
 
 

IL·LUSTRE COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE GIRONA 

 

 

 

REQUISITS DE COL·LEGIACIÓ COM A EXERCENT 
 
 
 

• GRADUATS: 1 fotocòpia del títol professional d’advocat regulat en la Llei 34/2006 de 30 d’octubre, 
legitimada per Notari. Si encara no se’n disposa cal aportar fotocòpia compulsada del resguard de pagament 
o captura de l’aprovat a la prova d’avaluació d’aptitud professional per a la professió d’advocat més 
declaració responsable on s’hi reculli el compromís d’aportar el títol professional d’advocat on cop 
s’obtingui. 

 

• Instància dirigida al Degà sol· licitant la incorporació 

• Certificat de penals. ( Tel: 93.351.33.64 C/ Garcilarso, 123 de Barcelona o bé www.mjusticia.es –model 
790- amb DNI electrònic). 

 

• Partida de naixement 

• 1 fotografia pel carnet de col·legiat 

• 1 fotocòpia del DNI 

• Facilitar un domicili bancari on poder carregar les quotes col· legials tot indicant que és titular del compte a 
través d’un certificat expedit per l’entitat de crèdit, o bé aportant un rebut on consti com a titular, d’acord 
amb la nova normativa europea. 

 
 

Text refós de la Llei d’Ordenació i supervisió de l’assegurança privada, aprovat per RD 6/2004, de 29 d’0ctubre, 
estableix: 

 
EXERCENTS, es poden produir 3 situacions: 

 
1.- EXERCENT COMPTE PROPI EXCLUSIVAMENT té opció: 

 

a) RETA (Règim Autònoms Seguretat Social) 
b) MÚTUES DELS ADVOCATS 

 
2.- EXERCENT per COMPTE ALIÈ EXCLUSIVAMENT (Llei 22/2005), RD 1331/2006, de 17 de 
novembre, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels advocats que presten els serveis 
en despatxos d’advocats. 

 
* Règim General Seguretat Social 
* Les Mútues són VOLUNTÀRIES 

 
3.- EXERCENT per COMPTE ALIÈ I COMPTE PROPI: 

 

a) RETA 
b) MÚTUES 



 

1 – COMPTE PROPI: 
 

• Alta Impost Activitats Econòmiques (fotocòpia I.A.E mod. 037 Declaració Censal. Epígraf ABOGADO 731) 

• Regim de previsió social a escollir 

1. ALTER MUTÚA: pots tramitar l’alta des de l’oficina situada al costat de la recepció del Col·legi o a la 
web https://alta.altermutua.com/icagirona/ 

2. MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA ( www.mutualidadabogacia.com) nosaltres tramitem l’alta. 

3. R.E.T.A (Règim Especial de Treballadors Autònoms) www.seg-social.es 

 
• Subscripció a la pòlissa de RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL: 

 
Capital assegurat: 1.300.000 € - prima anual: 446,58€, es pot fer pagament fraccionat 50% 

 
 

2 – COMPTE ALIÈ EXCLUSIVAMENT: 

 
• Còpia del contracte de treball on ha de constar que s’està contractat com a ADVOCAT. 

• Alta al RNT (antic TC2) de la Seguretat Social. 

• Subscripció a la pòlissa de RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL: 

 
Capital assegurat: 1.300.000 € - prima anual: 446,58€, es pot fer pagament fraccionat 50% 

 
3 – COMPTE PROPI I COMPTE ALIÈ: 

 
• Suma dels dos apartats anteriors 

 

 
 

IMPORT TOTAL INCORPORACIÓ: 
 

566,68€ (quota incorporació + quota col· legial per tot l’any ) 
+ 165,95€ ( Certificat CGAE ) 
------------- 

732,63 € 

 
- QUOTA COL·LEGIAL ANUAL: 591,30 €, aquet import és informació per l’any següent de la incorporació 

Aquesta quota anual té les següents bonificacions pels que s’incorporen per primera vegada: 
 

- 40 % al primer any natural 
- 30% al segon any 
- 20% al tercer any 
- 10 % el quart any 


