REQUISITS INCORPORACIÓ AL COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE REUS
- Alta sense exercici. Primera incorporació -

DOCUMENTACIÓ

- Fotocòpia del títol habilitant:
. Per a graduats/des en dret: Acreditació del títol professional d’advocat/da
regulat en la Llei 34/2006, de 30 d’octubre (original i fotocòpia)
. Per a llicenciats/des en Dret abans del 31 d’octubre de 2011: Acreditació
del títol professional d’advocat/da regulat en la Llei 34/2006, de 30 d’octubre
(original i fotocòpia)
. Per a llicenciats/des en Dret després del 31 d’octubre de 2011, sempre
que es col·legiïn en el termini de dos anys des del moment en què es trobin en
condicions de sol·licitar l’expedició del títol oficial de llicenciat/da en dret:
Acreditació del títol de llicenciat/da en dret amb expressa menció de la data de
finalització dels estudis (original i còpia)
- 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 no exercent)
- Dades domiciliació bancària amb el codi IBAN i els 20 dígits (imprès adjunt)
- Fotocòpia DNI
- Una fotografia original mida carnet
- Certificat de penals (model 790): Tel. 93/351 33 64 – C/ de Caballero,52 de
Barcelona (Gerència Territorial del Ministeri de Justícia de Catalunya) o bé per internet
www.mjusticia.es amb el DNI electrònic.
- Full de dades personals (imprès adjunt)
- Sol·licitud certificat incorporació al CGAE (imprès adjunt)
- Full d’autorització per rebre correspondència i notificacions per correu electrònic
(imprès adjunt)
- Alta de la Mútua d’Advocats de Catalunya (és opcional)
- Alta de la Mutualidad de la Abogacía Española (és opcional)

IMPORTS

- Quota incorporació Col·legi:

. 0 euros

- Certificat del Consejo: 101,58 euros
- Quota col·legial:

120 euros/anual

- Quota Consell: 25 euros/anual (variable en funció dels pressupostos que s’aproven
anualment)
- Quota Consejo: 39,13 euros/anual (variable en funció dels pressupostos que
s’aproven anualment)

