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1. Descripció del servei:  

Els estudiants de dret, de l’Escola de Pràctica Jurídica i els de cursos de formació per a l’obtenció del títol 

professional d’advocat, que els permetrà rebre assessorament d’orientació professional i gaudir de determinats 

serveis col·legials. 

 

Tindran la condició d’estudiants associats: 

 

• Estudiants de dret. 

• Estudiants de l’Escola de Pràctica Jurídica. 

• Estudiants dels cursos de formació per a l’obtenció del títol professional d’advocat 

• Estudiant en període d’aprenentatge pràctic previ a l’obtenció del títol professional d’advocat que siguin nacionals 

de qualsevol dels Estats Membres de la UE. 

• Estudiants dels màsters organitzats per l’ICAB dintre de l’anomenat programa cAmpus. 

• Estudiants d’aquells cursos de formació, que organitzats per l’ICAB, es determinin com a  vàlids per accedir a la 

condició de persona associada. 

 

L’adquisició del pack de serveis per a estudiants suposarà tenir: 

 

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 exercic i, 

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 continuada 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, sempre i quan es reuneixen els requisits legals establerts, especialment en matèria de 

Seguretat Social.  

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. 

 

 

2. Tramitació: 

Podeu adquirir el pack de serveis per a estudiants, adreçant la documentació que seguidament s’indica al Servei 

d’Atenció col·legial, bé presencialment, per correu postal o al correu electrònic sac@icab.cat. 

 

La documentació necessària per poder adquirir el pack de serveis per estudiants és la següent: 

 

• Impresos facilitats pel Col·legi, degudament complimentats: 

- Sol·licitud d’adquisició del pack 

- Dades de domiciliació bancària 

 

• Adjuntar la documentació acreditativa de reunir la condició de: 

- Estudiants de dret.. 

- Estudiants de l’Escola de Pràctica Jurídica. 

- Estudiants dels cursos de formació per a l’obtenció del títol professional d’advocat/da. 

- Estudiants en període d’aprenentatge pràctic previ a l’obtenció del títol professional d’advocat/da 

que siguin nacionals de qualsevol dels Estats Membres de la UE. 
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- Estudiants dels màsters del programa cAmpus. 

- Estudiants d’aquells cursos de formació, que organitzats per l’ICAB, es determinin com a  vàlids per 

accedir a la condició de persona associada 

 

• Adjuntar fotocòpia del DNI/NIE. 

 

• Una fotografia original mida carnet. 

 

3. Preu: L’estudiant associat/ada haurà de satisfer anualment l’import de 100.-€, de forma prorratejada per períodes 

mensuals de 8,3.-€/mes d’obligatori pagament, de forma que la baixa del servei abans que finalitzi l’any a comptar 

des de la data de subscripció del pack comporta l’obligació de satisfer les quotes mensuals que restin pendents de 

pagament fins a la corresponent anualitat. 

El pagament es realitzarà mitjançant càrrec en el compte bancari que la persona subscriptora hagi indicat a aquests 

efectes. 

  

Per a qualsevol informació addicional, contactar amb:  

 
Servei d’Atenció Col·legial (SAC)                                                                          

 Mallorca 283 

 08037 Barcelona 

 Tel. 93 496 18 80 Fax 93 487 65 03 

 e-mail: sac@icab.cat 

 

Horari d’atenció: 

 De dilluns a dijous de 9 a 18 h.  

 Divendres de 9 a 15 h.  

 Agost de dilluns a divendres de 9 a 15h. 

 

 Ciutat de la Justícia 

 Avinguda Carrilet 3 

 Planta 0 - Edifici P (Penal)  

 08902 Hospitalet de Llobregat 

  

 

 Horari d’atenció: 

 De dilluns a divendres de 9 a 15 h.  
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