
EXCM. SR. 
 
 
 
En/Na ______________________________________________________, llicenciat 
en Dret, de nacionalitat __________, nascut a______________________________, 
el dia _____________________,  província de _____________________,  estat civil  
___________, amb domicili al  carrer  __________________ ____________ 
_________________________, núm. ________, pis _______, districte postal 
núm._______________ població _____________________________________, 
província ___________________________, telèfons núm. ____________________, 
fax núm. ________________, mòbil núm. ____________, amb DNI núm 
____________________ i adreça de correu electrònic (e-mail) _____________ 
______________ EXPOSO, 
 
Que, desitjo incorporar-me a aquest Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tortosa com a 
Col·legiat en  exercici i, per tal de justificar que reuneixo les condicions legals 
precises, d’acord amb el que disposen els Estatuts, acompanyo els següents 
documents: 
 
- Fotocòpia compulsada del DNI. 
- Certificat de la partida de naixement o fotocòpia compulsada. 
- Certificat de penals original. 
- Fotocòpia compulsada del títol de Llicenciat en Dret o del resguard. 
- Dues fotografies format carnet. 
- Domiciliació bancària. 
- Fitxa dades. 
- Declaració d’incompaibilitat (model adjunt) 
- Sol·licitud d’alta a la Mútua de Catalunya o altres: _____________  
 
 
SOL·LICITO, 
Que, tenint per presentada la present sol·licitud i la documentació adjunta, i previ 
pagament dels drets reglamentaris, s’acordi per la Junta de Govern, la meva 
incorporació a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tortosa, en qualitat d’advocat  en 
exercici. 
 
Tortosa, _________ de/d’ ____________________________ de 200___- 
 
 
 
 
Signat: 
 
 
EXCM. SR. DEGA DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE          TORTOSA 
 
En  compliment de l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem 
que les dades que vostè ens faciliti, seran incloses en un fitxer propietat del Col ∙legi d’advocats de Tortosa  per la gestió col ∙legial i informació 
d’activitats i novetats. Així mateix l’informen de la possibilitat de poder exercí els drets d'accés, rectificació, cancel ∙lació i oposició de les seves 
dades de caràcter personal a la seu del Col ∙legi, Pl. Estudis, nº 4 2on de 43500 TORTOSA.  
 


