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EDICTE 

del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya, sobre aprovació d'un reglament. 

El Consell, en la seva reunió de 16 de desembre de 2004, va acordar aprovar el Reglament per a
l'homologació de les pràctiques d'iniciació a la professió d'advocat i de les Escoles de Pràctica
Jurídica. 

El Reglament entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació. 

Aquest Reglament deixarà sense efecte l'aprovat pel Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de
Catalunya en data 13 de maig de 1999. 

Barcelona, 12 de gener de 2005 

Román Gómez Ponti 

Secretari 

REGLAMENT PER A L'HOMOLOGACIÓ DE LES PRÀCTIQUES D'INICIACIÓ A LA
PROFESSIÓ D'ADVOCAT I DE LES ESCOLES DE PRÀCTICA JURÍDICA 

Aprovat pel Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya en reunió del 16 de desembre
de 2004 

PREÀMBUL 

Actualment, hom ja no posa en dubte que: (a) les facultats de dret no són centres d'aprenentatge
específics per a advocats, ja que la seva funció és formar juristes en general; (b) la correcta formació
dels advocats reverteix en benefici dels clients, perquè gaudiran d'un millor servei jurídic; de la
justícia, ja que reforça el paper fonamental que juga l'advocacia com a col·laboradora de
l'administració de justícia; del propi advocat, perquè podrà desenvolupar la seva tasca en millors
condicions; i també en benefici dels col·legis d'advocats, perquè disminuiran els eventuals casos
d'error, negligència o d'incompliment deontològic i, per tant, augmentarà la consideració social del
col·lectiu; i (c) el sistema tradicional de formació de l'advocat, la passantia, és de difícil aplicació a
tots aquells que volen exercir d'advocat, atesa la desproporció entre el nombre de llicenciats i el de
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despatxos amb capacitat per absorbir-los de manera natural.

Degut a això, i atesa la legislació sobre accés a la professió d'advocat en virtut de la qual, ara per ara,
un llicenciat en dret que vulgui exercir només ha d'acreditar la seva llicenciatura, donar-se d'alta a la 
Mútua / Mutualidad / RETA, i inscriure's a un col·legi d'advocats, es fa necessari un període de
formació pràctica i específica per a l'exercici de l'advocacia i, més concretament, per a l'accés al torn
d'ofici i d'assistència al detingut. 

És per això que, des de fa uns anys, els col·legis d'advocats principalment, però també alguna
universitat i algun centre privat, han endegat Escoles de Pràctica Jurídica en les que s'imparteixen
cursos d'iniciació a la professió d'advocat, vàlids també per accedir al torn d'ofici i d'assistència al
detingut sempre que tinguin la validació del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de
Catalunya. 

El Consell, tot desenvolupant les seves competències, i exercint la seva responsabilitat d'ordenar
aquesta activitat formativa per assegurar un mínim de qualitat a la que legítimament poden aspirar
tant els futurs advocats com els seus clients, especialment els que gaudeixen de l'assistència jurídica
gratuïta, en la seva reunió de 13 de maig de 1999 va aprovar el reglament per a l'homologació dels
cursos d'iniciació a la professió d'advocat, el qual fou publicat en el DOGC núm. 2907 de 10 de juny
de 1999. 

Aquesta normativa va posar en mans de les Escoles de Pràctica Jurídica catalanes, un instrument
d'harmonització per aconseguir que els alumnes formats en qualsevol d'aquests centres tinguessin un
grau similar de capacitació, obtenint el seu reconeixement amb una titulació única emesa pel
Consell, la qual els permetia accedir al torn d'ofici i d'assistència al detingut en qualsevol dels
Col·legis d'Advocats de Catalunya. 

L'experiència de tots aquests anys, però, aconsella afinar els plantejaments existents fins ara, per tal
d'optimitzar-ne els resultats desitjats. 

Així, doncs, el Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya, prèvia proposta de la seva
Comissió de Formació i Accés, ha acordat substituir l'esmentat reglament de 1999 pel que ara
s'aprova, en base als següents eixos fonamentals: 

1. Establiment d'un nou pla de formació. Aquest reglament pretén propiciar que l'acció formativa es
basi en els objectius a assolir, superant els programes tradicionals basats en un temari, així com la
terminologia i la sistemàtica pròpies dels plans d'estudis universitaris. Això comporta la supressió
d'un nombre concret d'hores dedicades a cada matèria, i de la determinació de la durada fixa per a
cada curs. 

2. Potenciar la vessant pràctica de la formació inicial de l'advocat, basant el treball en simulacions i
en tècniques participatives, amb la conseqüent capacitació dels formadors. 

3. Manteniment de les proves per a l'obtenció del Diploma d'Aptitud Professional, establint la
competència per a avaluar-les en una Comissió d'Avaluació. 

Aquest reglament es dicta a l'empara de la següent normativa: 

1. De l'article 22.1.1r paràgraf de la Llei estatal 1/1996, de 10 de gener, reguladora de l'assistència
jurídica gratuïta, i de la seva disposició addicional 1.3, el Decret 252/1996, de 5 de juliol, dictat pel
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, que va establir en el seu article 14 que "les
juntes de govern dels col·legis d'advocats regularan i organitzaran els serveis d'assistència lletrada al
detingut i pres i de defensa gratuïta...". 
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2. De l'article 15.1 de l'esmentat Decret 252/1996, el qual fixa que "l'accés dels advocats als serveis
de defensa gratuïta i d'assistència lletrada al detingut o pres serà regulat pel Consell dels Col·legis
d'Advocats de Catalunya amb caràcter general per a tots els col·legis d'advocats...". 

3. De les normes del torn d'ofici i assistència al detingut dels Col·legis d'Advocats de Catalunya,
aprovades pel Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya en la seva sessió de 3 de
juliol de 1998, i publicades en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 2690 del 3 de
juliol de 1998, entre les quals es troba haver superat els cursos d'una escola de pràctica jurídica,
degudament validada pel Consell (norma 1.1.b). 

4. Dels articles 77, 80 i 82.a) del Codi de l'Advocacia Catalana, aprovat l'1 de març de 2001 i
publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm 3723, de 19 de setembre de 2002. 

TÍTOL I 

CAPÍTOL I 

DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1. Objecte 

L'objecte d'aquest reglament és la regulació de les Pràctiques d'Iniciació a la Professió d'Advocat
(PPIPA), com activitat de formació inicial específicament dissenyada per als llicenciats en dret que
volen exercir d'advocat, i de les Escoles de Pràctica Jurídica (EEPJ) que les organitzin, als efectes de
la seva homologació per part del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya i de la
seva validació per a l'accés al torn d'ofici i d'assistència al detingut de qualsevol dels Col·legis
d'Advocats de Catalunya, d'acord amb la norma 1ª.1.b) de les dictades pel Consell dels Il·lustres 
Col·legis d'Advocats de Catalunya el 3 de juliol de 1998, publicades en el DOGC nº 2690 del 28 de 
juliol de 1998. 

Article 2. Àmbit territorial 

Aquest reglament serà d'aplicació a les PPIPA i a les EEPJ que les organitzin i que tinguin alguna de
les seves seus o sub-seus a Catalunya, o que desenvolupin la seva activitat dins d'aquest territori. 

CAPÍTOL II 

REQUISITS D'HOMOLOGACIÓ 

Article 3. Classificació de les Pràctiques d'Iniciació a la Professió d'Advocat  

Les PPIPA es classifiquen en: 

a. Pràctiques internes: les que tenen lloc a les aules d'una EPJ.  

b. Pràctiques externes: les que tenen lloc fora de les aules, i consisteixen en l'estada dels lletrats en
pràctiques en els escenaris reals on actua l'advocat. 

Article 4. Objectius de les Pràctiques d'Iniciació a la Professió d'Advocat 

1. L'objectiu principal de les PPIPA és facilitar al llicenciat en dret les eines i recursos pràctics
necessaris per capacitar-lo en les habilitats, destreses, actituds i coneixements imprescindibles per a
iniciar-se en l'exercici de la professió d'advocat amb eficàcia, responsabilitat, seguretat i respecte a la
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deontologia, i també capacitar-lo per a què pugui incorporar-se als serveis de torn d'ofici i 
d'assistència al detingut i en el d'orientació jurídica de qualsevol Col·legi d'Advocats de Catalunya,
sempre que reuneixi els altres requisits establerts. 

2. Per assolir l'esmentat objectiu principal, com a mínim les PPIPA han de capacitar els lletrats en
pràctiques per: 

a. Assumir l'advocacia com una funció social i solidària. 

b. Defensar amb lleialtat i independència els interessos confiats pel client. 

c. Tenir sempre present la transcendència deontològica dels seus actes professionals, i apreciar-ne la 
seva importància per a ells, per al client, per a la societat, per a la justícia i per al col·lectiu
professional. 

d. Realitzar, amb desimboltura i seguretat, les tasques quotidianes en els àmbits en els quals
l'advocat desenvolupa la seva professió. 

e. Mantenir una adequada relació i comunicació amb el client. 

f. Identificar l'interès en joc en les situacions més habituals en les què es pot trobar en iniciar-se a la 
professió. 

g. Identificar els aspectes substantius del cas i valer-se dels mitjans de prova més adients. 

h. Identificar les implicacions interdisciplinars de l'assumpte que se li encarregui. 

i. Apreciar la conveniència de propiciar una solució negociada als conflictes, i conèixer les tècniques
de negociació. 

j. Analitzar la viabilitat de les possibles solucions al conflicte, des del punt de vista substantiu i
processal, prenent en consideració la possible durada del litigi o de la negociació, els aspectes
econòmics, fins i tot els fiscals, i les repercussions en l'aspecte humà per a les parts en conflicte. 

k. Elegir, si escau, l'acció judicial adient per a resoldre el cas. 

l. Conèixer i aplicar les tècniques, tàctiques i estratègies que els permeti dirigir, seguir i resoldre
qualsevol assumpte jurídic, tant judicial com extrajudicial. 

m. Argumentar, amb correcció jurídica, tant oralment com per escrit. 

n. Localitzar, analitzar i valorar la legislació, la jurisprudència i la doctrina científica aplicables al
cas. 

o. Conèixer el contingut i utilitat dels documents notarials i registrals bàsics. 

p. Conèixer el funcionament d'un despatx d'advocats i els usus fori dels jutjats i tribunals d'on
realitzin la seva activitat. 

q. Conèixer el funcionament i la praxi dels serveis de torn d'ofici i assistència al detingut, així com el
d'orientació jurídica. 

r. Conèixer la normativa d'especial aplicació en la demarcació territorial del Col·legi d'Advocats al
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que estiguin adscrites les EEPJ que organitzin les PPIPA.

Article 5. Matèries i continguts 

1. A les PPIPA s'haurà de treballar, com a mínim: 

a. Les matèries i continguts propis de les diferents jurisdiccions i d'altres tasques pròpies de l'activitat
d'advocat. Als efectes de l'article 13, s'ordenaran de la següent manera: bloc I (penal); bloc II (civil);
bloc III (mercantil); bloc IV (laboral); bloc V (administratiu); bloc VI (tributari); i bloc VII
(normativa específica aplicable al torn d'ofici i assistència al detingut, i al servei d'orientació
jurídica). 

b. Les matèries instrumentals següents (bloc VIII): 

i. Deontologia professional. 

ii. Normativa i activitat professional. 

iii. Previsió social de l'advocat. 

iv. Organització del despatx d'advocat. 

v. Retribució dels serveis professionals de l'advocat i minutació. 

vi. Tributació de l'advocat. 

vii. Tècniques de comunicació oral i escrita. 

viii. Tècniques de negociació i resolució alternativa de conflictes. 

ix. Noves tecnologies i recerca documental. 

2. Dintre del primer trimestre de cada any, la Comissió de Formació i Accés del Consell dels
Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya (CICAC) aprovarà i publicarà els objectius
d'aprenentatge en cada una de les matèries previstes en aquest article concretant, per a cada una
d'elles, els objectius generals fixats a l'article 4, així com el nombre recomanat d'hores. Aquests
objectius d'aprenentatge seran d'aplicació a totes les EEPJ a l'inici del curs següent. 

3. Cada EPJ podrà completar el seu pla de formació amb aquelles matèries i continguts que consideri
d'interès. 

4. Atesa la importància de la deontologia, serà impartida amb un mínim de setze hores, sense
perjudici que hagi d'informar totes les activitats i continguts de les PPIPA. 

Article 6. Metodologia 

1. La metodologia de les PPIPA s'ha de basar en l'assimilació progressiva d'experiències i en el
raonament jurídic. 

2. Per a treballar els continguts propis de cada matèria i assolir els objectius de les PPIPA, es
treballarà tant el dret material com els drets fonamentals de les parts amb simulacions d'escrits i
d'actuacions processals realitzades a l'EPJ, i en pràctiques externes a jutjats i a altres organismes i
persones col·laboradores. A més de les simulacions, també s'utilitzaran altres tècniques de caire
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participatiu, amb les que el lletrat en pràctiques porti a terme les mateixes activitats que després
haurà de realitzar com advocat, tant en les relacions amb el seu entorn com en l'estudi i resolució
dels casos que se li encomanin, sempre sota un prisma eminentment pràctic i deontològic. 

3. Les tècniques basades en un entorn virtual o no presencial no podran superar el vint-i-cinc per cent 
de les pràctiques internes, i en cap cas podran substituir les pràctiques externes. 

Article 7. Pla de Formació 

1. Correspondrà a cada EPJ la confecció del seu Pla de Formació, què sotmetrà a l'aprovació de la
Comissió de Formació i Accés del CICAC pels tràmits del títol II. 

2. El Pla de Formació haurà de desenvolupar, com a mínim, els següents punts: objectius
d'aprenentatge a assolir en cada matèria i contingut, determinació del temps de dedicació a cada
matèria i contingut, metodologia concreta a seguir, i activitats a realitzar. 

3. El Pla de Formació haurà de ser conegut pels lletrats en pràctiques al moment de matricular-se a 
les PPIPA. 

Article 8. Durada 

La durada de les PPIPA, en qualsevol de les seves modalitats, no podrà ser inferior a dotze mesos ni
superior a vint-i-quatre. 

Article 9. Lletrats en pràctiques 

1. Els llicenciats en dret poden realitzar les PPIPA en qualsevol de les seves modalitats. 

2. Excepcionalment, també podran realitzar-les: 

a. Els estudiants de dret els quals, a l'inici de les PPIPA, no tinguin pendents més de vint-i-set crèdits 
o de tres assignatures per a obtenir la llicenciatura. En aquest supòsit, però, no es podran presentar a
les proves regulades en el títol III d'aquest reglament fins que no acreditin que han obtingut la
llicenciatura en dret. 

b. Els llicenciats en dret per qualsevol universitat estrangera. En aquest supòsit, però, no es podran
presentar a les proves regulades en el títol III d'aquest reglament fins que no acreditin que han
obtingut el reconeixement de la seva llicenciatura pels organismes competents. 

Article 10. Grups 

Les pràctiques internes s'estructuraran en unitats màximes de trenta-cinc lletrats en pràctiques. Per a 
les pràctiques externes, el nombre de lletrats en pràctiques per grup es reduirà en funció a la
naturalesa de l'activitat a realitzar. 

Article 11. Formadors 

1. Els formadors hauran de ser, majoritàriament, advocats en exercici, per bé que també poden ser-ne 
altres juristes i professionals. 

2. En qualsevol cas, la deontologia haurà d'estar impartida per degans, ex-degans, membres o ex-
membres de juntes de govern o de comissions col·legials de Deontologia, o bé per advocats delegats
directament pel degà del Col·legi d'Advocats en el que estigui adscrita l'EPJ. 
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3. Tots els formadors hauran de reunir els següents requisits:

a. Tenir un mínim de cinc anys d'experiència professional acreditada. 

b. No haver estat sancionats, ni en via penal ni disciplinària, en els últims cinc anys. 

c. Els formadors de pràctiques internes, a més, hauran d'estar capacitats específicament per a la
formació inicial pràctica dels advocats. 

Article 12. Centres responsables de les Pràctiques d'Iniciació a la Professió d'Advocat 

1. Les EEPJ són centres de formació pràctica professional dels llicenciats en dret que tenen per
finalitat la seva eficaç preparació en les tècniques i modes d'actuació professional propis de
l'advocacia, així com l'organització de les PPIPA. 

2. Les EEPJ podran crear-se pels Col·legis d'Advocats o bé d'altres organismes, institucions, entitats,
administracions o persones físiques o jurídiques. 

3. Als efectes d'aquest reglament s'entendrà que les EEPJ no col·legials quedaran adscrites al Col·legi
d'Advocats de la demarcació territorial on l'EPJ realitzi la seva activitat. En tot cas, l'EPJ haurà de
comunicar prèviament aquesta adscripció al Col·legi corresponent. 

4. Una mateixa EPJ pot organitzar vàries modalitats de PPIPA, i també d'altres activitats formatives
diferents. 

5. Totes les EEPJ necessàriament hauran d'incorporar al seu nom distintiu la denominació genèrica
de "Escola de Pràctica Jurídica". 

6. Cap EPJ podrà emprar una denominació que ja sigui utilitzada per una altra EPJ. 

Article 13. Superació de les Pràctiques d'Iniciació a la Professió d'Advocat  

Per poder entendre que els lletrats en pràctiques han superat satisfactòriament les PPIPA, hauran de
donar-se tots els requisits següents: 

1. Que la seva avaluació continuada hagi estat satisfactòria. 

2. Que hagin assistit un mínim del vuitanta per cent de la durada total de les PPIPA. 

3. Que hagin assistit un mínim del seixanta per cent: 

a. De la durada de les pràctiques internes de cada un dels blocs especificats a l'art. 5.1.a) i b), i que
estiguin programades per l'EPJ. 

b. De la durada de les pràctiques externes. 

4. Que hagin superat les proves a les que es refereix el títol III d'aquest reglament. 

5. El sistema d'avaluació haurà de ser conegut pels lletrats en pràctiques al moment de matricular-se 
a les PPIPA. 

TÍTOL II 
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HOMOLOGACIÓ DE LES PRÀCTIQUES D'INICIACIÓ A LA PROFESSIÓ D'ADVOCAT I DE
LES ESCOLES DE PRÀCTICA JURÍDICA 

Article 14. Requisits 

Per poder ser homologades, les EEPJ i les PPIPA han de: 

a. Preparar els lletrats en pràctiques per assolir els objectius relacionats a l'article 4 d'aquest
reglament. 

b. Preparar els lletrats en pràctiques per assolir els objectius d'aprenentatge que aprovi la Comissió
de Formació i Accés del CICAC d'acord amb l'art. 5.2 d'aquest reglament. 

c. Reunir tots els requisits que es fixen en el capítol II del títol I. 

Article 15. Competència homologadora 

El Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya és l'organisme que té competència
exclusiva per a l'homologació de les EEPJ i de les PPIPA als efectes d'aquest reglament. 

Article 16. Sol·licitud 

1. Les EEPJ que vulguin obtenir l'homologació de cada modalitat de PPIPA que organitzin, hauran
d'adreçar la seva sol·licitud al CICAC amb tres mesos d'antelació mínima a l'inici de les PPIPA. 

2. Necessàriament hauran d'acompanyar els documents justificatius dels següents punts: 

a. Nom de l'EPJ, i nom i professió dels membres dels seus òrgans de gestió i direcció. 

b. Adreça, telèfon, fax i correu electrònic de l'EPJ. 

c. Indicació de la seu principal i, si escau, de les sub-seus de l'EPJ. 

d. Dependència orgànica de l'EPJ. 

e. Pla de formació, amb el contingut expressat a l'art. 7 d'aquest reglament. 

f. Llistat de formadors de pràctiques internes i de formadors de pràctiques externes, amb indicació
del nom, professió, matèria i hores de dedicació de cada un. 

g. Nombre de lletrats en pràctiques previstos per grup, tant en pràctiques internes com en pràctiques
externes. 

h. Criteris d'avaluació a seguir. 

i. Indicació del Col·legi d'Advocats on els lletrats en pràctiques realitzaran les proves regulades en el
títol III d'aquest reglament. 

3. En el cas que alguna EPJ pretengui l'homologació de diferents modalitats de PPIPA que organitzi,
haurà de presentar la documentació complerta per a cada modalitat de PPIPA. 

Article 17. Informe d'homologació 
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1. La sol·licitud serà estudiada per la Comissió de Formació i Accés del CICAC, ampliada a aquests
efectes amb dos representants de la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 

2. L'esmentada Comissió de Formació demanarà un informe del Col·legi d'Advocats on l'EPJ
sol·licitant tingui la seva seu principal, o sub-seus, el qual no serà vinculant, i elevarà informe raonat
al CICAC adjuntant-hi el referit informe col·legial. 

Article 18. Acord d'homologació 

1. L'homologació de les PPIPA i de les EEPJ serà concedida, o denegada, pel CICAC, previ informe
de la Comissió de Formació i Accés. 

2. L'homologació d'una modalitat de PPIPA no s'estén a les altres modalitats de PPIPA que pugui
organitzar una mateixa EPJ. 

Article 19. Acord denegant l'homologació o deshomologant 

1. Els acords denegant l'homologació seran presos pel CICAC. 

2. Els acords deshomologant una EPJ o unes PPIPA prèviament homologades, seran presos pel
CICAC a proposta de la Comissió de Formació i Accés en les seves funcions de control, tutela i
inspecció, i previ expedient contradictori. 

3. Contra aquests acords podrà interposar-se el recurs administratiu corresponent. 

Article 20. Registre 

El CICAC disposarà d'un registre on s'inscriurà l'homologació de les EEPJ i de les PPIPA, o la seva
deshomologació, així com totes les incidències rellevants. 

Article 21. Control, tutela i inspecció 

El CICAC, mitjançant la seva Comissió de Formació i Accés, serà l'òrgan encarregat de supervisar la
realització i funcionament de les PPIPA i EEPJ homologades pel Consell, a fi i efecte de comprovar
el manteniment dels nivells de qualitat exigits i el compliment de les normes d'homologació fixades
en aquest reglament. 

Article 22. Publicitat 

Només les EEPJ que organitzin PPIPA homologades pel CICAC, podran fer publicitat d'aquesta
homologació i utilitzar el segell d'homologació que estableixi el Consell a aquest efecte. 

Article 23. Obligacions de les Escoles de Pràctica Jurídica que organitzin Pràctiques d'Iniciació a la
Professió d'Advocat homologades 

1. L'homologació de les PPIPA comporta les següents obligacions per a les EEPJ que les organitzen: 

a. Mantenir el nivell de qualitat i exigència que hagin servit de base per a la seva homologació. 

b. Sotmetre's al control, tutela i inspecció del CICAC, permetre i facilitar els seus controls, i lliurar-li 
la documentació i informació que els demani. 

c. Aportar al CICAC, en el termini de tres mesos des de l'acabament de les pràctiques, una memòria
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de les PPIPA anteriors i l'actualització de les dades referides a l'art. 16.2, si escau. 

d. Lliurar al CICAC totes les dades estadístiques que li demani, amb respecte a la legislació vigent
en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 

2. L'incompliment de les obligacions fixades en aquest reglament podrà donar lloc a la incoació d'un
expedient de deshomologació. 

TÍTOL III 

PROVES PER A L'OBTENCIÓ DEL DIPLOMA D'APTITUD PROFESSIONAL 

Article 24. Convocatòria i periodicitat 

1. Les proves tindran lloc un màxim de dos cops l'any a cada Col·legi d'Advocats de Catalunya, per
acord de la seva junta de govern. 

2. Els Col·legis hauran d'admetre a les proves els lletrats en pràctiques que reuneixin els requisits de
l'art. 26. 

3. Amb aquesta finalitat, es podran establir acords de col·laboració entre diversos Col·legis. 

Article 25. Contingut de les proves 

1. Les proves consistiran: 

a. En la resolució oral o escrita de diversos supòsits deontològics i de normativa professional. 

b. En la resolució oral o escrita de diferents temes relacionats amb la normativa i pràctica específica
del torn d'ofici i d'assistència al detingut, i del servei d'orientació jurídica. 

c. En la resolució escrita d'un o més casos pràctics referits a qualsevol dels blocs I, II, III, IV, V o VI
relacionats a l'art. 5.1.a) d'aquest reglament. 

d. En la resolució oral d'un o més casos pràctics referits a qualsevol dels blocs I, II, III, IV, V o VI
relacionats a l'art. 5.1.a) d'aquest reglament. 

2. Només en les proves previstes en els punts c) i d) del paràgraf anterior es podrà utilitzar
bibliografia, jurisprudència i legislació, però no manuals de procediment. 

3. Amb una antelació mínima de dos mesos, cada Col·legi haurà de trametre al CICAC el contingut
concret de les proves que realitzarà i el calendari previst, perquè l'aprovi la Comissió de Formació i
Accés. L'esmentada aprovació s'entendrà concedida per silenci positiu al cap d'un mes des de la
sol·licitud. Les proves realitzades sense aquesta aprovació no tindran validesa a l'efecte de l'accés al
torn d'ofici i d'assistència al detingut. 

Article 26. Accés a les proves 

Només podran presentar-se a les proves els lletrats en pràctiques que reuneixin les condicions
establertes en els apartats 1, 2 i 3 de l'art. 13 d'aquest reglament. 

Article 27. Sol·licituds 
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1. Els aspirants hauran d'omplir la corresponent sol·licitud i presentar-la en el Col·legi d'Advocats on 
faran les proves, dins el termini que es farà públic juntament amb la seva convocatòria. 

2. En aquesta sol·licitud s'hi acompanyarà certificació signada pel director de l'EPJ de procedència,
que justifiqui que es reuneixen els requisits establerts en els apartats 1, 2 i 3 de l'art. 13 d'aquest
reglament. 

3. Només s'atendran les sol·licituds que estiguin degudament complimentades i documentades dintre
de termini i que, si escau, hagin pagat els drets fixats en l'acord de convocatòria. 

Article 28. Composició de les Comissions d'Avaluació 

1. Per avaluar les proves, cada Col·legi d'Advocats on es realitzin constituirà una Comissió
d'Avaluació. 

2. Per a cada convocatòria, la Comissió d'Avaluació estarà composada per: 

a. El degà del Col·legi d'Advocats on es facin les proves o persona en qui delegui, la qual haurà de
reunir la condició de membre de la junta de govern del Col·legi. Exercirà les funcions de president
de la comissió. 

b. Un representant del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, que haurà de ser
llicenciat en dret. 

c. Un Magistrat o un Jutge. 

d. Un docent de la facultat de dret de qualsevol universitat amb seu a Catalunya. 

e. Un membre de la junta de govern del Col·legi d'Advocats on es facin les proves o un membre de la
comissió del torn d'ofici de la corporació esmentada en qui delegui. 

f. El director de l'escola de pràctica jurídica del Col·legi d'Advocats on es facin les proves o l'advocat
en qui delegui, el qual farà les funcions de secretari, amb veu però sense vot. 

3. Tots ells seran designats per la junta de govern del Col·legi d'Advocats on es duguin a terme les
proves. 

Article 29. Valoració i qualificació de les proves 

1. Cada membre de la Comissió d'Avaluació tindran un vot, i valorarà cada una de les proves
puntuant-les de l'1 al 10. 

2. La mitjana aritmètica de totes les valoracions, sense considerar ni la més alta i ni la més baixa,
farà la puntuació de cada prova. 

3. Per emetre la seva valoració, qualsevol membre de la Comissió d'Avaluació podrà demanar als
aspirants els aclariments que consideri adients. 

4. El secretari de la Comissió d'Avaluació elevarà al CICAC, a través del Col·legi d'Advocats, en el
termini d'un mes des de l'acabament de les proves, una certificació que relacioni els lletrats en
pràctiques que s'hi hagin presentat i els que les hagin superat, amb expressió de l'EPJ de procedència.

Article 30. Diploma d'Aptitud Professional (DAP)
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1. S'obtindrà el Diploma d'Aptitud Professional (DAP) sempre que la puntuació de totes i cada una
de les proves relacionades a l'art. 25.1 sigui igual o superior a 5. 

2. L'esmentat Diploma serà emès pel Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya, i serà
l'única acreditació vàlida de la superació de les PPIPA que habilitarà per a l'ingrés en el torn d'ofici i
d'assistència al detingut. 

3. El CICAC disposarà d'un Registre per a la inscripció de tots els DAP. 

4. La no superació de les proves dóna dret a tornar a presentar-s'hi sense límit de convocatòries. En 
cap cas es convalidaran ni es conservaran les parts parcialment superades. 

5. El DAP es lliurarà en el lloc, dia i acte que determini cada EPJ, sens perjudici que abans es pugui
avançar una justificació documental de la superació de les proves. 

DISPOSICIONS FINALS 

1. El Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya és l'organisme competent per
interpretar, desenvolupar i modificar aquest reglament. 

2. Als efectes de còmput dels terminis fixats en aquest reglament, no s'entendrà comprès el mes
d'agost. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Queda derogat el reglament per a l'homologació dels cursos d'iniciació a la professió d'advocat
aprovat pel Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya en la seva reunió de 13 de maig
de 1999, el qual fou publicat en el DOGC núm. 2907 de 10 de juny de 1999. 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

1. Els Cursos d'Iniciació a la Professió d'Advocat (CCIPA) homologats a l'empara del reglament del
Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya publicat en el DOGC núm. 2907 de 10 de
juny de 1999, i que tinguessin previst començar a partir de u de gener de dos mil cinc, hauran
d'adaptar-se a les estipulacions d'aquest reglament. Aquesta adaptació s'haurà de comunicar al
Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya pel procediment fixat en el capítol II del
títol II d'aquest reglament, el qual s'aplicarà a aquesta situació transitòria amb tots els seus efectes. 

2. L'incompliment d'allò que es preveu a la disposició precedent podrà donar lloc a la incoació d'un
expedient de revocació de l'homologació. 

3. Els CCIPA que hagin estat homologats anteriorment pel Consell dels Il·lustres Col·legis
d'Advocats de Catalunya, i que a l'entrada en vigor d'aquest reglament encara no hagin finalitzat,
acabaran la seva activitat d'acord amb el reglament de 1999 derogat pel present reglament, o bé
s'adaptaran a les estipulacions de la present norma. En qualsevol cas, les EEPJ hauran de comunicar
a la Comissió de Formació i Accés del CICAC la seva decisió al respecte. 

4. L'acreditació d'haver superat els CCIPA regulats en el reglament de 1999 tindrà la mateixa
validesa i efectes que l'acreditació d'haver superat les PPIPA regulades en aquest reglament. 

ENTRADA EN VIGOR 

Aquest reglament entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.
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