SOL·LICITUD DESCOMPTE DE DEUTES COL·LEGIALS DELS INGRESSOS MERITATS A
LIQUIDAR PEL COL·LEGI
Nom i cognoms_______________________________________________________________, persona
que té el títol habilitat per a l’exercici de l’advocacia, de nacionalitat_____________________________
carrer______________________________________________________, número________, pis______,
porta________, C.P.______________, població_____________________________________________,
província_________________________, telèfon________________________, DNI_________________.

EXPOSO
Que estic assabentat que per accedir al Torn d’Ofici i / o alguna de les places que el Col·legi d’Advocats
convoca per prestar Serveis jurídics a Institucions i entitats del territori, cal estar al corrent de pagament
de les quotes col·legials així com, i sobretot, dels rebuts de responsabilitat civil.
Que en cas d’impagament, el Col·legi donarà un termini a acordar en Junta per posar-se al dia i ingressar
les quotes degudes, abans de procedir a la baixa de Servei o obertura d’expedient deontològic si s’escau.
Si s’ha sol·licitat un ajornament de les quotes, es considera que s’està al corrent de les quotes, però en
cas d’incomplir els terminis o les condicions, es deixarà d’estar-ho i s’ha de suspendre la condició de
col·legiat. I únicament es podrà recuperar saldant el deute íntegrament.
Que les persones col·legiades poden acceptar que se’ls descompti els deutes col·legials pendents de
pagament dels ingressos meritats que tinguin dret a percebre per raó del Torn d’Ofici o per raó dels
Serveis realitzats mitjançant el Col·legi, i que aquest hagi de liquidar.

SOL·LICITO
Es descompti els deutes col·legials pendents de pagament dels ingressos meritats que tinguin dret a
percebre per raó del Torn d’Ofici o per raó dels Serveis realitzats mitjançant el Col·legi, i que aquest hagi
de liquidar.

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
Li informem que, amb relació a les dades personals que ens proporciona, el responsable del tractament és
l’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE GRANOLLERS, amb NIF Q0863004H i domicili al c/ Llevant 2 de Granollers, tel.
938792603 i direcció electrònica secretaria@icavor.com; i les dades de contacte del seu delegat de protecció de
dades són dpd@icavor.com i la mateixa adreça que la del responsable.
La finalitat del tractament és gestionar la seva sol·licitud de descompte de deutes col·legials dels ingressos meritats
a liquidar pel col·legi. Ha de proporcionar dades veraces. Aquesta informació no es comunicarà a tercers.
La informació facilitada es conservarà durant el termini que preveu la normativa per fer front a l’exercici i defensa
de reclamacions.
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les seves dades, i a la
portabilitat de les mateixes, en els termes que preveu la normativa vigent, dirigint-se al responsable del tractament
al c/ Llevant 2 de Granollers o bé a secretaria@icavor.com, adjuntant còpia del seu DNI. També podrà acudir a la
autoritat de control competent i presentar una reclamació si considera que la seva sol·licitud d’exercici d’aquests
drets no s’ha atès degudament.

Data:_______________________________________
Signatura:
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