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DOCUMENTS NECESSARIS PER A L’ALTA COL·LEGIAL 
(Marqui amb una X els documents que adjunta) 

 
 
 EXERCENTS LLIURES 
       Persona Física  Persona Jurídica 
 
 Instància de sol·licitud (APE 02/03)   
 Fotocòpia compulsada del Títol de   

Graduat Social / Relacions Laborals   
 Fotocòpia DNI    
 1 fotografia mida carnet   
 Autorització bancària (APE 02/04)   
 Fotocòpia Alta Agència Tributària     
 Fotocòpia Alta Seguretat Social:  

o Alta Autònoms o    
o Contracte laboral amb certificat empresari     

 Fotocòpia Escriptura Societat Exempt   
 Imprès Autorització Fitxa Col·legial (APE 02/05)    
 Justificant contractació Pòlissa RCP: 

o Ferré i Associats o     
o Altres            

 
 EXERCENTS D’EMPRESA 
 
 Instància de sol·licitud (APE 02/03)                 
 Fotocòpia compulsada del Títol de                  

Graduat Social / Relacions Laborals   
 Fotocòpia DNI   
 Contracte laboral    
 Certificat de l’empresa on prestarà els seus  

serveis com a Graduat Social                             
 1 fotografia mida carnet                  
 Autorització bancària (APE 02/04)                 
 Imprès Autorització Fitxa Col·legial (APE 02/05)  
 Justificant Pòlissa RCP empresa : Fotocòpia pòlissa, 

Rebut corrent pagament i Certificat Companyia   
Asseguradora cobertura col.legiat/ada.   

 
 NO EXERCENTS              
 
 Instància de sol·licitud (APE 02/03)                 
 Fotocòpia compulsada del Títol de                  

Graduat Social / Relacions Laborals   
 Fotocòpia DNI                 
 1 fotografia mida carnet                  
 Autorització bancària (APE 02/04)    
 Imprès Autorització Fitxa Col·legial (APE 02/05)     

 
 
 

A.P.E. 02/01 Ed. 8 


	ex1: Off
	exemp1: Off
	noex1: Off
	Casilla de verificación1-1: Off
	Casilla de verificación4-1: Off
	Casilla de verificación8-1: Off
	Casilla de verificación2-1: Off
	Casilla de verificación3-1: Off
	Casilla de verificación5-1: Off
	Casilla de verificación6-1: Off
	Casilla de verificación7-1: Off
	Casilla de verificación10-1: Off
	Casilla de verificación11-1: Off
	Casilla de verificación12-1: Off
	Casilla de verificación1-2: Off
	Casilla de verificación2-2: Off
	Casilla de verificación3-2: Off
	Casilla de verificación4-2: Off
	Casilla de verificación5-2: Off
	Casilla de verificación6-2: Off
	Casilla de verificación7-2: Off
	Casilla de verificación8-2: Off
	Casilla de verificación9: Off
	Casilla de verificación10-2: Off
	Casilla de verificación11-2: Off
	Casilla de verificación12-2: Off
	Casilla de verificación13: Off
	Casilla de verificación14: Off
	Casilla de verificación15: Off
	Casilla de verificación16: Off
	Casilla de verificación17: Off
	Casilla de verificación18: Off
	Casilla de verificación19: Off
	Casilla de verificación20: Off
	Casilla de verificación21: Off
	Casilla de verificación23: Off
	Casilla de verificación24: Off
	Casilla de verificación25: Off
	Casilla de verificación26: Off
	Casilla de verificación27: Off
	Casilla de verificación22: Off


