adreça desitjada:

___________________@icab.cat

o

_____________________@icab.es

Condicions i procediment per a la gestió de les comunicacions de caràcter general de l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona a través de correu electrònic.
Tant aquesta sol·licitud com, en el seu cas, la revocació del consentiment atorgat, s’hauran de presentar davant de
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (Servei d’Atenció Col·legial per fax 93 487 65 03 o email
sac@icab.cat).
El sol·licitant es compromet a mantenir en actiu l’adreça de correu electrònic designada en aquesta sol·licitud per
rebre les comunicacions de caràcter general de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, així com les
comunicacions individualitzades. Igualment, es compromet notificar al Col·legi qualsevol canvi que pugui produir-s’hi.
Cada setmana s’emetrà un e-mail que contindrà totes les informacions d’interès col·legial (notícies, cursos,
conferències...). En el correu electrònic constarà un resum en forma de teletip de cada comunicació i un link que
portarà al text complert de la comunicació. El contingut de cada comunicació estarà publicat al Web del ICAB
(www.icab.cat).
Tots els e-mails es generaran des del correu de l’ICAB: flaix@icab.cat i en el camp “assumpte” s’indicarà: “Flaix
ICAB- Informació col·legial.
Els e-mails estaran signats per: icab@icab.cat
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
http://www.icab.cat
Totes les comunicacions quedaran emmagatzemades dins de l’àrea de serveis al col·legiat de la Web i estaran
referenciades per la data de comunicació.
Condicions
Aquestes condicions regulen els serveis que el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (en endavant ICAB), facilita als
seus col·legiats de forma gratuïta, que els permet disposar dels serveis de correu electrònic corporatiu del domini
icab.cat i icab.es, així com les utilitats de la plataforma “Google Apps”.
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D’aquesta forma, cada col·legiat pot sol·licitar i utilitzar, conforme a les presents condicions de servei, un cop
acceptades, i prèvia acceptació expressa de les condicions d’utilització disposades pel proveïdor dels serveis
Google Apps a http://www.google.com/a/help/intl/es/users/terms.html , UN compte de Google Apps ISP dins del
domini icab.cat/icab.es que inclou les següents utilitats:
- Correu electrònic: Correu electrònic per a professionals, la capacitat disponible és de 15GB.
- Google Calendar: Permetrà gestionar la teva agenda Professional i personal.
- Google Docs: Gestió de documents, editor de continguts, fulls de càlcul, presentacions que podràs guardar en
carpetes privades o compartides amb una capacitat màxima d’5GB
- Google Talk: Missatgeria instantània integrada, per parlar o Xatejar a través del PC amb altres usuaris de Google
Apps.
Quan un col·legiat sol·liciti un compte de correu, l’ICAB comprovarà i evitarà que coincideixi amb un altre
anteriorment assignat a un altre col·legiat.
Prestació del Servei
Els serveis de correu electrònic estarà disponible de forma permanent 24 hores al dia durant els 365 dies de l'any.
No obstant això, els serveis s'interromprà per a realitzar les operacions de manteniment de la xarxa de transport
(des d'ara, les "Operacions de Manteniment de la Xarxa") que siguin necessàries o convenients. L’ICAB reclamarà al
proveïdor dels serveis en cas d’incompliment dels nivells de servei compromesos, exigint les compensacions
acordades i, si cal, la cancel·lació de servei.
Així mateix, l'Usuari es dóna per assabentat que, com a conseqüència de les restriccions temporals d'espai o
limitacions de missatges sortints no imputables a l’ICAB, alguns missatges podrien no ser processats. En aquest
cas, l'ICAB no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats de l'eliminació, la falta o l'error en
l'emmagatzematge i la falta o l'error en l'enviament i/o recepció total o parcial de correus electrònics.
Totes les notificacions o comunicacions de l' ICAB a l'Usuari dels serveis s'efectuaran a la bústia que disposa
l'Usuari dintre del propi Servei. L' ICAB es reserva el dret a modificar unilateralment en qualsevol moment, amb previ
avís, la prestació i configuració del Servei.
Limitació i/o exclusió de garanties i de responsabilitat pels serveis i continguts accessibles a través del
servei
Disponibilitat, continuïtat, utilitat i fiabilitat del Servei
L'ICAB només garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament dels Serveis en els termes establerts en les
presents Condicions i es compromet a, quan sigui raonablement possible, advertir prèviament als Usuaris de les
interrupcions en aquest funcionament.
L' ICAB tampoc garanteix la utilitat dels Serveis per a la realització de cap activitat en particular o adequació a les
expectatives o necessitats de l'Usuari, ni la seva infal·libilitat.
L' ICAB no serà responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin deure a la falta de
disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Servei; a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin
pogut atribuir al Servei; a la fal·libilitat del mateix; i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades
en l'accés als serveis o en l'execució de qualsevol de les prestacions dels serveis de correu electrònic.
L'Usuari es fa responsable de mantenir l'espai disponible en el seu compte per a permetre un correcte funcionament
del seu correu electrònic. No obstant això, l' ICAB garanteix que el compte de cada Usuari té una capacitat màxima
de 15GB. Una vegada superat aquest límit l'usuari no podrà enviar ni rebre correus. Així mateix, existeix un límit
d’enviament i en conseqüència tots els comptes de Google Apps limiten la quantitat de correu que
un usuari pot enviar. Els límits restringeixen la quantitat de missatges enviats per dia i el nombre de destinataris per
missatge. Superat un d’aquests límits, l’usuari no podrà enviar missatges nous fins passades 24 hores. Tot i tenir la
restricció d’enviament de correus, l’usuari seguirà rebent correus. Per més informació consultar:
https://support.google.com/a/bin/answer.py?hl=es&hlrm=en&answer=166852&ctx=cb&src=cb&cbid=eot0zjvlnuds&cb
rank=1)
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L' ICAB donarà de baixa els comptes de correu:
- Que superin els 6 mesos sense que l'Usuari hi hagi accedit
- Quan aquest causi baixa en la Corporació
- Per incompliment de les condicions d’ús.
La baixa serà efectiva en 1 mes per permetre a l’Usuari la recuperació de la informació de la seva bústia.

Privacitat i seguretat en la utilització del Servei
L'ICAB proporciona a l'Usuari les claus d'accés que li pertanyen exclusivament. L’Usuari assumeix les
conseqüències de tot tipus de trencament de la confidencialitat d'aquestes. L'ICAB no garanteix la privacitat i la
seguretat en la utilització dels serveis per part dels Usuaris i, en particular, no garanteix que tercers no autoritzats no
puguin accedir i, si escau, interceptar, eliminar, alterar, modificar o manipular de qualsevol manera els missatges
que els Usuaris transmetin, difonguin, emmagatzemin, rebin, obtinguin o accedeixin a través del Servei.
L’Usuari accepta i s’obliga a la aplicació de les mesures de seguretat que siguin necessàries per garantir
acuradament la confidencialitat i integritat del servei, en especial totes aquelles que són exigibles i descrites en
l’àmbit de les mesures de seguretat de la normativa que desenvolupa la normativa de protecció de dades de
caràcter personal. En especial, l’usuari del correu electrònic ICAB té les següents obligacions:
- La paraula clau d’accés o password haurà de ser canviada, com a mínim, un cop a l’any i en tot cas sempre que
tingui dubtes sobre possibles accessos no desitjats al servei.
- La realització de còpies de seguretat de cada bústia és responsabilitat de l’Usuari. No s’admetran per tant
peticions de recuperació de bústies o correus electrònics concrets.

Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització del Servei pels Usuaris.
L'ICAB queda exclòs de qualsevol responsabilitat derivada de la utilització que els Usuaris facin del Servei. En
particular, l'ICAB no garanteix que els Usuaris utilitzin els serveis de conformitat amb la llei, i amb aquestes
Condicions, ni que ho facin de forma diligent i prudent. L' ICAB no controla ni supervisa el contingut dels missatges
enviats pels Usuaris a altres destinataris a través dels serveis de correu electrònic. Així mateix, la informació o arxius
compartits en l’ús del correu electrònic tampoc és revisada per l’ICAB.
L'ICAB queda exclòs de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin deure a
l'accés i, si escau, a la intercepció, eliminació, alteració, modificació o manipulació de qualsevol manera dels
missatges que els usuaris transmetin, difonguin, emmagatzemin, rebin, obtinguin o accedeixin a través del Servei.
L'ICAB queda exclòs de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es poguessin deure
a la utilització dels serveis i al contingut dels missatges enviats a través dels serveis .

Identitat i informació relativa als Usuaris proporcionada pels propis Usuaris
L'ICAB no controla ni ofereix cap classe de garantia sobre la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les
dades que els Usuaris proporcionen sobre si mateixos o fan accessibles a altres Usuaris.
L'ICAB exclou o declina qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la
incorrecta identitat dels Usuaris i a la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de la informació que els
Usuaris proporcionen sobre si mateixos o fan accessibles a altres usuaris, i, en particular, encara que no de manera
exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la suplantació de personalitat d'un tercer
efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació o transacció realitzada a través del Servei.
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Informació en matèria de protecció de dades de caràcter personal

Responsable

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
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

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:
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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.

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.

Signatura:

Data:

Ç
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Sol·licitud d'alta de la pòlissa Bàsica de Responsabilitat Civil fins a 50.000€
COGNOMS, NOM

NUM. COL.

CARRER

NUMERO

CODI POSTAL

POBLACIO

TELEFON

DNI

PIS/PORTA
PROVINCIA

E-MAIL

SOL·LICITO,

L'alta de la pòlissa de responsabilitat civil BASICA que l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia
de Barcelona té contractada amb la companyia asseguradora CASER, per a 2021, amb
la següent cobertura:
Cobertura de 50.000 € de límit indemnitzatori. Manifesto que em dono per assabentat
que el cost anual és d’un import de 50,94 €, i que l'abonament s'efectuarà com a
pagament únic obligatori. Per aquest motiu autoritzo al fet que em sigui carregat en el
meu compte el corresponent rebut de 50,94 €.
Així mateix, em dono també per assabentat que existeix una franquícia de 900€, per
sinistre i que és d’aplicació una franquícia especial de 2.000€ a partir del tercer sinistre
comunicat.
DECLARACIÓ DEL RISC DE L’ASSEGURAT
Actua com a Administrador Concursal (societat o persones físiques) en algun d'aquests
concursos?
a) Relatius a entitat emissora de valors o instruments derivats que es negociïn en un mercat
secundari oficial, d'una entitat encarregada de regir la negociació, compensació o liquidació
d'aquests valors o instruments, o d'una empresa de serveis d'inversió,
b) Relatius a entitat de crèdit o d'una entitat asseguradora,
c) Amb massa activa del concurs superior a 15 milions d'euros.
Coneix algun fet o circumstància que raonablement poguessin donar lloc a una reclamació?
Indiqui la causa i l'import de la reclamació:

,
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Nota informativa
Póliza intermediada por Aon Gil y Carvajal, S.A.U. Correduría de Seguros (“Aon”). Inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja M19857, Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247. Inscrita en el Registro Especial de Sociedades de Correduría de Seguros de
la DGS con la clave J-107. Capacidad financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley
26/2006, de 17 de Julio.
Le informamos que de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 y concordantes de la Ley 26/2006 de 17 de julio, Aon presta
sus servicios de Mediación de Seguros de manera objetiva e independiente, velando por sus intereses y buscando siempre y en
todo caso la cobertura que, de acuerdo con los requerimientos por Vd planteados, mejor se adapte a sus necesidades. El cliente
reconoce haber recibido de Aon toda la información a la que hace referencia el artículo 42 de la Ley 26/2006 de 17 de Julio de
Mediación de Seguros y Reaseguros Privados declarando asimismo entender y conocer el contenido de la póliza de seguro.
De conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 26/2006 de 17 de Julio, para cualquier reclamación en relación con los
servicios de Mediación de Seguros prestados deberá dirigirse al Apartado de Correos núm. 2053 o bien a la página web
“quejasyreclamaciones.com”.
Toda la información que conforma la presente oferta de seguro ha sido obtenida directamente de Vd, bien por escrito o de
manera oral, de terceros o de fuentes de acceso público, constituyendo dicha información la base sobre la que se ha obtenido la
cotización y demás condiciones de aseguramiento de la compañía aseguradora. En el caso de que cualquier aspecto de la
referida información no sea correcto, ello puede dar lugar a la pérdida total o parcial de las garantías de la póliza de seguro y,
particularmente, en caso de siniestro, por lo que resulta esencial la revisión por su parte de todos y cada uno de los apartados
del presente documento y, en caso de existir alguna incorreción, comunicarlo inmediatamente al Corredor para que sea
subsanado antes de la emisión de la póliza de seguro. De no recibir comunicación alguna por su parte a este respecto, se
entenderá que toda la información contenida en este documento es correcta y fiel reflejo de la realidad.
Protección de datos
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 por el que se aprueba el Reglamento General de Protección de
Datos ("RGPD") Aon ha implantado una nueva Política de Seguridad que tiene como objetivo garantizar la aplicación de aquellas
medidas de seguridad de carácter técnico y organizativo que sean necesarias, para en cada momento y teniendo en cuenta
siempre el tipo de información o datos tratados, y el estado de la técnica, garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de
los datos personales tratados.
De igual modo, Aon tiene dispone de una Política de Privacidad conforme al RGPD y en la cual se detallan, entre otras
cuestiones, el alcance, finalidades y base de los tratamientos de datos realizados. Ambas Políticas se encuentran disponibles en
http://www.aon.com/spain/privacidad.jsp. La recogida y tratamiento automatizado de los datos personales, incluyendo datos
especialmente protegidos (principalmente, de salud) que Ud. nos proporcione, tiene como finalidad la prestación de servicios de
mediación de seguros privados, así como el mantenimiento, administración y gestión de su póliza de seguros incluyendo la
gestión de siniestros. Si no se consiente el tratamiento de dichos datos para las finalidades especificadas, los servicios no
podrán llevarse a cabo. Si Ud. nos proporciona datos de terceras personas físicas Ud. deberá, con carácter previo a su
comunicación, informarles de los extremos contenidos en el presente documento.
Sin perjuicio de que lean detenidamente las mismas, le facilitamos a continuación la información básica del tratamiento, donde se
reflejan aquellas cuestiones más relevantes de las políticas anteriormente mencionadas:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

AON GIL Y CARVAJAL S.A.U. CORREDURÍA DE SEGUROS

FINALIDADES:
LEGITIMACIÓN:
- Prestación de servicios de mediación de seguros privados.
- Ejecución de un contrato.
Finalidades y Legitimación -Realizar análisis o estudios y promocionar y ofertar productos
- Interés legítimo.
propios o de terceros comercializados Aon.
- Cumplimiento de obligaciones legales.
- Cumplir con nuestras obligaciones legales y regulatorias.
Entidades Aseguradoras con las que se coticen sus riesgos y se suscriban las pólizas de seguro, gabinetes
médicos, centros sanitarios, peritos y otros terceros para la gestión de siniestros. Sociedades del Grupo Aon y
Destinatarios
otros terceros incluso basados en países fuera del Espacio Económico Europeo, tal y como se describe en la
Política de Privacidad de Aon.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición al
Derechos
tratamiento, mediante correo postal dirigido a Aon (Calle Rosario Pino, nº 14-16, C.P. 28020) o electrónico
(proteccion.datos@aon.es), acreditando su identidad.
Puede
consultar
la
información
adicional
y
detallada
en
nuestra
página
web:
Información adicional
http://www.aon.com/spain/privacidad.jsp
En el caso que Vds. tengan cualquier duda en relación con la presente comunicación o cualquier otro aspecto relativo a datos de
carácter personal les rogamos se pongan en contacto con el Delegado de Protección de Datos de Aon.

,
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PROTECCIÓN DE DATOS COMPAÑÍA SEGUROS CASER
Información Básica
De conformidad con la vigente normativa de protección de datos, le comunicamos que los datos que Vd. nos proporcione serán
tratados por CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.- CASER – responsable del tratamiento,
con la finalidad de formalizar y cumplir con el contrato de seguro o plan de pensiones, prevenir el fraude, así como elaborar
perfiles y comunicaciones comerciales. La legitimación para el tratamiento de sus datos personales se encuentra en la celebración
de un contrato o precontrato, en el cumplimiento de obligaciones legales y en el interés legitimo del responsable del tratamiento.
Asimismo, le informamos que los destinatarios de sus datos personales serán, en su caso, las entidades reaseguradoras o
coaseguradoras, sociedades del Grupo Caser, entidades para la prevención del fraude y las administraciones públicas. Podrá
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición al tratamiento, mediante correo postal
o electrónico, acreditando su identidad. Por otra parte le informamos de los datos de contacto del Delegado de Protección de
Datos. Dirección Postal: Avda. de Burgos, 109 28050 – MADRID Correo Electrónico: dpogrupocaser@caser.es. Puede consultar la
información adicional y detallada en nuestra página web: www.caser.es/protección-de-datos

______________________, ____, de ___________ de 20___
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Informació en matèria de protecció de dades de caràcter personal

Responsable

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
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

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:
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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.

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.



Signatura:

He llegit i em dono per assabentat/da de la
informació anterior en matèria de protecció de
dades de caràcter personal.

Data:
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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 exercents de l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona.
b)Carnet col·legial amb el certificat digital ACA:
És el carnet corporatiu, que us identifica com a col·legiats/des exercents de l’Il·lustre Col·legi
de l’Advocacia de Barcelona, i que incorpora el Certificat Digital expedit per l’Autoritat de
Certificació de l’Advocacia (ACA), amb el qual podreu fer tràmits administratius, garantir la
identitat i condició d’advocat així com la confidencialitat dels missatges enviats per correu
electrònic o en format PDF i accedir als següents serveis telemàtics de l’advocacia:
▪ Presentació de comptes anuals de les fundacions.
▪ Passis de presons.
▪ Accés telemàtic al portal de conciliacions.
▪ Accés als serveis telemàtics de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, de l’Agència
Tributaria de Catalunya i de l’Institut Municipal d’Hisenda.
▪ Accés als serveis telemàtics de FOGASA.
▪ I molts més que podeu consultar en l’apartat de la pàgina web col·legial: Serveis col·legials/
catàleg de serveis.
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 l’Advocacia Jove, el màxim d’edat és de quaranta anys.

Signatura:

Data:

Informació en matèria de protecció de dades de caràcter personal

Responsable

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
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
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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.
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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: advocatsjoves@icab.es
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Nom i cognom____________________________
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,
ISOC, LATINDEX, CARHUS, entre d’altres.
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
amb la jurisprudència del TSJ en matèria civil.
Els 4 números de doctrina tenen l’objectiu de proporcionar informació jurídica exhaustiva, rigorosa,
d’actualitat i de caire multidisciplinar 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, advocats i magistrats 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 i advocats.
A més, amb la subscripció d’aquesta Revista, també es gaudeix d’un servei de 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 El Col·legi / publicacions / Revista Jurídica de Catalunya.
L’import actual de la subscripció anual a la Revista és el següent:
1r any de col·legiació: bonificació del 100%. Gratuïta.
2n any de col·legiació: bonificació del 50%. 67 euros.
3r any de col·legiació i següents: 134 euros.
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 fax al 93 487 15 70 o bé per email a revista@icab.cat, i serà efectiva en un màxim de 60 dies naturals.

Signatura:
He llegit i en dono per assabentat/da de la informació
anterior.
• Subscric la Revista Jurídica de Catalunya:
Si

 No 
Data:
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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

ABOGADO
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
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INFORMACIÓN SOBRE LA CUOTA DE INCORPORACIÓN
ABOGADO
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. Dicha cuota, cuya
cuantía actual de 165,95€ (IVA incluido) fue aprobada por el Pleno del Consejo de 6 de noviembre de
2009, considerando la entrada en vigor de la conocida como “Ley Ómnibus”. Comprende la expedición
de la certificación de nueva incorporación y un pack con el kit de acceso a la firma electrónica.
La certificación que se solicita tiene por finalidad acreditar que no se halla Vd. incurso en causa de
incapacidad, incompatibilidad o prohibición para el ejercicio de la abogacía, conforme exigen los
artículos 13, 14, 21 y 22 del antes citado Estatuto General de la Abogacía.
El kit de acceso junto con el carnet que, en su caso, le expedirá el Colegio al que se incorpora, le
permite acreditar su condición de abogado en Internet a través del certificado digital de la Autoridad de
Certificación de la Abogacía y realizar de forma segura y cómoda gestiones tanto con el Colegio como
con las Administraciones Públicas a través de la web de servicios www.redabogacia.org.
Adicionalmente se le hace entrega, de forma totalmente gratuita, de material informativo sobre el CGAE,
un maletín serigrafiado y un conjunto de libros de normativa jurídica básica en una edición especial del
CGAE.
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