SOL·LICITUD
D’AJORNAMENT DE PAGAMENT
DE QUOTES COL·LEGIALS
(Nom i Cognoms)
Exercent per compte d’altri amb número de col·legiació

EXPOSO:
1.- Que la meva darrera i única activitat professional ha estat treballar com a advocat/da per
compte d’altri. Adjunto el corresponent informe de vida laboral.
2.- Que en l’actualitat em trobo en situació d’atur i percebo per aquest concepte la quantitat de
euros/dia. Annexo la resolució de la Direcció Provincial de l’INEM en què s’atorga l’atur i la darrera
declaració anual d’IRPF.

3.- Que, a més, tinc les següents càrregues familiars:

Annexo la següent documentació que acredita les mencionades càrregues:

SOL·LICITO:
L’ajornament del pagament de les quotes col·legials durant 6 mesos, en atenció a la concurrència
de les circumstàncies anteriorment exposades.

De conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, i amb el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21
de desembre, les dades personals facilitades quedaran incorporades al corresponent fitxer
automatitzat denominat Registre Col·legial d’Internet inscrit en l’Agència de Protecció de Dades,
dels quals és responsable l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, amb la finalitat de gestionar
l’ajornament de pagament de les quotes col·legials.
També 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). D’igual manera, en qualsevol moment podeu exercir, de manera gratuïta, els drets
d’accés i rectificació, així com, si s’escau, de cancel·lació i oposició en relació amb les vostres
dades personals, mitjançant comunicació expressa adreçada al Col·legi, juntament amb una còpia
del vostre DNI, per: e-mail: lopd@icab.cat, Fax adreçat a: Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Barcelona, ref. LOPD Núm. fax 93 487 65 03 Escrit dirigit a: Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Barcelona, ref. LOPD C/ Mallorca 283, 08037 – Barcelona Lliurat personalment: al Registre
General del Col·legi, o per correu postal.

Signatura

Data

A LA JUNTA DE GOVERN DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA
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Servei d’Atenció Col·legial
Mallorca, 283 – 08037 Barcelona. E-Mail: ajornaments@icab.cat.
Tel. 934 961 880 – Fax 934 876 503

