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EXCM. SR. 
 

 
Sr./a. _______________________________________________, amb NIF ________________, 
nascut/da a ____________________, amb domicili a _______________________________ 
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 com a 
col·legiat/da NO EXERCENT, per a la qual cosa acompanya els documents següents:  

 
- Títol de Llicenciat/da en Dret, Títol de Grau en Dret o altre títol universitari de grau 

equivalent (original o fotocòpia compulsada) o bé certificat de la Universitat que 
acrediti haver pagat els drets d’expedició del Títol. En cas de títol estranger, 
s’haurà d’acreditar l’homologació del títol. 

- Segons el supòsit un d’aquests documents: 
. Títol del Màster Universitari d’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. 
. Títol del Màster Universitari de l’Advocacia (original o fotocòpia compulsada) o bé 
certificat de la Universitat que acrediti haver pagat els drets d’expedició del Títol. 
. Certificat del Col·legi d’Advocats on consti el període de col·legiació. 

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

següent: IBAN ES63 3183 0803 1620 0065 6625 (fotocòpia). 
- Fitxes d’alta degudament complimentades mecanogràficament i signades. 

 
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 no exercent. 
 
__________________, 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 la col·legiació, 
les funcions derivades de la col·legiació i l’enviament de comunicacions i informació. La legitimació del tractament de les dades es 
basa en el consentiment de l’interessat 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. Igualment, l’informem que, les dades referents a la seva 
titulació són obtingudes a través de vostè, en qualitat d’interessat, i del Ministeri d’Educació, Esport i Cultura als efectes de la seva 
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verificació per part de l’ICPB. 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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