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Requisits per a la inclusió al 
Registre Únic d’Administradors Concursals de Catalunya 

 
(aplicables fins que es desenvolupi reglamentàriament el què estableix l’article únic, apartat 2, 

de la  Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia 

de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial) 

 
Les condicions d’inscripció són:  
 
1.- Sol·licitar la inclusió emplenant el formulari de sol·licitud i fent-lo arribar a la 
Secretaria del Col·legi (personalment o per mail, secretaria@icater.org)  
 
2.- Ser advocat en exercici amb cinc anys d’experiència professional efectiva en 
l’exercici de l’advocacia, i haver acreditat formació especialitzada en Dret concursal.  
 
3.- Ser una societat professional integrada almenys per un advocat en exercici i un 
economista, titulat mercantil o auditor de comptes, i garantir la deguda independència 
i dedicació en el desenvolupament de les funcions d’administració concursal. En 
aquest cas, l’advocat, que representarà a la societat en l’exercici del càrrec, haurà 
d’acreditar cinc anys d’experiència professional efectiva en l’exercici de l’advocacia i 
acreditar formació especialitzada en Dret concursal.  
 
En el moment de sol·licitar la seva inclusió en les llistes, tant els advocats/des com les 
societats professionals, hauran de manifestar:  
 

a) la seva disponibilitat per al desenvolupament de la funció d’administrador 
concursal,  
 
b) la seva formació en matèria concursal.  
 
c) i, en tot cas, el seu compromís de continuïtat en la formació en aquesta 
matèria.  

 

Així mateix, tant les persones físiques com les jurídiques (les persones implicades) 

podran sol·licitar que s’inclogui en la llista la seva experiència com a administradors 

concursals o auxiliars delegats en altres concursos, així com d’altres coneixements o 

formació especials que puguin ser rellevants als efectes de la seva funció. A aquests 

efectes, es preveu la possibilitat que s’adjunti amb el formulari de sol·licitud un 

curriculum vitae redactat pel sol·licitant. 
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