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EXCM. SR.: 
 
 
Sr./Sra. ________________________________________, Procurador/a dels Tribunals, amb exercici 
professional a l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Barcelona i despatx al carrer 
_______________________________________________ de _________________, atentament 
saluda i exposa: 
 
Que, en ús del dret que m’atorguen les Ordres Ministerials de Justícia de dates 15 de juny de 1948 
(B.O.E. de 12 de juliol de 1948), 22 d’octubre de 1971 (B.O.E. de 27 d’octubre de 1971) i 24 de juliol 
de 1979 (B.O.E. de 6 d’agost de 1979) i, d’acord amb el que disposa el Reglament d’Oficials 
Habilitats aprovat per la Comissió Permanent del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals 
de Catalunya de 16 de gener de 2017 (ampliat en data 28 de juliol de 2020), poso en coneixement 
de V.E., que desitjo HABILITAR en l’acompliment de les meves activitats professionals al/la Sr./Sra. 
_________________________________________, major d’edat, amb NIF ___________________. 
 
Que el/la Sr./Sra. _______________________________________________ reuneix tots els requisits 
exigits a la normativa vigent, i en compliment d’aquesta, s’acompanyen els següents documents: 
 

1.- Certificat de naixement (original). 
2.- NIF (fotocòpia). 
3.- Certificat de Penals (original). 
4.- Declaració Jurada o promesa de que no té cap causa d’incompatibilitat per ser oficial 
de Procurador. 
5.- Justificant d’estar donat/da d’alta al Règim de la Seguretat Social, d’acord amb el 
que estableixen la Llei General de la Seguretat Social i l’Estatut General dels 
Treballadors, com a empleat/da laboral del/la proposador/a. 
6.- Una fotografia recent mida carnet. 
7.- Títol de Llicenciat/da o Grau en Dret (original o fotocòpia compulsada) o bé certificat 
de la Universitat que acrediti haver pagat els drets d’expedició del Títol (per l’accés 
directe sense examen). O bé, títol de Batxillerat o de Formació Professional en segon 
grau o títol equivalent, o grau mitjà de gestió administrativa d’àmbit jurídic (per poder 
accedir a l’examen). 

 
Per tot això; 
 
SUPLICO A V.E.: que, en mèrit d’això exposat, tingui a bé acordar l’habilitació a favor del/la Sr./Sra. 
________________________________________, fent constar expressament que assumeixo totes 
les responsabilitats derivades de la seva actuació davant els Tribunals i Jutjats i restant directament 
responsable de totes aquelles gestions que realitzi com a oficial habilitat/da. 
 
Barcelona, a _________________________ 
 
 
De conformitat amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679 i a la resta de la normativa vigent sobre protecció de dades, l’informem que les dades personals 
que ens faciliti passaran a formar part d’un fitxer de dades del qual és Responsable del Tractament l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS 
DE BARCELONA, amb la finalitat de gestionar l’habilitació de la persona per vostè designada, declarant mitjançant la signatura del present document que ha 
informat i compta amb el consentiment exprés i inequívoc de les dades personals de la persona que, per mitjançant d’aquest escrit, sol·licita l ’habilitació. La 
legitimació del tractament de les dades es basa en el consentiment del/s interessat/s i en l’exercici dels poders públics conferits al Responsable del 
tractament. Així mateix, l’informem de que, excepte obligació legal o consentiment exprés per part seva, l’IL·LUSTRE COL·LEGI  DE PROCURADORS DELS 
TRIBUNALS DE BARCELONA no cedirà les seves dades a terceres persones. Li recordem que, en qualsevol moment, vostè pot sol·licitar l’accés, rectificació o 
supressió de les seves dades, així com exercitar la resta de drets reconeguts en la normativa vigent en matèria de protecció de dades i/o sol·licitar informació 
addicional sobre la nostra política de privacitat mitjançant petició escrita dirigida a: IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE BARCELONA, 
C/ Victoria Kent, 4-B local, 08902, L’Hospitalet de Llobregat, o bé a la següent adreça de correu electrònic: dpo@icpb.es, incloent en tots dos casos la Ref. : 
LOPD. 
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