
 
 

 

 

REQUISITS PER A  ACCEDIR A OFICIAL HABILITAT.- 

 
 

1. Instància del Procurador proponent dirigida al Degà del Col·legi 
sol·licitant l’habilitació, fent constar que es fa càrrec de totes les 
responsabilitats derivades de la seva actuació davant els Jutjats i 
Tribunals, així com totes les gestions que realitzi com a Oficial Habilitat. 

 
2. Ser major d'edat i no excedir, en el moment de l’habilitació l’edat 

establerta per a la jubilació. 
 

3. Tenir la nacionalitat espanyola, d'altres estats membres de la Unió 
Europea o d'algun estat al qual sigui d'aplicació la Directiva 
2004/38/CE del Parlament Europeu sobre lliure circulació de 
treballadors i treballadores, sense perjudici del disposat en Tractats o 
Convenis internacionals o dispensa legal. 

 
4. No trobar-se en alguna de les causes d'incapacitat o incompatibilitat 

que les lleis i els Estatuts Generals dels Procuradors estableixen per 
l'exercici de la professió de Procurador. 

 
5. Tenir com a mínim la titulació de Batxillerat o de Formació Professional 

en segon grau o títol equivalent o grau superior de gestió 
administrativa, perfil professional d’àmbit jurídic. Excepcionalment, i en 
cas de no estar en possessió de cap títol dels exigits, la Junta o la 
Comissió habilitada per a decidir aquest requisit, resoldrà si considera 
suficient la formació acreditada per l’aspirant. 

 
6. Certificació de naixement de l'interessat. 

 
7. Certificació del Registre Central de Penats i Rebels, que haurà de ser 

necessàriament negativa. Excepcionalment, si hi ha antecedents penals 
positius, serà la Junta o la Comissió habilitada la que decidirà si 
s’accepta o no. 

 
8. Declaració jurada de l'interessat de no haver estat processat ni 

condemnat, o estar imputat en causa criminal. Ni tenir cap causa 

d’incompatibilitat per ser Oficial de Procurador. 
 

9. Fotocòpia del D.N.I. 
 

   10. Dues fotografies recents, mida carnet. 
 

  11. Justificant d'estar donat d'alta en el Règim de la Seguretat   Social com 
a empleat laboral del Procurador proponent,  aportant còpies dels 
impresos del TC1 i TC2, d’acord amb el que estableix la Llei General de 
la Seguretat Social i l’Estatut General dels Treballadors. S’exceptuarà 
de la necessitat de justificar l’alta en el Règim de la seguretat Social, 
establert en el paràgraf anterior, aquells qui per imperatiu legal, es 
trobin exempts en el règim de la Seguretat Social. 


