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VERSIÓ CONCORDADA als actuals Estatuts col·legials, aprovats en Junta General Extraordinària 
de 4 i 6 de febrer de 2015, per Resolució JUS/689/2015, de 10 d’abril, declarats adequats a la legalitat i 
inscrits en el Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya de 17 d’abril de 2015. 
 

 

REGLAMENT DE PERSONES ASSOCIADES A L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS 
DE BARCELONA1  

 

Preàmbul 
 
Els vigents Estatuts col·legials, aprovats per acord de la Junta General extraordinària en 
sessió de 14, 15 i 16 de gener de 2009, confirmats per resolució del Departament de Justícia 
JUS/751/2009, de 17 de març, i publicats al DOGC número 5346, de 25 de març de 20092, 
preveuen la possibilitat que els estudiants de dret, de l’Escola de Pràctica Jurídica, els de 
cursos de formació per a l’obtenció del títol professional d’advocat i els estudiants dels Màster 
organitzats per l’ICAB dins l’anomenat programa Campus o d’aquells cursos que, organitzats 
per l’ICAB, en el seu moment es determinin com a vàlids per accedir a la condició que es 
regula en aquest Reglament, s’incorporin a aquesta Corporació en la condició de persona 
associada.  
 
L’article 4.3 Estatuts regula aquesta figura i estableix que els estudiants podran sol·licitar la 
condició de persones associades, sense drets polítics, per tal de rebre assessorament 
d’orientació professional i gaudir de determinats serveis col·legials, de conformitat amb el 
reglament regulador. El precepte també es refereix a la contribució econòmica a les 
càrregues col·legials que aquesta incorporació comportarà. L’article 6.2 dels Estatuts es 
refereixen a la identificació de les persones associades. Per tant, la relació dels associats i 
associades amb el Col·legi és de relacions privades entre aquells i el Col·legi en tant que 
entitat associativa, a més de Corporació de Dret públic que té atribuïdes determinades 
funcions públiques, 
 
Per aquest motiu, s’elabora aquest Reglament que consta de 10 articles, dividits en 4 
capítols, que regulen bàsicament els extrems que tot seguit s’indiquen. 
 
El Capítol I regula l’objecte del reglament. El Capítol II estableix les condicions que han de 
complir els estudiants de la llicenciatura i/o grau en dret i els de cursos de formació que 
                                                 
1 En els Estatuts vigents, Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. 
 
2 Aquests Estatuts han perdut vigència. Les previsions establertes en aquesta normativa han estat 
incorporades als actuals Estatuts col·legials, aprovats en Junta General Extraordinària de 4 i 6 de febrer 
de 2015, per Resolució JUS/689/2015, de 10 d’abril, declarats adequats a la legalitat i inscrits en el 
Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya de 17 d’abril de 2015. 
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capacitin per a l’obtenció del títol professional d’advocat segons la normativa de la Llei 
34/2006 de 30 d’octubre i el RD 775/2011 de 3 de juny que la desenvolupa i els estudiants 
dels Màster organitzats per l’ICAB dins l’anomenat programa Campus o els dels cursos de 
formació organitzats per l’ICAB que en cada moment es determini, que vulguin integrar-se en 
la Corporació com a persones associades i el procediment d’incorporació. En el Capítol III es 
preveuen els drets i deures de les persones associades. En el Capítol IV s’estableixen les 
causes de baixa, i en el V el règim disciplinari. Així mateix conté una disposició addicional i 
dues disposicions finals. 
 
 
 
 
 

REGLAMENT 

 

CAPITOL PRIMER.- OBJECTE 

 

Article 1.- Objecte. 

1. El present reglament té per objecte regular, d’acord amb el que preveu l’article 4.3 
dels vigents Estatuts col·legials, les condicions d’accés com a persona associada a la 
Corporació dels estudiants de Dret, dels de l’Escola de Pràctica Jurídica i dels de 
cursos de formació per a l’obtenció del títol professional d’advocat de conformitat 
amb la Llei 34/2006 d’Accés a la professió d’Advocat i el Reglament que la 
desenvolupa RD 775/2011 de 3 de juny. Igualment, preveu els drets i les obligacions 
que deriven d’aquesta condició. 

2. Les mateixes condicions d’accés regiran pels estudiants de dret i dels cursos de 
formació i en període d’aprenentatge pràctic previ a l’obtenció del títol professional 
d’advocat que siguin nacionals de qualsevol dels Estats Membres de la Unió Europea 
i de l’EEA i que cursin o hagin cursat els esmentats cursos i no hagin obtingut en el 
seu país d’origen el títol d’advocat segons la legislació d’origen que li resulti 
d’aplicació. 

3. Així mateix, es regularà les condicions d’accés com a persona associada a la 
corporació dels estudiants dels Màsters organitzats per l’ICAB dins l’anomenat 
programa cAmpus o d’aquells cursos de formació que, organitzats per l’ICAB, en el 
seu moment es determini com a vàlids per accedir a aquesta condició. 

  

CAPÍTOL SEGON.- CONDICIONS D’ACCÉS I PROCEDIMENT D’INCORPORACIÓ 

Article 2.- Condicions d’accés.  

Podran adquirir la condició de persones associades qui reuneixi els requisits següents:  

a) Acreditar la condició d’estudiant que ha superat 120 Crèdits ECTS del grau en dret3, 
o acreditar la condició d’estudiant de l’Escola de Pràctica o dels cursos de formació 
per a l’obtenció del títol professional d’advocat. Igualment podran adquirir aquesta 
condició els estudiants matriculats en qualsevol Màster del programa  cAmpus o dels 
cursos de formació de l’ICAB que en cada moment es fixin.  

                                                 
3 Arran de l’aprovació dels vigents Estatuts col·legials, aprovats en Junta General extraordinària en 
sessió de 4, i 6 de febrer de 2015, en què s’inclou als estudiants de dret en general en aquesta figura de 
persones associades ja no cal acreditar la superació dels 120 crèdits ECTS. 
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b) Satisfer el drets d’ingrés com a persona associada fixats en l’Assemblea General en 
què s’aproven les quotes anuals. 

 
Article 3.- Procediment d’incorporació. 

1. La Junta de Govern estimarà les peticions d’incorporació de les persones associades que 
compleixin els anteriors requisits. La resolució s’haurà de notificar a la persona interessada 
en el termini de dos mesos, comptats des de la data de presentació de la sol·licitud.  

 

2. Transcorregut l’anterior termini sense que s’hagi produït la notificació expressa, i sempre 
que el sol·licitant compleixi els requisits establerts a l’article 2 d’aquest Reglament, la 
sol·licitud s’entendrà acceptada. 

3. Si la resolució fos desestimatòria, la persona interessada podrà interposar un recurs de 
reposició davant la Junta de Govern en el termini d’un mes des de la recepció de la 
notificació. La Junta de Govern resoldrà motivadament en el termini d’un mes. Contra la 
desestimació del recurs de reposició no cabrà cap recurs. 

 

CAPÍTOL TERCER.- DRETS I DEURES DE LES PERSONES ASSOCIADES 

 

Article 4.- Drets de les persones associades. 

1. D’acord amb l’article 6.2 dels Estatuts col·legials, les persones associades disposaran 
d’una targeta diferenciada del carnet col·legial, que els identificarà com a tals i, de la mateixa 
manera, constaran en un cens que serà públic.  

2. Aquest document els permetrà a les persones associades accedir als serveis col·legials 
següents: 

a) Serveis que la Biblioteca ofereix als col·legiats, llevat del servei de fons antic. 
Excepcionalment la direcció de la Biblioteca podrà autoritzar l’accés al fons antic, 
prèvia sol·licitud, per a dur a terme tasques d’investigació.     

b) Serveis oferts pel Departament d’Atenció al Col·legiat que no siguin exclusius per 
advocats en exercici, consistents en l’orientació professional i d’ocupació, així com 
del servei d’assessorament jurídic en matèria de normativa col·legial i professional. 

c) Serveis oferts pel Departament de Formació i Comissió de Cultura en relació amb la 
formació professional de l’advocat a Espanya i a l’estranger, idiomes, beques i 
pràctiques laborals a d’altres països. 

d) Descomptes especials en els programes de formació inicial i en els programes 
Campus o d’especialització. 

e) Gaudir de pràctiques a d’altres comunitats autònomes o a l’estranger convalidables 
en l’etapa formativa en què es  trobi i segons Universitat 

f) Gaudir de pràctiques acompanyat d’un advocat amb més de cinc anys d’exercici 
inscrit al Torn d’Assistència al Detingut  

g) Serveis electrònics, amb l’obertura i manteniment d’un compte de correu electrònic.  

h) Accedir a una Borsa de Treball i de pràctiques.  

i) Descompte en la subscripció de la Revista Jurídica de Catalunya. 

 

3. En cap cas les persones associades gaudeixen de drets polítics, corporatius o aquells que 
puguin derivar de la condició d’advocat. 
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Article 5.- Deures de les persones associades. 

Les persones associades hauran de complir els següents deures: 

a) Contribuir al sosteniment econòmic del Col·legi i, en conseqüència, satisfer la quota 
ordinària que anualment aprovi l’Assemblea general, a proposta de la Junta de 
Govern de la Corporació. 

b) Tractar amb consideració els membres de la Junta de Govern del Col·legi o del 
òrgans de govern generals de la professió, els altres col·legiats/des i les persones 
associades. 

c) Complir els acords col·legials que els afectin. 

d) Evitar realitzar actes que impedeixin o alterin greument el funcionament normal del 
Col·legi o dels seus òrgans. 

 

 

CAPITOL QUART.- BAIXA  

 

Article 6.- Baixa de la condició de persona associada. 

1. La condició de persona associada es perdrà: 
 

a) Quan se sol·liciti la incorporació a la Corporació en la condició de col·legiat  exercent 
o no exercent. 

b) Quan es demani la baixa voluntària com a persona associada. 
c) Per impagament de la quota com a persona associada.  
d) Pel transcurs d’un període de quatre anys sense haver-se col·legiat reunint, no 

obstant això, tots el requisits legals per a fer-ho.  
e) Com a conseqüència d’incórrer en una conducta contrària a les normes disciplinàries 

col·legials en els termes establerts en el present Reglament. 
 
2. Les baixes seran acordades per la Junta de Govern. En el supòsits previstos en els 
apartats c), i e) anterior l’acord serà motivat i s’adoptarà previ tràmit d’audiència a l’interessat 
per termini de quinze dies. 
 

 

Article 7.- Responsabilitat disciplinària. 

Aquesta normativa serà d’aplicació a totes aquelles persones que s’hagin incorporat a aquest 
Col·legi professional en qualitat de persones associades i mantinguin aquesta condició.  

 

Article 8.- Infraccions. 

1. La Junta de Govern podrà sancionar les infraccions comeses per les persones associades, 
de conformitat amb la regulació d’aquest article i el següent.  
 
2. Les infraccions es qualifiquen en molt greus, greus i lleus. 
 
3. Són infraccions molt greus: 
 

a) Realitzar actes que impedeixen o alterin greument el funcionament normal del   
Col·legi o dels seus òrgans. 
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b) Alterar les dades relatives al compliment del requisit d’incorporació de l’article 2 
d’aquest Reglament. 

c) Tractar amb ofenses o desconsideració molt greus els membres de la Junta de 
Govern del Col·legi o del òrgans de govern generals de la professió, els altres 
col·legiats/des o persones associades. 

d) Incomplir una sanció imposada per la comissió d’una greu. 

 
4. Són infraccions greus:  

a) Tractar amb ofenses o desconsideració greus els membres de la Junta de Govern del 
Col·legi o del òrgans de govern generals de la professió, els altres col·legiats/des o 
persones associades. 

b) Incomplir acords de la Junta de govern que els afectin.  

c) Haver estat sancionat per dues o més infraccions lleus en els divuit mesos anteriors. 

d) Realitzar actes que alterin el funcionament normal del Col·legi o dels seus òrgans. 

 

5. Són infraccions lleus: 

a) Tractar amb ofenses o desconsideració que no tinguin caràcter greu els membres de 
la Junta de Govern del Col·legi o del òrgans de govern generals de la professió, els 
altres col·legiats/des o persones associades. 

b) No guardar el degut comportament en els cursos de formació col·legials. 

c) Utilitzar els serveis col·legials als que tinguin accés de manera abusiva o incorrecta.  

 

Article 9. Sancions. 

1. Les sancions disciplinàries podran consistir en amonestació, multa o expulsió. 

2. La sanció per la comissió d’una infracció molt greu serà l’expulsió del Col·legi.  

3. Les sancions per la comissió d’una infracció greu serà multa entre 150 i 300 € i 
amonestació per escrit. 

4. La sanció per la comissió d’una infracció lleu consistirà en una amonestació per escrit. 

 
Article 10.- Procediment sancionador. 
 
1. El procediment sancionador s'inicia únicament d'ofici, directament per la Comissió de 
Deontologia com a conseqüència d'una denúncia o d’una comunicació d’un òrgan col·legial.  
 
2. La Junta de Govern adoptarà l’acord d’iniciació de l’expedient i nomenarà un instructor, qui 
tramitarà l'expedient sancionador. Es concedirà un tràmit d’audiència per un termini de quinze 
dies al presumpte infractor perquè pugui al·legar el que consideri oportú. 
 
3. En el termini de quinze dies des de la presentació de les al·legacions, o des de la 
finalització del termini si no se’n formulessin, l’instructor proposarà la resolució a adoptar. La 
resolució final ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la 
Junta de Govern, i serà notificada a l’interessat o interessada amb indicació del mitjà 
d’impugnació. 
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4. Contra l’acord sancionador, l’interessat o interessada podrà interposar recurs de reposició 
en el termini d’un mes davant la propi Junta de Govern, qui haurà de resoldre en el mateix 
termini. 
 
5. En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta de Govern, les 
persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera assemblea 
general que tingui lloc. 
 

 

Disposició addicional. 

La Junta de Govern nomenarà un dels seus membres com a interlocutor per a tractar totes 
aquelles qüestions que afectin les persones associades.  

 

Disposicions finals. 

Primera. La Junta de Govern, per acord de dos terços dels seus membres, podrà acordar la 
incorporació de nous serveis o la supressió dels que contempla aquest Reglament. 

 

Segona. Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en la pàgina web 
col·legial.  

 

Barcelona, onze de novembre  de 2011. 

 


	Preàmbul

