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DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA
RESOLUCIÓ
JUS/2137/2012, 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 les especialitats en l’exercici de l’advocacia
reconegudes pel Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya.

Vist l’expedient d’adequació a la legalitat del Reglament de les especialitats
en l’exercici de l’advocacia reconegudes pel 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 les especialitats en l’exercici de l’advocacia reconegudes pel 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 les especialitats en l’exercici de l’advocacia reconegudes pel 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 les especialitats en l’exercici de l’advocacia reconegudes pel Consell
de Col·legis d’Advocats de Catalunya
PREÀMBuL

L’especialització dels professionals de l’advocacia és una realitat que la pràctica
ha anat imposant, i davant la qual els òrgans rectors de la professió no poden romandre insensibles. Per aquest motiu, el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats
de Catalunya ha decidit aprovar aquest reglament amb la finalitat de regular les
condicions i els paràmetres en base als quals un advocat/ada pot ser reconegut/da
com un/a expert/a o especialista, en una o, màxim, dues matèries jurídiques per part
del Consell. A tots els efectes, la terminologia “advocat/ada expert/a” i “advocat/ada
especialista” és equivalent.

D’aquests paràmetres cal destacar-ne dos: per una banda, es tracta que la societat
tingui la seguretat que, darrera el reconeixement d’un/a advocat/ada expert/a per part
del Consell, hi ha una tasca i una pràctica professional rigorosa, constant, acreditada
objectivament i reconeguda institucionalment; i, per l’altra, que el coneixement, la
perícia i la destresa en una matèria jurídica sigui un reconeixement a l’esforç que
fan els/les advocats/ades per formar-se de manera permanent i una garantia per als
seus clients que aquesta formació continuada s’ha dut a terme.

El reconeixement de la qualitat d’advocat/ada expert/a per part del Consell només
és un mèrit, però en cap cas no és una habilitació per a l’exercici ni per a l’exclusivitat
de la publicitat de l’especialitat. Així, doncs, aquesta regulació no va en detriment
dels professionals que decideixin no sotmetre’s al control de qualitat que representa
el reconeixement de la qualitat d’advocat/a expert/a per part del Consell. En aquest
sentit, res no impedeix que qualsevol advocat/ada pugui exercir i publicitar l’especialitat que consideri oportuna, tot i que el Consell no li hagi reconegut, i fins i tot que
els col·legis d’advocats puguin fer els seus propis reconeixements. Però evidentment,
cap professional no podrà anunciar-se com a expert reconegut pel CICAC sense
que aquesta corporació li hagi concedit la distinció consignada.

La condició d’advocat/ada expert/a es reserva als professionals individuals, i
només poden accedir al reconeixement de la seva perícia per part del Consell en un
màxim de dues matèries o especialitats, igual que succeeix a França o a Suïssa.

Es preveuen dues vies per accedir al reconeixement de la qualitat d’advocat/ada
expert/a per part del Consell: la primera, acreditar els mèrits suficients en base a
una trajectòria professional prestigiosa i objectiva; la segona, superar els necessaris
cursos de formació especialitzada en la matèria homologats pel Consell, i en què
també caldrà acreditar experiència professional específica i superar una prova,
en línia amb les regulacions dels països del nostre entorn com ara són portugal,
França, Suïssa i Alemanya. En ambdós casos, s’exigeix una antiguitat mínima en
l’exercici de l’advocacia.

Aquest reglament regula el procediment per a l’homologació i la renovació de
l’homologació dels cursos de formació especialitzada que pot oferir qualsevol
entitat, així com la seva publicitat i registre. També regula el procediment per a
l’obtenció del reconeixement de la qualitat d’advocat/ada expert/a, la seva vigència,
renovació, pèrdua i recuperació, així com el registre, la publicitat i l’expedició i
efectes del diploma o certificació i, en el seu cas, del carnet d’advocat/ada expert/a.
Cal destacar-ne la previsió del silenci administratiu positiu en cas de demora en la
resolució d’aquestes peticions i, per la renovació o recuperació de la qualitat d’advocat/ada expert/a, la necessitat d’acreditar formació relacionada amb la matèria
objecte de l’especialitat.
Per altra banda, el reglament remet a una normativa posterior que també haurà
d’aprovar el Consell per establir el catàleg de matèries i especialitats dins de les
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mateixes, els requisits dels cursos de formació en cada matèria, i l’import dels
drets de tramitació per a l’homologació dels mateixos, per la seva renovació i per
al reconeixement i renovació de la qualitat d’advocat/ada expert/a.

Finalment, es regulen les situacions transitòries que tenen a veure amb el còmput
d’anys de col·legiació i amb les activitats formatives anteriors, així com lo composició de les primeres subcomissions instructores.

En definitiva, amb aquest reglament el Consell pretén posar les eines per afavorir
la informació als ciutadans sobre els/les advocats/ades que tenen com a reconeguda
una experiència, perícia i formació contínua en una determinada i especial matèria
jurídica, i prestigiar la professió.
Així, doncs, donant compliment al que disposen els articles 57, 58.c i la disposició addicional segona de la Normativa de l’Advocacia Catalana, publicada
en el DOGC núm. 5354 del dia 6 d’abril de 2009, el Ple del Consell dels Il·lustres
Col·legis d’Advocats de Catalunya, en sessió del dia 21 de febrer de 2012, aprova
aquest reglament.

Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
1. El Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya estableix un sistema
de reconeixement d’especialitats en l’exercici de l’advocacia.
2. Els requisits i el procediment per al reconeixement d’advocat/ada expert/o
i l’obtenció de l’acreditació, el registre d’advocats/ades expert/es i la publicitat
d’aquesta condició, es regeixen per aquest reglament.
3. Les 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.
4. El reconeixement de la qualitat d’expert en cap cas té efectes habilitadors per
a l’exercici de la professió sinó que es concep com un mèrit.
Article 2
Deinicions
Als efectes d’aquest reglament s’entendrà per:
a) Especialitat o expertesa: la capacitació i singular perícia professional en una
àrea concreta de l’exercici de l’advocacia, adquirida amb posterioritat a la col·legiació
i reconeguda pel Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.
b) Advocat/ada expert/a o advocat/ada especialista: l’advocat/ada individual que
hagi obtingut, per part del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya,
el reconeixement o la renovació de l’especialitat o expertesa, així com el diploma i
el carnet que ho acreditin, segons es regula en aquest reglament.
c) Curs o cursos de formació especialitzada: procés formatiu adreçat a advocats/
ades col·legiats/ades especialment dissenyat per adquirir o millorar les competències
professionals pròpies de l’específica matèria que es tracti, que es pot estructurar en
varis mòduls amb objectius, continguts i durada propis.
d) Mòdul formatiu: bloc de formació especialment dissenyat per al coneixement professional especialitzat dels advocats/ades associat a un curs de formació
especialitzada.
e) Crèdit ECTS: unitat de mesura de l’haver acadèmic que, als efectes d’aquest
reglament, tindrà una durada de 25 hores lectives computades d’acord amb el Reial
decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits
i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i
validesa a tot el territori nacional (BOE núm. 224, de 18.9.2003, pàgina 34355), o
qualsevol altra norma que ho reguli.
f) Diploma: es refereix al diploma d’advocat/ada expert/a, i és el document mitjançant el qual el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya reconeix
que la persona que n’és titular té la capacitació professional suficient per exercir
l’advocacia en l’àrea especial a què es refereix.
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g) CICAC: és l’abreviatura de Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de
Catalunya.
Article 3
Naturalesa del reconeixement d’advocat/ada expert/a
El reconeixement d’advocat/ada expert/a és un mèrit i no una habilitació específica
per a l’exercici ni per a la publicitat de l’especialitat de què es tracti, i no impedeix
que qualsevol advocat/ada pugui exercir i publicitar l’especialització en les matèries
jurídiques regulades en aquest reglament.
Article 4
Catàleg d’especialitats i peril professional
1. Les especialitats dels diferents àmbits del dret en què el CICAC pot reconèixer l’expertesa d’un/a advocat/ada són les que consten en el catàleg de l’Annex 1
d’aquest reglament.
2. El perfil professional per a cada una de les esmentades especialitats i el barem
per valorar l’experiència professional és el que consta a l’Annex 2.
3. El CICAC pot ampliar i modificar l’esmentat catàleg i el perfil professional,
variant-ne el contingut així com modificar el barem de valoració de l’experiència
professional.
Article 5
Reconeixement de la qualitat d’advocat/ada expert/a: aspectes generals
1. Només es poden reconèixer com a experts/es els advocats/ades individuals,
però no les societats o associacions d’advocats/des, sigui quina sigui la seva forma
jurídica.
2. El reconeixement de la condició d’advocat/ada expert/a s’atorga als sol·licitants
que reuneixin tots els requisits establerts en aquest reglament.
3. Els advocats/ades poden obtenir el reconeixement de la qualificació d’expert/a
en un màxim de dues especialitats professionals per acreditació de mèrits o per la
superació dels cursos de formació especialitzada que el CICAC hagi homologat a
l’efecte. En aquest darrer cas, l’interessat ha d’acreditar l’experiència professional
específica que s’hagi establert i ha de superar la prova oral prevista en l’article 15
d’aquest reglament.
4. El reconeixement de la qualitat d’expert/a per part del CICAC implica la constatació, en els termes de l’article 1.4, que l’advocat/ada té la competència professional
pròpia de l’àrea de l’advocacia a que es refereix, per haver assolit els coneixements
i les habilitats professionals necessaris per al seu exercici.
Article 6
Reconeixement de la qualitat d’advocat/ada expert/a per acreditació de mèrits
El CICAC reconeix la qualitat d’advocat/ada expert/a per acreditació de mèrits
als interessats que acreditin que reuneixen els requisits següents:
a) Estar inscrit/a com advocat/ada exercent en qualsevol dels col·legis d’advocats
de Catalunya en el moment de presentar la sol·licitud.
b) haver estat col·legiat/ada en un o en diversos col·legis d’advocats de manera
ininterrompuda durant els deu anys anteriors o presentar la sol·licitud o bé durant
els quinze anys anteriors si la col·legiació en exercici s’ha interromput per qualsevol
causa.
c) No estar incurs en causa d’incapacitat, d’inhabilitació, d’expulsió o d’incompatibilitat per exercir l’advocacia.
d) Comprometre’s o complir les obligacions previstes en aquest reglament i les
que determini el CICAC en el seu desenvolupament.
e) haver pagat els drets de tramitació corresponents.
f) Obtenir un mínim de 75 punts pels conceptes següents:
Casos o assumptes referits a l’especialitat, en l’àmbit de l’ordenament jurídic de
l’estat espanyol, dirigits personalment com advocat/ada titular: un màxim de 85
punts que es valoraran d’acord amb el nombre, tipus i complexitat dels mateixos.
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formació jurídica rebuda, docència jurídica impartida, publicacions i altres activitats, totes elles referides a la matèria o especialitat en la qual opta ser un expert/a:
un màxim de 15 punts.
Article 7
Reconeixement de la qualitat d’expert/a mitjançant la superació de cursos de
formació especialitzada
El CICAC reconeix la qualitat d’expert/a mitjançant lo superació de cursos de
formació especialitzada als interessats que acreditin que reuneixen els següents
requisits:
a) Estar inscrit/o com advocat/do exercent en qualsevol dels col·legis d’advocats
de Catalunya en el moment de presentar lo sol·licitud.
b) haver estat col·legiat en un o diversos col·legis d’advocats de manera ininterrompuda durant els cinc anys anteriors a presentar la sol·licitud o bé durant els vuit
anys anteriors si la col·legiació en exercici s’ha interromput per qualsevol causa.
c) No estar incurs en causa d’incapacitat, d’inhabilitació, d’expulsió o d’incompatibilitat per exercir l’advocacia.
d) Comprometre’s a complir les obligacions previstes en aquest reglament i les
que determini el CICAC en el seu desenvolupament.
e) haver pagat les taxes corresponents.
f) Obtenir un mínim de 75 punts pels conceptes següents:
- Casos o assumptes referits o la matèria o especialitat, en l’àmbit de l’ordenament jurídic de l’estat espanyol, dirigits personalment com a advocat/ada titular:
un màxim de 40 punts que es valoraran d’acord amb el nombre, tipus i complexitat
dels mateixos.
- Assistència, amb avaluació satisfactòria, a cursos de formació especialitzada
en la matèria: un màxim de 60 punts que es computarà a raó de 3 punts per cada
crèdit ECTS.
- Docència jurídica impartida, publicacions i altres activitats, totes elles referides
a l’especialitat: un màxim de 6 punts.
g) Dels 75 punts referits en l’apartat anterior al menys 50 punts s’han d’haver
meritat dins dels cinc anys anteriors a lo sol·licitud de l’expertesa.
Article 8
Requisits dels cursos de formació especialitzada
1. Els col·legis d’advocats, les universitats i qualsevol altre organisme, institució,
entitat o persona, física o jurídica, pública o privada, poden oferir cursos de formació
especialitzada susceptibles de ser declarats suficients, i per tant, homologats, pel
CICAC als efectes del reconeixement d’un advocat/ada com a expert/a.
2. Per tal que un curs de formació especialitzada, o algun dels seus mòduls
formatius, pugui ser declarat suficient pel CICAC, ha d’acreditar, com o 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.
3. Als efectes anteriors, els mateixos requisits s’aplicaran als cursos d’especialització que s’imparteixin en els col·legis d’advocats de fora de Catalunya i als cursos
realitzats o l’estranger.
Article 9
Procediment per a l’homologació de cursos de formació especialitzada
El CICAC homologa cursos de formació especialitzada mitjançant el procediment següent:
a) Només pot sol·licitar l’homologació d’un curs de formació especialitzada qui
l’organitzi.
b) La sol·licitud s’ha de presentar per escrit a la seu del CICAC d’acord amb el
model vigent.
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c) En el moment de presentar lo sol·licitud, s’ha d’acreditar el pagament dels drets
de tramitació per a l’homologació. Els col·legis d’advocats de Catalunya queden
exempts dels drets de tramitació esmentats.
d) El CICAC ha de tramitar les sol·licituds mitjançant la seva Comissió de
formació.
e) La Comissió de Formació rebutjarà la sol·licitud si constata que no reuneix els
requisits previstos en els articles 8.2, 9.a i 9.c d’aquest reglament, segons el cas.
f) un cop acceptat a tràmit l’expedient, la Comissió de Formació del CICAC
nomenarà una subcomissió instructora per a cada expedient.
g) L’actuació de les subcomissions instructores s’ha de regir per l’article 22 i
següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb les particularitats
següents:
Cada subcomissió instructora ha d’estar formada per tres advocats/ades escollits
per lo Comissió de formació del CICAC entre persones que tinguin un mínim de 10
anys de col·legiació efectiva en qualsevol dels col·legis d’advocats de Catalunya.
La presidència l’ocuparà un membre de la comissió de formació del CICAC que
no cal que sigui advocat/ada expert/a en lo matèria.
La secretaria l’ocuparà un advocat/a expert/a en la matèria objecte de l’expedient que
no sigui membre de cap dels col·legis d’advocats on estigui inscrit el sol·licitant.
El tercer membre ha de ser un advocat/ada expert/a en la matèria objecte de
l’expedient que sigui membre d’algun dels col·legis d’advocats on estigui inscrit
el sol·licitant.
Les diligències previstes en els apartats h i i d’aquest article les podrà dur a terme
qui ocupi la presidència de la subcomissió instructora per ell mateix i sense que
calgui reunir els seus membres.
h) La subcomissió instructora pot demanar a la persona sol·licitant informacions complementàries o aclariments sobre lo documentació i informació que hagi
presentat.
i) Si falten documents o hi ha qualsevol deficiència, la subcomissió instructora
concedirà un termini de deu dies per aportar-los o per esmenar-la.
j) Si no s’aporten els documents requerits o no s’esmena la deficiència en el
termini esmentat, la subcomissió instructora arxivarà definitivament l’expedient
amb pèrdua dels drets de tramitació pagats pel sol·licitant en favor del CICAC,
sense perjudici que aquell pugui presentar una altra sol·licitud, la qual iniciarà un
nou expedient.
k) Si no falten documents o no hi ha deficiències, o si s’han aportat els documents
dins de termini o s’ha esmenat la deficiència, la subcomissió instructora formularà
la proposta de resolució.
I) En el cas que la proposta de resolució sigui favorable a l’homologació del curs
de formació especialitzada, la subcomissió instructora l’elevarà al Ple del CICAC
en el termini d’un mes amb còpia íntegra de l’expedient. En el cas que sigui desfavorable, la subcomissió instructora en donarà trasllat a la persona sol·licitant per
a que pugui formular al·legacions en el termini de deu dies. Transcorregut aquest
termini dictarà una nova proposta de resolució que elevarà al Ple del CICAC.
m) El Ple del CICAC resoldrà la proposta en el termini, màxim de dos mesos
des de la seva recepció.
n) hi haurà silenci administratiu positiu si passats sis mesos des de la presentació
de lo sol·licitud el Ple del CICAC no ha resolt aquesta petició.
o) Contra la resolució del CICAC s’hi pot interposar recurs potestatiu de reposició
davant el Ple del CICAC en el termini d’un mes a partir del dia següent o 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 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i d’altres
normes d’aplicació.
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p) L’acord que atorgui l’homologació haurà d’expressar el nombre de punts que el
CICAC li concedeix als efectes del reconeixement de l’expertesa de què es tracti.
q) L’acord que desestimi l’homologació no impedirà lo presentació de noves sollicituds, sense límit de nombre ni de temps, havent d’abonar en cada cas els drets
de tramitació corresponents.
Article 10
Control, tutela i inspecció dels cursos de formació especialitzada
El CICAC, mitjançant la seva Comissió de Formació, ha de comprovar el manteniment dels nivells de qualitat exigits i el compliment de les normes i requisits
d’homologació fixats en aquest reglament o en les normes que el desenvolupin,
mitjançant actuacions de control, tutela i inspecció respecte de la realització i funcionament dels cursos de formació especialitzada que hagi homologat.
Article 11
Vigència de l’homologació dels cursos de formació especialitzada.
La vigència de l’homologació d’un curs de formació especialitzada per part del
CICAC 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 12
Renovació de l’homologació dels cursos de formació especialitzada
1. El CICAC pot renovar l’homologació d’un curs de formació especialitzada a
petició de qui l’organitzi sempre que reuneixi els requisits establerts, dins del termini
dels sis mesos anteriors al començament de la nova edició del curs respecte al qual
es vol renovar l’homologació.
2. El CICAC pot condicionar la renovació de l’homologació d’un curs de formació especialitzada al compliment de determinats requisits addicionals, la necessitat
dels quals s’hagi fet palesa com a conseqüència de les seves funcions de control,
tutela i inspecció.
3. El procediment per renovar l’homologació d’un curs de formació especialitzada ha de seguir els tràmits previstos en l’article 9 d’aquest reglament en allò que
li sigui d’aplicació i no hi entri en contradicció. La referència que l’article 9 fa a
l’homologació de cursos de formació especialitzada s’ha d’entendre feta a la seva
renovació i la referència als drets de tramitació s’ha d’entendre feta als de renovació
de l’homologació.
4. Durant el procediment de renovació la vigència de l’homologació del curs
quedarà prorrogada fins a la seva resolució definitiva.
5. La no presentació de la sol·licitud de renovació de l’homologació d’un curs
dins del termini previst comportarà la seva caducitat immediata, la baixa automàtica
del registre de cursos de formació especialitzada i la prohibició d’anunciar-lo com
a curs homologat pel CICAC.
Article 13
Publicitat dels cursos de formació especialitzada
1. En cas d’haver-se concedit l’homologació d’un curs de formació especialitzada,
qui l’organitzi quedarà autoritzat per anunciar aquesta homologació i el nombre
de punts concedits pel CICAC als efectes del reconeixement de l’especialització o
expertesa.
2. El CICAC sempre ha d’anunciar el nombre de punts que concedeix als efectes del reconeixement de l’especialitat o expertesa en la publicitat dels cursos de
formació especialitzada que organitzi.
Article 14
Registre de cursos de formació especialitzada
1. Es crea el Registre Únic de Cursos de formació especialitzada del CICAC, on
s’inscriuran els cursos de formació especialitzada que el CICAC hagi homologat.
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2. A la inscripció de cada curs hi ha de constar:
El nom del curs.
El nom o denominació de qui l’organitzi, les seves adreces postal i electrònica,
i els seus telèfons.
L’especialitat de què es tracti.
El nombre de punts concedits pel CICAC als efectes del reconeixement de l’especialitat.
La data de l’homologació del curs i de les posteriors renovacions, així com la
data de la seva caducitat.
Totes les incidències remarcables.
3. A la inscripció de cada curs de formació especialitzada, s’hi ha d’associar un
arxiu documental on ha de constar una còpia íntegra de la sol·licitud i de l’expedient
d’homologació del curs i, si s’escau, de l’expedient de les seves renovacions.
4. Aquest registre s’ordena per especialitats i per organitzadors de cursos homologats.
5. El CICAC i els col·legis d’advocats queden facultats per informar sobre els
cursos de formació especialitzada inscrits en el registre pels mitjans que acordin.
6. L’homologació d’un curs de formació especialitzada comporta l’alta automàtica en aquest registre.
7. Les funcions del Registre de cursos de formació especialitzada són les següents:
a) Inscriure els cursos de formació especialitzada homologats pel CICAC amb
el contingut regulat en aquest article i portar l’arxiu documental que s’hi preveu.
b) Emetre certificacions sobre les dades registrades.
c) Facilitar l’exercici del dret d’accés o les seves dades, sempre amb compliment
de la regulació sobre la protecció de dades.
Article 15
Procediment per a l’obtenció de la qualitat d’advocat/ada expert/a.
El CICAC reconeix la qualitat d’advocat/ada expert/a pel procediment següent:
a) La sol·licitud de reconeixement de la qualitat d’advocat/ada expert/a, ha de
complir els següents requisits:
S’ha de presentar d’acord amb el model vigent.
S’hi ha d’adjuntar l’acreditació que es compleixen els requisits dels articles 5.1 i
6 o 7, segons el cas, d’aquest reglament.
b) La sol·licitud s’ha de presentar a la seu del CICAC.
c) En el moment de presentar la sol·licitud s’haurà d’acreditar el pagament dels
drets de tramitació per a l’estudi de l’expedient pel reconeixement de l’especialitat
o expertesa.
d) La presentació de la sol·licitud porta implícita la petició del corresponent
diploma i carnet acreditatius.
e) El CICAC tramitarà la sol·licitud a través de la seva Comissió de Formació.
f) La Comissió de Formació rebutjarà la sol·licitud si constata que no es reuneixen els requisits previstos en els articles 5.1, 6.a, 6.b, 6.c, 6.e, 7.a, 7.b, 7.c, 7.e i 7.f
d’aquest reglament, segons el cas.
g) un cop acceptat a tràmit l’expedient, la Comissió de Formació del CICAC
nomenarà una subcomissió instructora per a cada expedient.
h) L’actuació de les subcomissions instructores es regirà per l’article 22 i següents
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb les següents particularitats:
La Comissió de formació del CICAC nomenarà els membres de la subcomissió
instructora la qual estarà formada per tres advocats/ades amb un mínim de 10 anys
de col·legiació efectiva en qualsevol dels col·legis d’advocats de Catalunya.
La presidència l’ocuparà un membre de la Comissió de formació del CICAC que
no cal que sigui advocat/ada expert/a.
La secretaria l’ocuparà un advocat/ada expert/a en la matèria objecte de l’expedient que no sigui membre de cap dels col·legis d’advocats on estigui inscrit el
sol·licitant.
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El tercer membre haurà de ser un advocat/ada expert/a en la matèria objecte de
l’expedient que sigui membre d’algun dels col·legis d’advocats on estigui inscrit el
sol·licitant.
Les diligències previstes en els punts i, j i k d’aquest article les podrà dur a terme
qui ocupi la presidència de la subcomissió instructora per ell mateix i sense que
calgui reunir els seus membres.
i) La subcomissió instructora podrà demanar a l’advocat/ada sol·licitant informacions complementàries o aclariments sobre la documentació i informació que
hagi presentat.
j) Si falten documents o hi ha qualsevol deficiència la subcomissió instructora
concedirà un termini de deu dies per aportar-los o per esmenar-la.
k) Si la persona sol·licitant no aporta els documents requerits o no esmena la deficiència en el termini esmentat, la subcomissió instructora arxivarà definitivament
l’expedient amb pèrdua dels drets de tramitació pagats per la persona sol·licitant o
favor del CICAC, sens perjudici que pugui presentar una altra sol·licitud, lo qual
iniciarà un nou expedient.
I) Si no falten documents o no hi ha deficiències, o si la persona sol·licitant ha
aportat documents dins de termini o ha esmenat la deficiència, l’expedient quedarà
completat i es continuarà el procediment pels seus tràmits.
m) Es convocarà al sol·licitant que pretengui obtenir el reconeixement de l’especialitat o expertesa conforme determina l’article 7 d’aquest reglament, a una
prova oral davant la subcomissió instructora en el termini de 10 dies des que s’hagi
completat l’expedient, que tindrà una durada màxima de 45 minuts i es referirà als
coneixements o la pràctica professional en l’especialitat que es tracti.
n) Per tal que la subcomissió instructora pugui emetre una proposta favorable
al reconeixement d’advocat/ada expert/a caldrà superar la prova oral amb una nota
igual o superior a 5. A aquests efectes cada membre de la subcomissió instructora
la puntuarà del I’1 al 10 i es farà la mitja aritmètica.
o) En cas que la proposta de resolució de la subcomissió instructora sigui favorable al reconeixement, en el termini màxim d’un mes des que s’hagi completat
l’expedient l’elevarà al Ple del CICAC amb còpia íntegra de l’expedient en el qual
també s’hi incorporarà la puntuació que hagi servit de base per a la proposta. En
cas de ser desfavorable, dins el mateix termini la subcomissió instructora en donarà
trasllat al sol·licitant perquè pugui formular al·legacions en el termini de deu dies.
Transcorregut aquest termini dictarà nova proposta de resolució que elevarà al Ple
del CICAC.
p) El Ple del CICAC resoldrà la proposta en el termini màxim de dos mesos des
de la seva recepció.
q) hi haurà silenci administratiu positiu si passats sis mesos des de la presentació
de la sol·licitud el Ple del CICAC no ha resolt aquesta petició.
r) Contra la resolució del CICAC cap recurs potestatiu de reposició davant el Ple
del CICAC en el termini d’un mes o partir del dia següent a lo 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 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú i d’altres normes d’aplicació.
s) L’acord que desestimi la petició no impedirà la presentació de noves sol·licituds,
sense límit de nombre ni de temps, i implicarà la pèrdua dels drets de tramitació
pel sol·licitant a favor del CICAC.
t) L’acord estimatori implicarà l’ordre d’emissió del diploma i del carnet acreditatius del reconeixement de l’advocat/ada com expert/a en l’especialitat jurídica.
Article 16
Vigència de la qualitat d’advocat/ada expert/a
La vigència del reconeixement de la qualitat d’advocat/ada expert/a, i de cada
una de les seves renovacions, és de deu anys.
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Article 17
Renovació de la qualitat d’advocat/ada expert/a.
1. L’advocat/ada que pretengui renovar el reconeixement de la seva expertesa
o especialitat, o qualsevol de les seves renovacions, cal que ho demani dins dels
últims sis mesos de la seva vigència mitjançant el model vigent de sol·licitud i que
acrediti:
a) Que s’ha mantingut com a exercent en qualsevol dels col·legis d’advocats de
Catalunya durant el període de vigència del reconeixement de l’expertesa o de la
seva última renovació.
b) No estar incurs en causa d’incapacitat, d’inhabilitació, d’expulsió o d’incompatibilitat per exercir l’advocacia.
c) haver pagat els drets de tramitació corresponents a la renovació.
d) haver obtingut 3 crèdits ECTS de formació relacionada amb l’especialitat,
rebuda o impartida, durant el període de vigència del reconeixement de l’expertesa
per part del CICAC o de l’última renovació, segons el cas, que es computaran de
la següent manera:
per la formació rebuda, entenent com a tal l’assistència a cursos, mestratges,
seminaris, conferències, congressos, debats, taules rodones, i totes les altres accions formatives i activitats que objectivin un resultat anàleg, malgrat que no siguin
presencials, sempre que s’acrediti l’assistència mínima al 80% de la seva durada
total. Aquesta formació es computarà una hora per cada hora efectivament rebuda,
presencial o no, tant si l’acció formativa en què s’ha participat preveu avaluació
com si no la preveu.
per la docència impartida, entenent com a tal la docència en cursos, mestratges,
seminaris, conferències, congressos i altres accions formatives i en qualsevol altra
activitat que objectivi un resultat anàleg. Aquesta docència es computarà una hora
per cada hora efectivament impartida.
2. El procediment per a la renovació del reconeixement de l’expertesa ha de
seguir els tràmits previstos en l’article 15 d’aquest reglament en allò que li sigui
d’aplicació i no entri en contradicció amb el present article. La referència que
l’article 15 fa al reconeixement de l’especialitat o expertesa s’ha d’entendre feta a
la seva renovació i la referència als drets de tramitació s’ha d’entendre feta a la de
renovació de l’especialitat o expertesa.
3. Durant el procediment de renovació la vigència del reconeixement de l’especialitat o expertesa queda prorrogada fins la seva resolució definitiva.
4. La no presentació de la sol·licitud de renovació de l’expertesa dins del termini
previst en el punt 1 d’aquest article comportarà la caducitat automàtica del seu
reconeixement, o de l’última renovació, amb els efectes previstos a l’article 18.2
d’aquest reglament.
Article 18
Pèrdua de la qualitat d’advocat/ada expert/a
1. L’advocat/ada expert/a perdrà automàticament aquesta consideració en qualsevol dels següents casos:
a) Per no mantenir-se com advocat/ada en exercici.
b. Per sanció disciplinària o penal que comporti la inhabilitació per l’exercici
durant el període de l’esmentada sanció.
c) Per resolució ferma del CICAC de no renovació de l’especialitat o expertesa.
2. La pèrdua de la consideració d’advocat/ada expert/a reconegut pel CICAC
porta aparellada la baixo automàtica del registre d’advocats/ades experts/es i la
prohibició d’anunciar-se com a tal i d’utilitzar el diploma i el carnet regulats en
aquest reglament.
Article 19
Recuperació de la qualitat d’advocat/ada expert/a
Per recuperar el reconeixement de l’especialitat o expertesa caldrà reunir els
requisits de l’article 17 d’aquest reglament i obtenir 1 crèdit ECTS per cada any que
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hagi transcorregut des de la pèrdua o caducitat del reconeixement de l’expertesa
o de la seva renovació, segons el cas, que es computaran d’acord amb el barem
previst a l’article 17.d.
Article 20
Publicitat de la qualitat d’advocat/ada expert/a
1. Cap advocat/ada no pot anunciar-se com a expert/a reconegut/da pel CICAC,
tret que ho faci per les especialitats que aquest li hagi reconegut, i només ho pot fer
amb la menció següent: “advocat/ada expert/a en _____ reconegut/da pel Consell
dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya”.
2. La transgressió d’allò que estableix el punt anterior pot ser considerada com a
infracció dels articles 35.2, 36.1.b i 36.2.e de la Normativa de l’Advocacia Catalana
als efectes d’una possible sanció disciplinària.
Article 21
Expedició i efectes del diploma i del carnet d’advocat/ada expert/a
1. L’expedició dels diplomes i dels carnets d’advocat/ada expert/a correspon, en
exclusiva, al CICAC.
2. El diploma i el carnet regulats en aquest reglament són els únics documents
vàlids per acreditar el reconeixement o renovació d’una especialitat, llevat de les
certificacions particulars que amb aquesta finalitat pugui emetre el CICAC o el
registre d’advocats/ades experts/es o petició de la persona interessada.
Article 22
Contingut del diploma i del carnet d’advocat/ada expert/a
1. El contingut dels diplomes i dels carnets d’advocat/ada expert/a els estableix
el CICAC.
2. En tot cas, en els diplomes i carnets de reconeixement i de renovació de
l’especialitat hi ha de constar el text següent: “Diploma (o Carnet) que l’acredita
com advocat/ada expert/a en___, reconegut/da pel Consell dels Il·lustres Col·legis
d’Advocats de Catalunya”.
3. El destinatari del diploma i del carnet pot decidir si vol que hi consti la menció
“Advocat” o bé “Advocada”.
Article 23
Registre d’advocats/ades experts/es
1. Es crea el registre únic d’advocats/ades experts/es, titularitat del CICAC, on
s’inscriurà a aquells advocats/ades amb diploma i carnet d’expert/a emesos pel
CICAC que expressament hagin demanat la seva inscripció en la sol·licitud de
reconeixement o de renovació de l’especialitat.
2. A la inscripció de cada advocat/ada expert/a hi ha de constar:
Les dades personals, professionals i de col·legiació de l’advocat/ada expert/a,
demanades en el full de sol·licitud.
La foto del sol·licitant.
L’especialitat o especialitats reconegudes.
La data d’emissió del diploma.
La data del reconeixement de cada especialitat o expertesa i
de les posteriors renovacions.
La data de caducitat del reconeixement de cada especialitat o expertesa.
La via per lo qual s’hagi accedit a cada especialitat o expertesa.
Totes les incidències remarcables.
3. A la inscripció de cada advocat/da expert/a s’hi associarà un arxiu documental
on hi constarà una còpia íntegra de la sol -licitud i de l’expedient de reconeixement
de l’especialitat i, si escau, de l’expedient de les seves renovacions.
4. Aquest registre estarà ordenat per ordre alfabètic d’advocats/ades experts, per
especialitats i per col·legis d’advocats.
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5. El CICAC haurà, i els col·legis d’advocats podran, difondre les dades dels
advocats/ades experts/es inscrits en el registre pels mitjans que acordin, i queden
facultats per facilitar-les als ciutadans que ho demanin als efectes estrictament relacionats amb la seva activitat, però no a efectes publicitaris o comercials. La petició
d’inscripció en aquest registre comporta l’autorització de l’advocat/ada sol·licitant
a la referida difusió de les seves dades i de l’especialitat reconeguda o renovada.
6. Les funcions del registre d’advocats/ades experts/es són les següents:
a) Inscriure els advocats/ades experts/es i els seus diplomes amb el contingut
regulat en aquest reglament i portar l’arxiu documental que s’hi preveu.
b) Emetre certificacions sobre les dades registrades.
c) Dur a terme les actuacions necessàries que facilitin la coordinació i la collaboració amb altres registres d’advocats/ades experts/es dependents de qualsevol
òrgan de l’advocacia o de l’administració.
d) Facilitar l’exercici del dret d’accés a les seves dades, sempre amb compliment
de la regulació sobre la protecció de dades.
DISpOSICIÓ ADDICIONAL pRImERA
Acceptació del compliment d’aquest reglament
La petició del reconeixement d’una especialitat o expertesa o de la seva renovació, així com la petició de l’homologació d’un curs de formació especialitzada o
de la seva renovació, implica el coneixement íntegre i l’acceptació del compliment
d’aquest reglament.
DISpOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

Provisió de mitjans
Per poder dur a terme eficaçment totes les previsions d’aquest reglament el CICAC
farà la corresponent provisió de mitjans econòmics, tècnics i personals.
DISpOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA
Drets de tramitació
El CICAC aprovarà l’import dels drets de tramitació per a la homologació de
cursos d’especialització o expertesa i per a lo seva renovació, i per al reconeixement
de les especialitats i la seva renovació.
DISpOSICIÓ TRANSITòRIA pRImERA

Còmput d’anys de col·legiació d’activitats formatives anteriors
1. Seran computables, als efectes d’aquest reglament, l’exercici professional en
l’especialitat que es tracti i els anys de col·legiació en exercici transcorreguts abans
de la seva entrada en vigor.
2. Als efectes dels articles 5.3 i 7 d’aquest reglament no computaran els cursos
d’especialització que s’hagin iniciat abans de la seva entrada en vigor.
DISpOSICIÓ TRANSITòRIA SEGONA
Subcomissions instructores
Mentre que no hi hagi prous advocats/des experts/es reconeguts/des pel CICAC,
els membres de les subcomissions instructores, a excepció del seu president, han
de ser professionals de reconegut prestigi en aquell àmbit del dret.
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DISpOSICIÓ fINAL pRImERA
Títol competencial
Aquest reglament es dicta en virtut de les competències que el CICAC té atribuïdes
en matèria de potestat normativa relativa a l’exercici professional i al règim disciplinari i de regulació de les especialitats professionals que li atorguen els articles
60.1.b i 61 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i
dels col·legis professionals i 57, 58.c i disposició addicional segona 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 Generalitat 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’interpretació, desenvolupament i modificació del present reglament.
DISpOSICIÓ fINAL TERCERA

Entrada en vigor
Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
ANNEx 1

Catàleg d’especialitats
Codi

Especialitat

001

Advocat/ada especialista en el dret administratiu

003

Advocat/ada especialista en el dret d’estrangeria

002

Advocat/ada especialista en el dret de la circulació

004

Advocat/ada especialista en el dret de família

006

Advocat/ada especialista en el dret immobiliari

005

Advocat/ada especialista en el dret fiscal

007

Advocat/ada especialista en el dret internacional i comunitari

009

Advocat/ada especialista en el dret mercantil

008
010

Advocat/ada especialista en el dret laboral
Advocat/ada especialista en el dret penal

011

Advocat/ada especialista en el dret de la propietat industrial

013

Advocat/ada especialista en el dret de la responsabilitat civil

012

Advocat/ada especialista en el dret de la propietat intel·lectual

014

Advocat/ada especialista en el dret de successions

016

Advocat/ada especialista en el dret del transport

015
017

Advocat/ada especialista en el dret de les tecnologies de la informació

Advocat/ada especialista en el dret urbanístic
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ANNEx 2

Peril professional de les especialitats

001: ADVOCAT/ADA ESPECIALISTA EN DRET ADMINISTRATIu

Per al reconeixement d’aquesta especialitat l’advocat/da aspirant ha d’acreditar
competència professional en l’assessorament i direcció d’assumptes, tant judicials
com extrajudicials, en els àmbits que tot seguit s’indiquen:
procediment contenciós administratiu.
I, a més a més, en un dels àmbits següents:
funció pública.
Contractes administratius.
Serveis públics i de policia administrativa.
Urbanisme.
Medi ambient.
Reclamació patrimonial.
002: ADVOCAT/ADA ESPECIALISTA EN DRET DE LA CIRCuLACIÓ

Per al reconeixement d’aquesta especialitat l’advocat/a aspirant ha d’acreditar
competència professional en l’assessorament i direcció d’assumptes, tant judicials
com extrajudicials, al menys en dos dels àmbits que tot seguit s’indiquen:
Dret civil i penal relacionat amb la circulació de vehicles a motor.
Assegurança obligatòria i voluntària sobre vehicles o motor i els seus ocupants
en totes les seves modalitats.
Infraccions en matèria de trànsit rodat.
003: ADVOCAT/ADA ESPECIALISTA EN DRET D’ESTRANGERIA

Per al reconeixement d’aquesta especialitat l’advocat/ada aspirant ha d’acreditar
competència professional en l’assessorament i direcció d’assumptes, tant judicials
com extrajudicials, en els àmbits que tot seguit s’indiquen:
Regularització de persones estrangeres a Espanya i d’altres.
Situacions regulades a la llei d’estrangeria i a la normativa complementària.
004: ADVOCAT/ADA ESPECIALISTA EN DRET DE FAMÍLIA

Per al reconeixement d’aquesta especialitat l’advocat/ada aspirant ha d’acreditar
competència professional en l’assessorament i direcció d’assumptes, tant judicials
com extrajudicials, en el àmbit següent:
Dret matrimonial i d’altres relacions convivencials.
I, a més a més, en un dels àmbits següents:
Violència en l’àmbit familiar.
Adopcions.
filiacions.
Incapacitacions.
Dret de la infància.
005: ADVOCAT/ADA ESPECIALISTA EN DRET FISCAL

Per al reconeixement d’aquesta especialitat l’advocat/ada aspirant ha d’acreditar
competència professional en l’assessorament i direcció d’assumptes, tant judicials
com extrajudicials, al menys en dos dels àmbits que tot seguit s’indiquen:
Tributs directes.
Tributs indirectes.
Inspeccions tributàries.
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006: ADVOCAT/ADA ESPECIALISTA EN DRET IMMOBILIARI

Per al reconeixement d’aquesta especialitat l’advocat/ada aspirant ha d’acreditar
competència professional en l’assessorament i direcció d’assumptes, tant judicials
com extrajudicials, al menys en quatre dels àmbits que tot seguit s’indiquen:
Dret de propietat i d’altres drets reals.
Dret hipotecari i registral.
Arrendaments urbans i rústecs.
Propietat horitzontal.
Relacions de veïnatge.
Intermediació immobiliària.
Dret de la construcció.
007: ADVOCAT/ADA ESPECIALISTA EN DRET INTERNACIONAL I COMuNITARI

Per al reconeixement d’aquesta especialitat l’advocat/ada aspirant ha d’acreditar
competència professional en l’assessorament i direcció d’assumptes, tant judicials
com extrajudicials, en qualsevol dels àmbits que tot seguit s’indiquen:
Dret internacional privat, dret internacional públic o dret de la unió Europea.
008: ADVOCAT/ADA ESPECIALISTA EN DRET LABORAL

Per al reconeixement d’aquesta especialitat l’advocat/ada aspirant ha d’acreditar
competència professional en l’assessorament i direcció d’assumptes, tant judicials
com extrajudicials, al menys en dos dels àmbits que tot seguit s’indiquen:
Dret del treball, individual i col·lectiu.
Dret de la seguretat social.
Seguretat i higiene en el treball.
009: ADVOCAT/ADA ESPECIALISTA EN DRET MERCANTIL

Per al reconeixement d’aquesta especialitat l’advocat/ada aspirant ha d’acreditar
competència professional en l’assessorament i direcció d’assumptes, tant judicials
com extrajudicials, al menys en tres dels àmbits que tot seguit s’indiquen:
Contractació mercantil
Dret societari.
Dret concursal.
Dret del comerç.
Dret bancari.
Dret de la competència.
010: ADVOCAT/ADA ESPECIALISTA EN DRET PENAL

Per al reconeixement d’aquesta especialitat l’advocat/ada aspirant ha d’acreditar
competència professional en la direcció d’assumptes judicials en els àmbits que tot
seguit s’indiquen:
Intervenció en procediments abreujats.
Intervenció en sumaris.
i, a més a més, en un dels àmbits següents:
Assistència al detingut.
Intervenció en judicis ràpids.
Intervenció en procediment de jurat.
011: ADVOCAT/ADA ESPECIALISTA EN DRET DE LA PROPIETAT INDuSTRIAL

Per al reconeixement d’aquesta especialitat l’advocat/ada aspirant ha d’acreditar
competència professional en l’assessorament i direcció d’assumptes, tant judicials
com extrajudicials, en qualsevol dels àmbits que tot seguit s’indiquen:
patents, marques, models d’utilitat i disseny industrial.
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012: ADVOCAT/ADA ESPECIALISTA EN DRET DE LA PROPIETAT INTEL·LECTuAL

Per al reconeixement d’aquesta especialitat l’advocat/ada aspirant ha d’acreditar
competència professional en l’assessorament i direcció d’assumptes, tant judicials
com extrajudicials, en qualsevol dels àmbits que tot seguit s’indiquen:
Drets d’autor, d’edició, de reproducció i d’interpretació.
013: ADVOCAT/ADA ESPECIALISTA EN DRET DE LA RESPONSABILITAT CIVIL

Per al reconeixement d’aquesta especialitat l’advocat/ada aspirant ha d’acreditar
competència professional en l’assessorament i direcció d’assumptes, tant judicials
com extrajudicials, en els àmbits que tot seguit s’indiquen:
Reparació del dany amb independència de la causa que l’origini, com per exemple:
accidents, construcció, viatges, foc, robatori, productes, responsabilitat professional
i responsabilitat civil extracontractual en general.
Contracte d’assegurances en general.
014: ADVOCAT/ADA ESPECIALISTA EN DRET DE SuCCESSIONS

Per al reconeixement d’aquesta especialitat l’advocat/ada aspirant ho d’acreditar
competència professional en l’assessorament i direcció d’assumptes, tant judicials
com extrajudicials, en els àmbits que tot seguit s’indiquen:
Dret de successions en general, tant en la vessant civil com fiscal.
015: ADVOCAT/ADA ESPECIALISTA EN DRET DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

Per al reconeixement d’aquesta especialitat l’advocat/ada aspirant ha d’acreditar
competència professional en l’assessorament i direcció d’assumptes, tant judicials
com extrajudicials, en qualsevol dels àmbits que tot seguit s’indiquen:
Dret de les telecomunicacions, comerç electrònic o protecció de dades.
016: ADVOCAT/ADA ESPECIALISTA EN DRET DEL TRANSPORT

Per al reconeixement d’aquesta especialitat l’advocat/ada aspirant ha d’acreditar
competència professional en l’assessorament i direcció d’assumptes, tant judicials
com extrajudicials, en qualsevol dels àmbits que tot seguit s’indiquen:
Transport per carretera, ferroviari, marítim, fluvial, aeri o multimodal.
017: ADVOCAT/ADA ESPECIALISTA EN DRET uRBANÍSTIC

Per al reconeixement d’aquesta especialitat l’advocat/da aspirant ha d’acreditar
competència professional en l’assessorament i direcció d’assumptes, tant judicials
com extrajudicials, al menys en tres dels àmbits que tot seguit s’indiquen:
Obres públiques.
Expropiacions.
planejament urbanístic.
Reparcel·lacions.
Gestió urbanística.
Disciplina urbanística.
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