SOL·LICITUD D’ALTA AL TORN D’OFICI – AMPLIACIÓ DE TORNS
A LA COMISSIÓ DEL TORN D’OFICI DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE FIGUERES-ALT EMPORDÀ
El/la sotasignat/da …………………………………...............……………………………., major d'edat, Advocat, amb número de col·legiació ………….,

MANIFESTO:
Que conec el Reglament del Torn d’Ofici i assistència al Detingut de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Figueres–Alt Empordà, i
DECLARO sota la meva responsabilitat, que acompleixo els requisits que s'hi detallen i concretament els que seguidament
assenyalo (marqueu amb una "X" el vostre cas):

















Ser col·legiat resident a Figueres i tenir el despatx principal obert en l'àmbit territorial del Col·legi.
Haver superat els cursos d'una Escola de Pràctica Jurídica homologada pel Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats
de Catalunya o C.G.A.E. i estar en possessió del diploma CAP/DAP o Màster d’accés a la professió.
Acreditar tres anys d'exercici professional efectiu i regular.
No estar inscrit en el Torn d'Ofici o Torn d'Assistència al Detingut de cap altre Col·legi d'Advocats.
Disposar de correu electrònic amb adreça activada i signatura digital.
Tenir subscrita una pòlissa de responsabilitat civil, amb un capital assegurat mínim equivalent al que en cada
moment inclogui les condicions bàsiques de la pòlissa oferta pel Col·legi.
Acreditar documentalment que té subscrites, com a mutualista, les prestacions mínimes alternatives al R.E.T.A.,
Mutualidad General de Previsión Social de la Abogacía o Alter Mutua i que es troba al corrent del pagament de les
seves quotes del règim escollit.
Estar al corrent en el pagament de les quotes i càrregues col·legials.
No haver estat objecte d'una sanció per dues faltes lleus o una de greu, arran d'un expedient disciplinari, sempre
que no hagin estat cancel·lades o puguin ser-ho.
Acreditar el suficient coneixement de les dues llengües oficials de Catalunya.
No ha exercit funcions jurisdiccionals (Jutge, Fiscal, Secretari Judicial, etc), en els darrers sis mesos, a la demarcació
de l'Audiència Provincial de Girona.
Haver realitzat el curs específic en matèria de Menors
Haver realitzat el curs específic en matèria d’Estrangeria
Haver realitzat el curs específic en matèria de Assistència a la Víctima de Violència de Gènere
Pel cas del Torn específic d'Assistència a la Víctima de Violència de Gènere, acreditar cinc anys com a mínim
d'antiguitat al torn d'Ofici penal i matrimonial, i estar inscrit en ambdós torns.

Igualment, DECLARO no incórrer en cap dels supòsits d’incompatibilitat previstos a les Normes del Consell dels Il·lustres
Col·legis d’a Advocats de Catalunya referents al Torn d’Ofici.
En conseqüència,

SOL·LICITO: Se serveixi disposar la meva alta als torns que es marquen a continuació amb una creu per la prestació dels serveis de
defensa i assistència d’ofici d’acord amb la normativa professional, la normativa d’organització i funcionament i els mòduls de
retribució vigents en cada moment en l’àmbit de l’ICAFI.

 CIVIL
 PENAL 
 LABORAL

 MENORS
 SOJ
 ESTRANGERIA
 VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Signat:

A Figueres, _____ de __________________ de _________

Vegeu el dors
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Incorporació al Torn d’Ofici. Dades de caràcter personal.
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de Desembre de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades que ha facilitat en la seva inscripció
seran incloses en el fitxer Torn d’Ofici, el responsable del qual és l’Il·lustre Col·legi d’Advocats
de Figueres-Alt Empordà, amb l’adreça carrer Llers, 13 de 17600 Figueres.
Les vostres dades es tractaran amb la única finalitat de poder portar a terme la gestió i
manteniment de la relació subscrita.
L’informem que les dades facilitades seran comunicades als Òrgans i Administracions
Públiques obligats per Llei, i també a altres tercers i entitats col·laboradores necessàries per
portar a terme la gestió col·legial.
Amb la finalitat de mantenir les seves dades permanentment actualitzades, en el cas de que es
produeixi en un futur alguna modificació, ho haurà de notificar al Col·legi mitjançant escrit.
Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant correu
electrònic a icafi@icafi.com, o bé per escrit adreçat al domicili del Col·legi, carrer Llers, 13 de
17600 Figueres.

Nom, data i signatura _________________________________________
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