INCORPORACIÓ
ADVOCAT COMUNITARI – INSCRIT

Original o fotocòpia compulsada davant de Notari, si escau:
1) Passaport, document d’identitat o certificació acreditativa de la identitat de l’interessat, lloc i
data naixement, nacionalitat i adreça, així com targeta de residència a Espanya, si en disposa.
2) Certificació d’inscripció davant l’Autoritat professional competent de l’Estat membre
d’origen, expedida amb una antelació màxima de tres mesos, que acrediti que l’interessat és
un professional de l’advocacia en els termes de l’art. 2 del Real Decreto 936/2001 i que
contingui la informació disciplinària que correspongui. L’esmentada certificació ha
d’expressar també la designació, adreça, telèfon, fax i correu electrònic de l’Autoritat que
l’ha expedit.
3) Certificació que acrediti l’abast territorial i quantitatiu de la cobertura de l’assegurança de
responsabilitat civil professional, si en té en el seu Estat d’origen, d’acord amb l’art. 13 del
Real Decreto 936/2001.
4) Certificacions d’antecedents penals, tant a Espanya como de l’Estat d’origen.
5) Una fotografia mida carnet.
6) Declaració de l’adreça professional que es proposa establir a Espanya.
7) - Per a persones que hagin sol·licitat l’homologació del seu títol estranger: Acreditació del
títol professional d’advocat regulat en la Llei 34/2006, de 30 d’octubre (original i fotocòpia).
- Per a persones que sol·licitin el reconeixement del seu títol d’advocat del seu Estat d’origen:
Acreditació del Títol d’advocat reconegut pel Ministeri de Justícia (original i fotocòpia).
8) Justificant de pagament de les mateixes quotes d’inscripció per al Col·legi d’Advocats i per al
Consejo General de la Abogacía Española que les que s’exigeixen per a la incorporació dels
advocats exercents i residents amb títol espanyol.
9) Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques (mod.037 - Epígraf 731), tramitat directament a
Hisenda, o certificat de l’empresa si pretén exercir exclusivament per compte aliè.
10) Certificació que acrediti cobertura de la seva previsió social professional en el seu Estat
d’origen amb un nivell equiparable al dels Advocats espanyols o, si no en té, formalitzar
ingrés a la Mutualidad General de la Abogacía, mutualitat de previsió social a prima fixa, o en
el Règim de la Seguretat Social espanyola que correspongui a la modalitat de l’exercici que
farà a Espanya.
11) Domiciliació bancària per al pagament de les quotes periòdiques, variables o extraordinàries
que l’advocat inscrit hagi d’abonar.
12) Declaració jurada o promesa d’acomplir la Constitució i la resta d’ordenament jurídic, i de
seguir fidelment les obligacions i normes deontològiques de la professió d’advocat, tal i com
determina l’article 16 de l’Estatut General de l’Advocacia, amb compromís exprés de
ratificació pública davant la Junta de Govern del Col·legi d’Advocats, mentre duri la seva
activitat a Espanya.
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13) Certificat del Consejo General de la Abogacía Española (Madrid) 915232593 ext. 221/223. Fax
915329600 Mail: certificaciones@abogacia.es
14) Certificat del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya Tel. 934875068 Fax
934881553. Mail: recepcio@cicac.cat

IMPORTANT:
La retirada temporal o definitiva de l’autorització per exercir la professió en l’Estat d’origen, que hagi
estat acordada per l’Autoritat competent d’aquest estat, suposarà la prohibició temporal o definitiva
d’exercir a Espanya amb el títol professional d’origen de l’ “Advocat inscrit”. Conseqüentment, el
Col·legi d’Advocats podrà requerir a l’ “Advocat inscrit”, anualment o quan circumstàncies
especials ho requereixin, que acrediti que no li ha estat retirada aquesta autorització mitjançant
nova certificació de l’Autoritat competent del seu Estat.
Quan d’acord amb la legislació espanyola sigui preceptiva la intervenció d’un advocat davant de
Jutjats, Tribunals o organismes públics amb funcions jurisdiccionals en defensa dels interessos dels
seus clients, o si no és preceptiva la intervenció però la Llei exigeix que l’interessat pugui comparèixer
mitjançant advocat, així com per a l’assistència, comunicació i visites a detinguts i presos, l’ “Advocat
inscrit” haurà d’actuar concertadament amb un Advocat col·legiat en un Col·legi espanyol. Aquest
concert s’haurà de comunicar en cada moment al Col·legi professional en el qual consti registrat
l’Advocat Inscrit, mitjançant escrit d’ambdós professionals i fent constar les actuacions professionals
a les qui afecti la intervenció.
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