Reglament dels Oficials Habilitats

Article 1.- Concepte
1.1.- L’Oficial habilitat és l’empleat del Procurador dels Tribunals que sota la
direcció i responsabilitat d’aquest, actua per substituir-lo davant del Tribunal
d’acord amb el que disposa l’article 543.4 de la LOPJ i el present Reglament.
L’Oficial habilitat ha d’ésser autoritzat i acreditat pel Col·legi de Procuradors.
1.2.- El número d’Oficials permesos per Procurador és de tres.
1.3.- L’Oficial només s’habilitarà per un sol Procurador sense la possibilitat de
compartir amb un altre, sense perjudici que en el si de les Societats Professionals
l’Oficial habilitat actuarà directament al servei de la Societat.

Article 2.- Requisits per obtenir la condició d’Oficial habilitat.
2.1.-Per obtenir el certificat d’Oficial habilitat s’ha d’acomplir
requisits:

els següents

a).-Ha d’ésser proposat per un Procurador en exercici mitjançant una instància
dirigida al Il·lm./a Sr./Sra. Degà/na tot sol·licitant l’habilitació i assumint totes les
responsabilitats derivades de la seva actuació davant dels Tribunals i el Jutjats així
com les gestions que realitzi com a Oficial habilitat.
b).- Tenir divuit anys complerts i no excedir, en el moment de l’habilitació l'edat
establerta per a la jubilació.
c).- 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.
d).- No trobar-se comprès en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat que
les Lleis i els Estatuts Generals dels Procuradors disposin per a l’exercici de la
professió de Procurador.
e).- Tenir com a mínim la titulació de Batxillerat o de Formació Professional en
segon grau o títol equivalent.
f).- Cal aportar junt amb la instància del apartat a) la documentació següent:
1.- Certificat de naixement de l’interessat.
2.- Certificat del Registre Central de Penats i Rebels amb caràcter negatiu.
3.- Declaració jurada o promesa de l’interessat de que no té cap causa
d’incompatibilitat per ser Oficial de Procurador.
4.- Una fotocòpia del Document Nacional d’Identitat.
5.- Dues fotografies mida carnet.
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6.- Justificar l’alta en el Règim de la Seguretat Social 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.
Article 3.- Tramitació per obtenir la condició d’Oficial habilitat.
3.1.-Un cop presentada la instància i la documentació d’acord amb el que estableix
l’article anterior davant del Col·legi de Procuradors que correspongui i comprovat el
compliment de tots els requisits precedents, la Junta de Govern acordarà la
inscripció provisional, si escau.
3.2.-Per accedir a la inscripció definitiva caldrà que:
a).- L’interessat superi les proves d’aptitud que estableixi el Consell de Col·legis de
Procuradors del Catalunya, les quals constaran com a mínim d’un examen teòric i
un altre pràctic. Aquestes es desenvoluparan en el mateix dia de la convocatòria i
caldrà aprovar totes dues per superar la prova. El Consell designarà un Tribunal per
l’elaboració i correcció de l’examen.
b).- Les proves d’aptitud es realitzaran sota el control d’un Procurador en exercici
amb una antiguitat mínima de cinc anys d’exercici professional, designat per la
Junta de Govern del Col·legi.
c).- Les convocatòries seran públiques i tindran lloc a la Secretaria del Consell i de
cada Col·legi, el dia i l’hora que el Consell estimi convenient. Dins del mateix dia el
Tribunal designat per el Consell corregirà els exercicis i comunicarà els resultats al
interessat, al Procurador que ha proposat a l’aspirant i al Col·legi respectiu.
3.3.- Resten exempts de realitzar aquestes proves els aspirants que acreditin
fefaentment posseir el títol de Llicenciat en Dret o Grau en Dret.
3.4.- Acomplert els tràmits anteriors, el Col·legi de Procuradors que correspongui
emetrà un certificat d’apte a l’Oficial habilitat, i l’inscriurà al Llibre de Registre del
seu Col.legi indicant nom i cognoms del procurador que l’habilita i data.
3.5.- El Col·legi de Procuradors que ha habilitat a l’Oficial expedirà una credencial
que haurà de contenir les següents dades:
a).- Nom, cognoms, DNI i fotografia de l’Oficial habilitat.
b).- Data de l’alta com a Oficial habilitat i el número d’aquest.
c).- Nom i cognoms del Procurador pel qual se l’habilitat.
d).- El Col·legi de Procuradors que l’habilita.
3.6.- L’Oficial habilitat haurà de presentar l’acreditació sempre que sigui requerit.
3.7.- Pel cas que l’Oficial habilitat hagi causat baixa en el despatx i vulgui
incorporar-se en un altre haurà d’acomplir els següents tràmits:
a).- Presentar una instància dirigida al Il·lm./a Sr./Sra. Degà/na per part del nou
Procurador que el proposa.
b).- Vist-i-plau de la Junta de Govern.
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Article 4.- Facultats dels Oficials habilitats.
4.1.- L’Oficial habilitat podrà substituir al Procurador en totes les actuacions
processals davant dels òrgans jurisdiccionals llevat de les exempcions que disposi la
legislació vigent, sempre sota la responsabilitat directa del Procurador.
4.2.- Fora dels casos de substitució en la pràctica de diligències judicials que preveu
l’article anterior, l’Oficial habilitat no podrà firmar demandes, recursos i d’altres
escrits dirigits davant de l’òrgan jurisdiccional en substitució del Procurador.
4.3.- En l’assumpció de les notificacions o altres documents que no siguin els
recollits en l’article anterior, l’Oficial habilitat haurà de signar amb les sigles OH tot
afegint el número de col·legiat del Procurador a qui substitueix.
4.4.- En l’actuació de les seves facultats l’Oficial no pot portar toga ni ocupar els
llocs reservats per als Procuradors en el Tribunal.
4.5.- L’Oficial habilitat queda afectat per les mateixes incompatibilitats dels
Procuradors recollides en les seves normes estatutàries i haurà de complir amb el
deure del secret professional.
Article 5.- L’extinció de la condició d’Oficial habilitat.
5.1.-L’habilitació restarà vigent sempre que la Junta de Govern no acordi el
contrari.
5.2.- L’Oficial habilitat està obligat a no actuar en el moment que rebi la
comunicació en aquest sentit per part del Procurador per a qui presta els serveis o
bé tingui coneixement suficient d’una de les causes que comporten la pèrdua de
l’habilitació.
5.3.- Les causes que comporten la pèrdua de la condició d’Oficial habilitat són:
a).- La incompatibilitat o la incapacitat sobrevinguda amb posterioritat a l’obtenció
del seu nomenament.
b).- Per l’extinció de la relació laboral ja sigui per voluntat pròpia o per cessament.
c).- Per no presentar, semestralment o a requeriment del Col·legi, els justificants
que acreditin l’alta en el Règim de la Seguretat Social.
d).- A sol·licitud del Procurador que el va proposar.
e).- Per acord motivat de la Junta de Govern.
5.4.- En el cas que es produeixi un dels casos anteriors, l’Oficial habilitat haurà de
tornar la seva credencial al Col·legi. A més, el Procurador haurà de donar comptes
de les causes i del cessament d’aquell.
Disposició addicional

3

A l’entrada en vigor d’aquest Reglament es respectaran els drets adquirits dels
Oficials que estiguin exercint la seva activitat i restin inscrits en el Llibre de Registre
d’Oficials habilitats del respectiu col·legi i els dels aspirants a Oficial habilitat que
hagin presentat la instància.

Disposició derogatòria única
Queden derogats
tots els reglaments, normes de funcionament
i altres
disposicions anteriors elaborats pels Col·legis de Procuradors de Catalunya.
Disposició final
Primera.- El present Reglament resta sotmès al contingut de les Ordres Ministerials
de Justícia datades el 15 de juny de 1948 (BOE de 12 de juliol de 1948), de 22
d’octubre de 1971 (BOE de 27 d’octubre de 1971) i de 24 de juliol de 1979 (BOE de
6 d’agost de 1979).
Segona.- Aquest Reglament entrarà en vigor el dia 1 de febrer de 2017
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