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CONCLUSIONS FINALS 

Vè CONGRÉS DE JOVES ADVOCATS DE CATALUNYA 

Salou, 9-11 de juny de 2005 

 

“LA PASSANTIA” 

 

 

COMUNICACIÓ PRÈVIA 

 

Degut a l’actual situació legislativa, les ponències sobre la passantia 

que es van dur a terme a Salou, els dies 9, 10 i 11 de juny de 2005, 

tenen un interès, entenem, que encara més important que uns mesos 

abans. La veu de la resta d’operadors jurídics i de grups de pressió han 

de fer força en dos lleis que s’estan apunt d’aprovar: la llei sobre l’accés 

a la professió i el Real Decret sobre la relació laboral especial de 

l’advocacia. Ambdues incideixen sobre la passantia de manera directa i 

específica; la llei de l’accés, establint, (sembla ser), un període de 

passantia (o alternativament escola de pràctica jurídica) de dos anys, 

obligatòria i prèvia a la col·legiació, i l’altra, (el RD sobre la Relació 

laboral especial de l’advocacia), prohibint en la Disposició Transitòria 

4ª, la remuneració de la passantia.  

 

Per tant les conclusions del Congrés del JAC de Salou, prenen una 

importància absoluta, que haurem de defensar davant de totes les 

instàncies en les que puguem incidir. 
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CONCLUSIONS  

 

Els Joves Advocats de Catalunya entenem que la passantia suposa un 

bondadós mecanisme d’aprenentatge i d’accés a la professió de 

l’advocacia, doncs per un costat permet el contacte amb el món de 

l’advocat, en tots els fronts en els que es trobaran els futurs advocats: 

en la vida diària del despatx, davant les institucions judicials de 

qualsevol tipus, en quant al contacte amb la resta de companys, en 

quant a les normes deontològiques, en quant al contacte amb el col·legi 

d’advocats, en la relació amb les mútues, en el contacte amb el client, 

etc. 

 

Aquesta bondat de la passantia, ha de complir una sèrie de requisits 

previs, per part del CICAC i per part dels col·legis de Catalunya als 

quals s’adscrigui l’advocat. La regulació establerta en el Codi de 

l’Advocacia en els articles 19-25, és una regulació incomplerta, però que 

en quant al sistema de control és raonable i que s’ha d’imposar per part 

dels diferents col·legis. En especial l’article 24 del Codi de l’Advocacia 

quan esmenta que haurà d’existir un registre de llicenciats que vulguin 

esdevenir passants, i un d’advocats que desitgin esdevenir tutors, haurà 

d’existir també un registre dels contractes de passantia, on els col·legis 

seran els valedors de l’execució correcte de la passantia, que no podrà 

contenir condicions indignes en relació ni amb la formació, ni amb la 

retribució, de la manera que s’exposa posteriorment. 
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A dia d’avui, s’ha comprovat la inexistència en el compliment d’aquests 

requisits per part dels col·legis, així com la inexistència de contractes de 

pràctiques visats pels col·legis d’advocats, que en molts casos es deixen 

inclús publicitar via telemàtica condicions absolutament indignes. 

 

Per tant els col·legis, tal i com estableix  l’article 25 del Codi de 

l’Advocacia, hauran d’exercir un control previ i així mateix hauran de 

promocionar, juntament amb el CICAC, la passantia tot incentivant-la 

amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i les mútues 

d’advocats.  

 

La naturalesa jurídica de la passantia és la pròpia d’un contracte 

laboral, (excepte que es demostri, cas per cas, el contrari),  que 

compleix amb totes les notes de voluntarietat, retribució, alienitat 

i dependència.  

 

Degut a l’especificitat de la passantia, com a requisits mínims, 

s’assenta en dos bases importants, la formació i la retribució.  

 

La formació, que haurà de ser global, haurà d’incloure tant aspectes 

pràctics del dia a dia, conceptes de deontologia professional, així 

com la formació continuada i haurà de garantir una jornada 

màxima de 40 hores setmanals i el respecte a les normes laborals 

en matèria de descansos, jornades, permisos i vacances.  

 

En quant a la Retribució, els joves advocats de Catalunya, tot i que 

entenem que s’haurien de regir pel conveni d’oficines i despatxos i 

aplicar la taula salarial de llicenciats superiors aplicant-li les 
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reduccions que pels contractes en pràctiques s’estableixen, estem 

disposats a fer un esforç degut a la consciència de la situació 

actual, on s’està permetent la no retribució dels companys 

passants i per tant s’estableix un límit mínim ineludibles de 

retribució del Salari mínim professional, apart de la cobertura 

social, sigui via Seguretat Social o via mutualitats professionals. 

 

Degut a la situació actual, es fa una crida a tots els col·legis d’advocats 

de Catalunya, a la Confederación de Abogados Jóvenes de Espanya 

(CEAJ), al Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya 

(CICAC) i al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), per tal 

que promocionin i defensin la institució de la passantia en unes 

condicions formatives i retributives dignes per a la resta de companys.  
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