
 

EXCM. SR. 
 
 

Sr./a. _______________________________________________, Procurador/a dels 
Tribunals, amb NIF  _____________,  nascut/da a ______________________, amb domicili al 
C/ _________________________________ núm. _____, porta _______, localitat de 
______________________, C.P. _______, telèfon de contacte núm. _____________________ i 
e-mail: ________________________, atentament saluda i exposa: 

 
Que desitja pertànyer a aquest Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals per 

poder exercir la professió de Procurador/a dels Tribunals, amb domicili professional a la 
localitat de _________________________________, per a la qual cosa acompanya els 
documents següents: 
 

- Títol de Llicenciat/da en Dret o Títol de Grau en Dret juntament amb el Títol del 
Màster Universitari en accés a la Procura emès per la UNED (original o fotocòpia 
compulsada) o bé certificat de la Universitat que acrediti haver pagat els drets 
d’expedició del títol de Llicenciat/da en Dret o del Màster de la Procura. Cas de 
títol estranger, s’haurà d’acreditar l’homologació del títol. 

- Títol de Procurador/a dels Tribunals (original i fotocòpia). 
- Certificat de naixement (original). 
- Certificat de Penals (original). 
- DNI/NIF/NIE (fotocòpia). 
- Una fotografia mida carnet. 
- Resguard del pagament de la quota d’incorporació, de 200 €, al número de compte 

següent: 
IBAN ES03 3191 0511 2545 8146 1128 (fotocòpia). 

 
Fa constar; 

 
• Que no es troba en cap circumstància d’incapacitat ni d’incompatibilitat legalment 

i estatutàriament prevista, per a l’exercici de l’activitat de Procurador dels 
Tribunals. 

 
• Que el despatx professional únic o principal es troba situat dins de l’àmbit 

territorial d’aquest Col·legi professional. 
 
Així mateix; 

 
Presta el seu consentiment, com a titular del dret, a efectes de la verificació del seu 

títol en el Registro Nacional de titulados per a poder col·legiar-se, de conformitat amb l’art. 
11.1 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal. 
 

Per tot això; 
  

SOL·LICITA que s’acordi la seva incorporació al Col·legi, en qualitat de Procurador/a 
dels Tribunals. 
 
 
__________________, a _______________________ 
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