NOVA INCORPORACIÓ/REINCORPORACIÓ/CANVI DE SITUACIÓ
Excm. Sr.,
En/Na ........................................................................................................................, llicenciat/graduat
en dret, de nacionalitat ......................................, nascut a ...................................... província de
......................................, en data ................................., proveït del NIF núm. ........................................,
i amb domicili al carrer ....................................................................................., núm. ............, pis .........,
porta ........, Codi Postal i població ........................................................., telèfon ..................................,
fax ...................................., i adreça electrònica ........................................................., davant del
Col·legi de la seva presidència,

EXPOSO: Que desitjo incorporar-me al Col·legi d’Advocats de Figueres en qualitat de:
Exercent per compte propi
Exercent per compte aliè
Canvi de situació No exercent a Exercent

Canvi de situació Exercent a No Exercent
No exercent
Advocat Comunitari inscrit

i per tal de justificar que reuneixo les condicions legals precises, d’acord amb el que disposen els
Estatuts, acompanyo els documents que se m’han requerit.
Que el meu despatx professional està situat al carrer ............................................................................,
núm. ........., pis ......., porta ......, Codi Postal ......................., Població ....................................................
telèfon ...................................., fax ............................, mòbil ........................... i adreça electrònica
.......................................................................
Que conec l’obligació de notificar al Col·legi qualsevol canvi en aquestes dades.

DECLARO: Que no estic incurs en cap causa d’incompatibilitat per l’exercici lliure i independent de
l’advocacia.
Així mateix, conscient de la dignitat de la professió d’advocat i la seva funció social, JURO/PROMETO
per la meva consciència i honor, amb acatament a l’ordenament jurídic i les normes de l’advocacia,
complir amb lleialtat, honor i diligència, els deures de la professió als fins de la justícia i per a la
protecció de les persones a qui assisteixi, amb compromís exprés de ratificació pública davant la Junta
de Govern del Col·legi d’Advocats.
I per això us DEMANO, tingueu per presentada aquesta sol·licitud de col·legiació i previs els tràmits
corresponents acordeu la incorporació del sotasignat a aquest Col·legi, amb facultat per exercir la
professió al domicili indicat.

FIGUERES, ........ de/d’ ......................................... de ...................
EXCM. SR. DEGÀ DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE FIGUERES-ALT EMPORDÀ

