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RESOLUCIÓJUS/2138/2012, de 28 de setembre, per la qual, havent-ne comprovat prèviament 
l’adequació a la legalitat, s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya el Reglament de formació dels advocats del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya.

Vist l’expedient d’adequació a la legalitat del Reglament de formació dels advocats del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, aprovat pel Ple del Consell en dates 21 de febrer de 2012 i 24 de juliol de 2012;
Atesos l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia; la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals; la Llei 26/2010, 

de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior; la Normativa de l’Advocacia Catalana, declarada adequada a la legalitat per la Resolució JuS/880/2009, de 24 de març, (DOGC núm. 5354, de 6.4.2009) i la Resolució JuS/409/2011, de 8 de febrer (DOGC núm. 5821, de 18.2.2011); i els Estatuts del Consell vigents declarats adequats a la legalitat per la Resolució de 6 d’abril de 1984 (DOGC núm. 437, de 25.5.1984) i la Resolució de 6 de novembre de 1992 (DOGC núm. 1671, de 18.11.1992);
Vist que el text del Reglament de formació dels advocats del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya s’adequa a la legalitat;
Vist que el present expedient ha estat promogut per una persona legitimada, que s’han aportat els documents essencials i que s’han complert tots els tràmits establerts;
A proposta de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques,

RESOLC:

—1 Declarar l’adequació a la legalitat del Reglament de formació dels advocats del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i disposar la seva inscripció al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya.
—2 Disposar que el text del Reglament es publiqui al DOGC, a l’annex d’aquesta 
Resolució.

Barcelona, 28 de setembre de 2012

m. pILAR fERNáNDEz BOzAL

Consellera de Justícia
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ANNEx

Reglament de formació dels advocats del Consell de Col·legis d’Advocats de 
Catalunya

CApíTOL IObjecte i àmbit d’aplicació
Article 1
ObjecteA l’efecte del que estableix la disposició addicional segona de la Normativa de l’advocacia catalana així com en el seu capítol onzè, mitjançant aquest reglament el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, en endavant CICAC, vol:a) Garantir el compliment de les diferents etapes de la formació dels advocats, 
tant continuada com per a la especialització.b) Establir un sistema d’homologació dels cursos que, per ells mateixos o conjun-tament amb la resta de requisits que es puguin fixar, han de superar els advocats/ades preceptivament per poder exercir en alguna jurisdicció o en algun dels torns d’ofici, o per prestar algun dels serveis d’orientació jurídica dels col·legis d’advocats de Catalunya, així com per poder adquirir i/o mantenir l’especialització.c) Fixar els requisits mínims per acreditar que s’ha superat un curs habilitador i crea i regula el Registre únic de Cursos habilitadors.No és objecte d’aquest reglament ni la regulació de l’accés a la prestació del servei d’assistència jurídica gratuïta ni el reconeixement de les especialitats.
Article 2
Àmbit d’aplicacióLes disposicions d’aquest reglament s’apliquen a tots els col·legis d’advocats de Catalunya i a totes les persones que hi estiguin col·legiades.

CApíTOL II
Formació continuada

Article 3
ConcepteS’entén per formació continuada totes les activitats formatives adreçades a donar compliment al manteniment de les competències i habilitats professionals pròpies de l’advocacia organitzades pels col·legis d’advocats de Catalunya, o pel CICAC, ja sigui de forma individual o conjunta o amb la col·laboració d’altres organismes 
o entitats.

Article 4Activitats formativesPer activitats formatives s’entenen tant conferències, cursos, taules rodones, seminaris, jornades o qualsevol altre model formatiu assimilable als anteriors, adreçades a reforçar les competències i habilitats així com a l’actualització pro-fessional dels advocats. Les activitats esmentades no han de ser necessàriament 
presencials.

Article 5Competència dels col·legis d’advocatsEls col·legis d’advocats han de promoure, facilitar i organitzar activitats for-matives en els diferents àmbits propis de la seva activitat, inclosa la deontologia 
professional.
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Article 6
Competència del CICACEl CICAC ha de promoure la col·laboració entre els col·legis d’advocats de Catalunya per difondre les diferents activitats formatives que aquests dugin a terme i ha d’organitzar, de forma individual o amb col·laboració dels mateixos col-legis d’advocats, activitats formatives en els diferents àmbits propis de la professió d’advocat.

CApíTOL III
Cursos habilitadors

Article 7
ObjecteEls col·legis d’advocats de Catalunya poden organitzar tot tipus de cursos habi-litadors, inclosos els necessaris per la prestació dels serveis d’assistència jurídica 
gratuïta, en el seus respectius àmbits territorials.Per tal que un curs habiliti per a tot l’àmbit territorial dels col·legis de Catalunya, ha d’estar homologat pel CICAC o organitzat per aquest.Per tal que un curs pugui ser homologat pel CICAC, ha d’acreditar, com a mínim, els objectius de formació, les competències que han d’assolir els seus participants, el programa mínim (continguts i matèries), el format (presencial, no presencial o mixt), la durada mínima expressada en hores presencials i en hores no presencials 
si escau, la metodologia, el perfil professional dels formadors i dels participants, els criteris d’avaluació i el control d’assistència d’acord amb el contingut d’aquest 
reglament.

Article 8
Procediment per homologar els cursos1. El CICAC homologa els cursos habilitadors mitjançant el procediment se-
güent:a) Només pot sol·licitar l’homologació d’un curs habilitador qui l’organitzi.b) La sol·licitud s’ha de presentar per escrit a la seu del CICAC.c) El CICAC ha de tramitar les sol·licituds mitjançant la seva Comissió de For-
mació.d) L’actuació de la Comissió de Formació s’ha de regir, als efectes d’aquest re-
glament, per l’article 13 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic 
i de procediment de les administracions publiques de Catalunya.e) La Comissió de Formació pot demanar a la persona sol·licitant informacions complementàries o aclariments sobre la documentació i informació que hagi pre-
sentat.f) Si falten documents o si hi ha qualsevol deficiència, la Comissió de Formació 
concedirà un termini de deu dies per aportar-los o per esmenar-la.g) Si no s’aporten els documents requerits o no s’esmena la deficiència en el termini esmentat, la Comissió de Formació arxivarà definitivament l’expedient, sense perjudici que aquell pugui presentar una altra sol·licitud, la qual iniciarà un nou expedient.h) Les diligències previstes en els punts e, f i g d’aquest article les pot dur a terme el president de la Comissió de Formació per ell mateix i sense que calgui reunir 
els seus membres.i) Si no falten documents o no hi ha deficiències, o si els documents s’han aportat o la deficiència s’ha esmenat dins de termini, la Comissió de Formació formularà 
la proposta de resolució.j) En el cas que la proposta de resolució sigui favorable a l’homologació del curs habilitador, la Comissió de Formació l’ha d’elevar al Ple del CICAC en el termini d’un mes. En el cas que sigui desfavorable, la Comissió de Formació n’ha de donar trasllat a la persona sol·licitant perquè pugui formular al·legacions en el termini de 
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deu dies. Transcorregut aquest termini dictarà una nova proposta de resolució que elevarà al Ple del CICAC.k) El Ple del CICAC resoldrà la proposta en el termini màxim de dos mesos des de la seva recepció.I) hi haurà silenci administratiu positiu, si passats sis mesos des que se sol·licita l’homologació el Ple del CICAC no ha resolt aquesta petició.m) Contra la resolució del CICAC es pot interposar recurs potestatiu de repo-sició davant el Ple del CICAC en el termini d’un mes a partir del dia següent a la seva notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir del dia següent a la seva notificació, d’acord amb allò que preveu l’article 67 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i d’altres 
normes d’aplicació.n) L’acord que desestimi l’homologació no impedirà la presentació de noves sol·licituds, sense límit de nombre ni de temps.2. Els cursos habilitadors que organitzi o ofereixi directament el CICAC han de 
complir el que disposa el darrer paràgraf de l’article 7 d’aquest reglament.

Article 9
Control, tutela i inspecció dels cursosEl CICAC, mitjançant la seva Comissió de Formació, ha de comprovar el mante-niment dels nivells de qualitat exigits i el compliment de les normes i dels requisits d’homologació fixats en aquest reglament o en les normes que el desenvolupin, mitjançant actuacions de control, tutela i inspecció respecte la realització i el fun-cionament dels cursos habilitadors que hagi homologat.
Article 10
Vigència de l’homologació dels cursosLa vigència de l’homologació d’un curs habilitador és de dues edicions si té una durada superior a dos anys naturals i de tres edicions si té una durada inferior. El termini màxim de vigència serà, en qualsevol cas, de cinc anys.
Article 11Renovació de l’homologació dels cursos habilitadors1. El CICAC ha de renovar l’homologació d’un curs habilitador sempre que reuneixi els requisits que s’estableixin, i qui l’organitzi li ho sol·liciti amb una anterioritat mínima de quatre mesos al començament de la nova edició del curs respecte el qual es vol renovar l’homologació.2. El CICAC pot condicionar la renovació de l’homologació d’un curs habilitador al compliment de determinats requisits addicionals, la necessitat dels quals s’hagi 
fet palesa com a conseqüència de modificacions legals.3. El procediment per renovar l’homologació d’un curs habilitador ha de seguir els tràmits previstos en l’article 7 d’aquest reglament en allò que li siguin d’aplica-ció i no hi entri en contradicció. La referència que l’article 7 fa a l’homologació de cursos habilitadors s’ha d’entendre feta a la seva renovació4. Durant el procediment de renovació, la vigència de l’homologació del curs queda prorrogada fins la seva resolució definitiva.5. La no presentació de la sol·licitud de renovació de l’homologació d’un curs habilitador en el termini previst comporta la seva inadmissió.
Article 12
Registre de cursos habilitadorsEs crea el Registre únic de Cursos habilitadors del CICAC, on s’inscriuran els cursos habilitadors que el CICAC hagi homologat.
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Article 13
Requisits per acreditar que s’ha superat un curs habilitador1. Només s’acreditarà que han superat un curs habilitador als participants que reuneixin els requisits següents:a) Complir els requisits establerts en aquest reglamentb) haver assistit a un mínim del vuitanta per cent de les sessions presencials, en línia o per videoconferència si és el cas, incloses les sessions de pràctiques. A aquests efectes no computen les sessions que s’hagin seguit per la modalitat de videostre-aming. Només en casos excepcionals i justificats, el fet de no assolir l’esmentada assistència mínima obligatòria podrà ser complementat amb altres mecanismes que acreditin haver adquirit les finalitats de les sessions del curs corresponent.c) haver superat, en tot cas, l’avaluació prevista per al curs.d) Estar al corrent de pagament de la inscripció del curs habilitador.2. El control de l’assistència l’ha de dur a terme l’entitat organitzadora del curs habilitador pels mitjans que consideri adients, però que en qualsevol cas han de ser de comprovació objectiva.3. En el termini d’un mes des que s’hagi acabat el curs habilitador i les proves d’avaluació, l’entitat que l’hagi organitzat lliurarà al CICAC un certificat en què relacionarà les dades personals dels que l’hagin superat.

CApíTOL IvCursos adreçats a poder adquirir i/o mantenir l’especialització
Article 14
ObjecteEls col·legis d’advocats de Catalunya i el CICAC, ja sigui de forma individual o conjunta, poden organitzar cursos adreçats tant a poder adquirir com a mantenir la condició d’advocat especialista a què fa referència el Reglament d’Especialitats de l’Advocacia del CICAC.Per tal que un curs pugui complir aquesta finalitat ha d’haver estat declarat su-ficient, i per tant homologat, pel CICAC o organitzat per aquest.
Article 15Procediment per homologar els cursos adreçats a poder adquirir i/o mantenir 
l’especialitzacióPer tal que un curs organitzat per un col·legi d’advocats de Catalunya pugui ser homologat pel CICAC, així com els que pugui organitzar el mateix CICAC, ha de 
complir tots els requisits establerts per l’article 7 i següents del present Reglament, així com els establerts en el Reglament d’Especialitats de l’Advocacia del CICAC, en allò en que li siguin d’aplicació i no hi entri en contradicció. La referència que l’article 7 fa a l’homologació de cursos habilitadors s’ha d’entendre feta a l’homo-logació de cursos adreçats a poder adquirir i/o mantenir l’especialització.
Article 16Control, tutela i inspecció dels cursos adreçats a poder adquirir i/o mantenir 
l’especialitzacióEl CICAC, mitjançant la seva Comissió de Formació, ha de comprovar el manteni-ment dels nivells de qualitat exigits i el compliment de les normes i dels requisits fixats en aquest reglament i en el Reglament d’Especialitats de l’Advocacia del CICAC, o en les normes que els desenvolupin, mitjançant actuacions de control, tutela i inspecció respecte de la realització i el funcionament dels cursos que hagi homologat.
Article 17Vigència de l’homologació dels cursos adreçats a poder adquirir i/o mantenir 
l’especialitzacióLa vigència de l’homologació d’un curs habilitador és de dues edicions si té una durada superior a dos anys naturals i de tres edicions si té una durada inferior. El termini màxim de vigència serà, en qualsevol cas, de cinc anys.
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Article 18Renovació de l’homologació dels cursos adreçats a poder adquirir i/o mantenir 
l’especialització1. El CICAC ha de renovar l’homologació d’un curs adreçat a poder adquirir i/o mantenir l’especialització sempre que reuneixi els requisits que s’estableixin i qui l’organitzi li ho sol·liciti amb una anterioritat mínima de quatre mesos al comença-ment de la nova edició del curs respecte el qual es vol renovar l’homologació.2. El CICAC pot condicionar la renovació de l’homologació d’un curs per poder 
adquirir i/o mantenir l’especialitat al compliment de determinats requisits addicio-nals, la necessitat dels quals s’hagi fet palesa com a conseqüència de modificacions 
legals.3. El procediment per renovar l’homologació d’un curs per poder adquirir i/o mantenir l’especialització ha de seguir els tràmits previstos en l’article 7 d’aquest reglament en allò que li siguin d’aplicació i no hi entri en contradicció. La refe-rència que l’article 7 fa a l’homologació de cursos habilitadors s’ha d’entendre feta a la renovació de l’homologació de cursos adreçats a poder adquirir i/o mantenir 
l’especialització.4. Durant el procediment de renovació, la vigència de l’homologació del curs queda prorrogada fins la seva resolució definitiva.5. La no presentació de la sol·licitud de renovació de l’homologació d’un curs adreçat a poder adquirir i/o mantenir l’especialització dins del termini previst comporta la seva inadmissió.
Article 19
Registre de cursos

Es crea el Registre Únic de Cursos per poder adquirir i/o mantenir l’especialització del CICAC, on s’inscriuran els cursos que el CICAC hagi homologat.
Article 20
Requisits per acreditar que s’ha superat un curs per poder adquirir i/o mantenir 
l’especialització1. Només s’acreditarà que han superat un curs per poder adquirir i/o mantenir l’especialització als participants que reuneixin els requisits següents:a) Complir els requisits establerts en aquest reglament i en el Reglament d’Es-
pecialitats del CICAC.b) haver assistit un mínim del vuitanta per cent de les sessions presencials, en línia o per videoconferència si és el cas, incloses les sessions de pràctiques. A aquests efectes no computen les sessions que s’hagin seguit per videostreaming.c) haver superat, en el seu cas, la avaluació prevista per al curs.d) Estar al corrent de pagament de la inscripció del curs.2. El control de l’assistència l’ha de dur a terme l’entitat organitzadora del curs pels mitjans que consideri adients, però que en qualsevol cas han de ser de com-provació objectiva.3. En el termini d’un mes des que s’hagin acabat el curs i les proves d’avaluació, l’entitat que l’hagi organitzat ha de lliurar al CICAC un certificat en què relacionarà les dades dels que l’hagin superat.

DISpOSICIÓ ADDICIONAL pRImERA

Acceptació del compliment d’aquest reglament

La inscripció en un curs habilitador o per poder adquirir i/o mantenir l’especialit-zació per part dels seus participants, així com la petició de l’homologació dels cursos o de la seva renovació, implica el coneixement íntegre i l’acceptació del compliment d’aquest reglament, així com del Reglament d’Especialitats del CICAC.
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DISpOSICIÓ ADDICIONAL SEGONAProvisió de mitjans
Per poder dur a terme eficaçment totes les previsions d’aquest reglament, el CICAC ha de fer la corresponent provisió de mitjans econòmics, tècnics i personals.

DISpOSICIÓ TRANSITòRIA

1. Els cursos habilitadors homologats pel CICAC fins l’entrada en vigor d’aquest reglament mantenen la seva vigència per bé que, per mantenir l’homologació, hau-ran d’acomodar-se a les previsions d’aquest reglament dins del termini dels quatre mesos anteriors al començament de la nova edició del curs pels tràmits previstos 
per l’article 8 d’aquest reglament,2. Mantenen la seva vigència els diplomes i els carnets emesos pel CICAC per acreditar que s’ha superat un curs habilitador amb anterioritat a l’entrada en vigor 
d’aquest reglament.

3. Els requisits de l’article 7 d’aquest reglament s’apliquen fins i tot mentre que el CICAC no aprovi el catàleg de cursos habilitadors que regula l’article 12 d’aquest 
reglament.

DISpOSICIÓ fINAL pRImERA

Títol competencial

Aquest reglament es dicta en virtut de les competències que el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya té atribuïdes en matèria de potestat normativa relativa a l’exercici professional que li atorga l’article 60.1.b i f de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i la disposició addicional segona i l’article 55 i següents de la Normativa de l’Advocacia Catalana, aprovada pel Ple de l’esmentat Consell en sessions d’1 de febrer de 2008 i 2 de març de 2009 i inscrita en el Registre de Col·legis Professionals de la Gene-ralitat de Catalunya per Resolució JuS/880/2009, de 24 de març de 2009 (DOGC núm. 5354, de 6 d’abril de 2009, pàgina 28874).

DISpOSICIÓ fINAL SEGONA

Desplegament del reglament

El CICAC és l’únic òrgan competent per dictar les normes necessàries d’inter-pretació, desenvolupament i modificació del present reglament.

DISpOSICIÓ fINAL TERCERAEntrada en vigor
Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya.

PG-321250 (12.291.056)
*
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