SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER PRESENTAR
A JUDICI DOCUMENTACIÓ DE CARÀCTER RESERVAT

En/Na. _____________________________________________, col·legiat núm.
_________, amb domicili a ____________________________, districte postal
________, carrer _________________________________, número _______, pis _____,
porta _____, telèfon ________________, fax o correu electrònic ________________,
proveït de Document Nacional d’Identitat ______________________,
MANIFESTO:
Que conec la prohibició de revelar, així com presentar en judici les
converses, les comunicacions o la correspondència mantinguda amb altres
advocats per constituir matèria reservada subjecta a secret professional, sense
el consentiment previ de l’advocat afectat i/o interessat, o amb l’autorització
de la Junta de Govern.
Que,
en
defensa
dels
interessos
del
meu
client
____________________________________, amb Document Nacional d’Identitat
_________________, em veig en la necessitat de presentar els documents adjunts
en aquest escrit en el procediment ________________________, núm. d’actes
______________,
seguit
en
el
Jutjat
_________________________
de
_____________________,
que
han
estat
emesos
pel
company
_________________________________, col·legiat __________________, pels següents
motius:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
A tal efecte, SOL·LICITO:
Que, d’acord amb l’article 39 dels Estatuts del Col·legi d’Advocats de
Barcelona, s’examinin atentament els arguments exposats a la present
sol·licitud, així com els documents adjunts, atorgant-me la corresponent
autorització per tal de presentar en el procediment ________________________,
núm. d’actes ______________, seguit en el Jutjat _________________________ de
_____________________, els documents adjunts a aquest escrit que van ser
emesos
pel
company
_________________________________,
col·legiat
__________________.

A LA JUNTA DE GOVERN DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA
*
*

Per tal d’acreditar el motiu pel qual se sol·licita l’autorització, és necessari aportar la
documentació acreditativa pertinent (correspondència, demanda, denúncia,
escriptures, etc.)
Els supòsits d’excepció estan previstos a l’article 39.7. a) i b)
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Responsable

Finalitat
Legitimació

Destinataris

Drets

Informació
addicional

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Barcelona (ICAB)
CIF: Q-0863003-J
Contacte DPD: dpd@icab.cat
Exercir la potestat disciplinària, i les funcions de control deontològic
i de l’intrusisme professional.
Estatut general de l'Advocacia Espanyola. Normativa de
l’Advocacia Catalana, Llei 2/1974 de Col·legis Professionals, Llei
7/2006 Catalana de col.legis professionals,
Llei 39/2015 de
procediment administratiu, Llei 40/2015 de les administracions
públiques, Llei d'Enjudiciament Civil i Llei d'Enjudiciament criminal.
Consell General de l’Advocacia Espanyola, Consell del Col.legi
d’Advocats de Catalunya, jutjats, tribunals, fiscalia, policia judicial,
altres col.legis d’advocats.
Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com
s’explica en la informació addicional de la política de protecció de
dades
Per més informació sobre la política de protecció de dades pot
consular a:

INFORMACIÓ ADDICIONAL DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Barcelona (ICAB)
CIF: Q-0863003-J
Adreça postal: Carrer Mallorca, núm. 283, 08037 Barcelona
Telèfon: 93 496 18 80
Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@icab.cat
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
Exercir la potestat disciplinària, i les funcions de control deontològic i de l’intrusisme
professional. Es prendran decisions automatitzades en relació al registre de queixes,
denúncies i reclamacions, i en la pràctica de notificacions.
Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades relatives a sancions disciplinàries es conservaran a l’expedient personal del
advocat , en funció dels terminis de rehabilitació de les sancions, una vegada
complertes, previstos a l’article 82è de la Normativa de l’Advocacia Catalana, i que
son d’una any, dos anys, o tres anys, em funció de que la infracció hagi estat lleu, greu
o molt greu.
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La conservació dels expedients de deontologia es mantindrà arxivada en funció de les
disposicions previstes a les taules d’avaluació i accés documental del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya (Ordre CLT 301/2015, de 8 de setembre, amb
el Codi 839, amb caràcter permanent.
La conservació dels expedientes de relleu de secret professional serà per 4 anys, amb
destrucció total en funció de les disposicions previstes a les taules d’avaluació i accés
documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (Ordre CLT
301/2015, de 8 de setembre, amb el Codi 837, amb caràcter permanent.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base de legitimació per al tractament de les seves dades pel tractament és Estatut
general de l'Advocacia Espanyola, la normativa de l’Advocacia Catalana, Llei 2/1974
de Col·legis Professionals, Llei 7/2006 Catalana de col.legis professionals,
Llei
39/2015 de procediment administratiu, Llei 40/2015 de les administracions públiques,
Llei d'Enjudiciament Civil i Llei d'Enjudiciament criminal.
Les dades seran cedides, d'acord amb Estatut general de l'Advocacia Espanyola, la
normativa de l’Advocacia Catalana, Llei 2/1974 de Col·legis Professionals, Llei 7/2006
Catalana de col.legis professionals, Llei 39/2015 de procediment administratiu, Llei
40/2015 de les administracions públiques, Llei d'Enjudiciament Civil i Llei
d'Enjudiciament criminal.
I també quan sigui necessari per complir amb obligacions estatutàries i legals, es
podran cedir al Consell General de l’Advocacia Espanyola, Consell del Col.legi
d’Advocats de Catalunya, jutjats, tribunals, fiscalia, policia judicial, altres col.legis
d’advocats per trasllats i inhibicions.
Poden existir transferències de dades a organismes internacionals espanyols
(ambaixades i consolats) pels tràmits de ratificació.

Les categories de dades que es tracten són:
Dades d'identificació, número de col.legiació, adreça postal o electrònica, Informació
comercial, dades econòmiques, infraccions i sancions administratives, queixes,
reclamacions o denúncies, circumstàncies socials, acadèmics i professionals, detalls
de lloc de treball i d’activitats professionals, econòmics, financers, mutualitat i
d’assegurances.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
•

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si ICAB estem tractant
dades personals que li concerneixin, o no.

•

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals,
així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la
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seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a
les finalitats que van ser recollides.
•

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació
del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per
a l'exercici o la defensa de reclamacions.

•

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació
particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.
L’ICAB deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o
l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

•

Els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport
automatitzat a un altre responsable en els supòsits de tractaments que permet el
RGPD.

•

Al moment de la cancel·lació de les dades, únicament les conservarem
bloquejades en compliment d'obligacions legals.

Les dades que ha facilitat es tractaran per l’ICAB d’acord amb les finalitats descrites en
aquest document, i en aquest sentit se l’informa que podrà exercir, els seus drets
d’accés, rectificació o supressió, o la limitació al seu tractament, i a oposar-se al
tractament, així com el dret a la portabilitat de la dades a la següent adreça de correu
electrònic dpd@icab.cat, sens perjudici del seu dret a també a presentar una
reclamació davant una autoritat de control, tal com l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades, al carrer Rosselló 214, Esc. A, 1r. 1a., 08008 Barcelona, i telèfon 935527800.
En tot cas podrà retirar, el seu consentiment en qualsevol moment sense que la
retirada afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment abans de la seva
retirada.

.
.
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