REQUISITS INCORPORACIÓ AL COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE REUS
- Alta amb exercici. Advocats/des procedents d’altres col·legis - RESIDENTS

DOCUMENTACIÓ
- Instància dirigida a la Junta de Govern del Col·legi de l’Advocacia de Reus sol·licitant
la incorporació (heu d’especificar que és voleu col·legiar com advocat/da exercent)
- Certificat original del Col·legi de procedència
- Certificat original del Consell de l’Advocacia Catalana (Tel. 93 487 50 68)
- Certificat original del Consejo General de la Abogacía Española (Tel. 91 532 34 75)
- Dades domiciliació bancària amb el codi IBAN i els 20 dígits (imprès adjunt)
- Full d’autorització per rebre correspondència i notificacions per correu electrònic
(imprès adjunt)
- Fotocòpia DNI
- Una fotografia original mida carnet
- Certificat de penals (model 790): Tel. 93/351 33 64 – C/ de Garcilaso, 123, baixos de
Barcelona (Gerència del Ministeri de Justícia de Catalunya) o bé per internet
www.mjusticia.es amb el DNI electrònic.
- Full de dades personals (imprès adjunt)
- Supòsits d’advocat/da exercent:
1. Si heu d’exercir per compte propi exclusivament:
Portar el justificant conforme esteu d’alta d’alguna de les mútues, Mútua de previsió
social dels advocats de Catalunya o Mutualidad General de la Abogacía o bé,
d’autònoms a la seguretat social.
2. Si heu d’exercir per compte aliè exclusivament:
. declaració jurada del compromís d’exercici per compte aliè
. còpia del contracte de treball on ha de constar que s’està contractat com a
advocat/da. Si el contracte és com a llicenciat/da en dret s’haurà d’adjuntar també un
certificat de l’empresa conforme es realitzen tasques d’advocat/da

. fotocòpia de l’alta al TC2 de la Seguretat Social

IMPORTS

- Drets incorporació: . 0 euros
- Quota col·legial:

. 1r any d’exercici: 22,50 euros/mensuals
. 2n any d’exercici: 359,32 euros/anuals
. 3r any d’exercici: 479,09 euros/anuals
. més de tres anys d’exercici: 658,80 euros/anuals

- Pòlissa de responsabilitat civil:

354,42 euros/anuals (pagament fraccionat en
dos terminis). Aquest import és variable
anualment. Els advocats/des que es col·legiïn i
no faci 6 mesos de la data de la llicenciatura, el
primer any (fins el 31/12) serà gratuït, el 2n any
(fins el 31/12) se’ls hi cobrarà el 50%.

- Quota Fons Obra Social: 15 euros/anuals. Aquest import és variable anualment
- Quota Grup d'Advocats Joves (40 anys o menys): 40 euros/anuals (si no es
manifesta el contrari, s’aplicarà per defecte)
- Quota anual Consell: 25 euros/anuals (variable en funció dels pressupostos que
s’aproven anualment)
- Quota anual Consejo: 39,13 euros/anuals (variable en funció dels pressupostos que
s’aproven anualment)
Bonificacions:
Es condonarà la quota col·legial durant tres mensualitats als advocats i a les
advocades exercents residents, que certifiquin que hagin tingut un/a fill/a.

