REGULACIÓ DE L’ACCÉS A LES PROFESSIONS D’ADVOCAT I DE
PROCURADOR DELS TRIBUNALS: EXIGÈNCIA DE PRÀCTIQUES EXTERNES.

Espanya es l’únic país de la Unió Europea en la que el llicenciat en Dret pot inscriure’s
a l’endemà d’acabar els seus estudis al Col·legi Professional corresponent (Col·legi
d’Advocats o Col·legi de Procuradors dels Tribunals) i exercir la professió sense més
requisits legals.
Per regular aquesta situació, el Ministerio de Justicia va promulgar l’anomenada Llei
d’accés (Ley 34/2006 de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y
Procurador de los Tribunales)
Aquesta Llei ha d’entrar en vigor el 30 d’octubre de 2011, però encara està pendent
l’aprovació del Reglament corresponent, que ha d’establir les directrius dels estudis
necessaris i el contingut de la prova estatal que la pròpia llei determina.
Molt esquemàticament, la Llei d’accés determina que la obtenció del títol professional
d’advocat o procurador es un requisit imprescindible per a la col·legiació.
Per obtenir aquest títol, els llicenciats (o graduats) en Dret hauran de cursar un Màster
universitari de 90 crèdits ECTS, o bé seguir un curs a una Escola de Pràctica Jurídica
d’un Col·legi professional, degudament homologada. En qualsevol dels casos, les
Universitats i els Col·legis professionals hauran de signar un conveni de col·laboració
que garanteixi l’adequat ensenyament teòric i pràctic.
Superat el Màster, els llicenciats hauran de presentar-se a una prova estatal, de contingut
únic per tot el territori nacional.
Els diversos esborranys de Reglament que han estat proposats regulen els requisits
d’accés al Màster, el numero de professors del mateix que han de ser necessàriament
advocats o procuradors en exercici i la organització de les pràctiques externes, que
necessàriament han de ser 30 del 90 crèdits del Màster. Defineixen el tipus d’examen
estatal, però deixen les directrius del programa del curs per una posterior Ordre
Ministerial.
No disposem encara ni del Reglament definitiu ni de l’Ordre Ministerial, ja que les
diverses propostes o esborranys han estat molt discutides, tant pels Col·legis
Professionals com per les Facultats de Dret.
* * *
La importància d’aquesta nova regulació de l’accés a les professions d’advocat i de
procurador fa que les previsions de matricula en aquests Màsters professionals siguin
molt altes: considerem que la majoria dels llicenciats (o graduats) optaran per seguir un
any més els seus estudis cursant el Màster Universitari, per tal de tenir la possibilitat, en
un futur mes o menys pròxim, d’inscriure`s al Col·legi Professional. Aquestes

previsions de matricula, unides a la falta de previsió sobre el finançament d’aquest
Màster, impartit conjuntament per professors i advocats, genera inquietud.
Algunes dades:
A Espanya hi han 159.300 advocats col·legiats, dels que 19.910 a la província de
Barcelona. (dades del 2007)
El numero de Procuradors dels Tribunals Col·legiats a Catalunya es de 163 (dades del
2009)
Només a la UAB, UB i UPF es llicencien cada any 870 estudiants (dades del 2007)

El Màster per a Procuradors dels Tribunals i el Màster en Advocacía a la UAB

La Facultat de Dret de la UAB s’ha pres molt seriosament la organització d’aquest
Màster Universitari i fa temps que hi treballa amb els Col·legis per preparar-lo. De fet,
dos Màsters diferents: un per a preparar Advocats i un altre per a preparar Procuradors
dels Tribunals.
El Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya s’ha dirigit a la
Facultat de Dret de la UAB per tal de plantejar-li la organització conjunta del MASTER
PER A PROCURADORS, hem subscrit ja el corresponent conveni i estem treballant
en el seu desenvolupament. Es un curs que no es farà a totes les Universitats, ja que la
necessitat de formació de Procuradors dels Tribunals així ho aconsella i el que oferirà la
UAB serà l’únic a tot Catalunya.
Respecte del MASTER EN ADVOCACIA, la Facultat hi treballa des de fa molts
mesos amb sis Col·legis d’Advocats de Barcelona per tal d’organitzar conjuntament
aquest Màster. La Llei d’accés obliga a establir convenis al menys amb un Col·legi
Professional per tal de garantir la formació pràctica, però a la Facultat hem valorat que
els nostres estudiants provenen de moltes poblacions diferents i que serà molt positiu
poder-los oferir la realització de pràctiques externes tutelades a despatxos professionals
molt diversos, així com a institucions públiques amb qui la Facultat ja té tancat un
conveni de per a la formació dels seus estudiants.

***

Mentre no entra en vigor la Llei d’accés, oferirem un Màster (títol propi) que permeti
als estudiants que es llicencien aquest curs adquirir la mateixa formació que en el futur
serà obligatòria, per tal de poder competir en el mercat laboral amb la mateixa formació
que els llicenciats a partir del 2011.
A continuació, la informació que hem distribuït a la Fira de Postgraus de la UAB:

MASTER EN Advocacia
Uab-Col·legis d’Advocats

L’octubre de l’any vinent la Llei 34/2006 exigirà superar un
Màster i un examen oficial a tots els llicenciats en Dret que
vulguin ser advocats. Ara pots adquirir ja aquesta formació el
curs 2010/2011.
Qui organitza el Màster
La Facultat de Dret de la UAB i 6 Col·legis d’Advocats de Barcelona, tal com
exigeix la Llei 34/2006.
Què ofereix el Màster
La millor formació específica com a advocats.
Sessions de treball a les aules de la Facultat amb professors I advocats.
Tres mesos de pràctiques a despatxos professionals de diferents perfils.
Programa complementari de pràctiques tutelades a diverses institucions.
Preparació per la prova DAP.
Com s’organitza el Màster
90 crèdits ECTS: 60 a l’aula i 30 de pràctiques externes (Llei 34/2006)
De novembre 2010 a octubre 2011, per facilitar les pràctiques als despatxos i la
preparació de la prova DAP, que es convoca al novembre.
Un programa que combina els dos eixos principals de l’activitat dels advocats
(litigació i assessoria) amb les exigències de l’exercici professional (deontología
i management del despatx)
Què exigeix el Màster
Ser Llicenciat en Dret.
Interès en formar-se com a advocat per competir amb igualtat amb els futurs
llicenciats, que obligatòriament hauran de cursar el Màster.
Dedicació full-time.
INFORMACIÓ:
Dia 20 de maig, 13 hores, Sala de Vistes de la Facultat de Dret.
CarmenTort-Martorell, Coordinadora.

