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Requisits per a la inclusió al Llistat de Comptadors-partidors  
de l’ICATER 

 
 
D’acord amb les previsions contingudes als articles 784 i 341 de la Llei 1/2000 de 7 de 
gener, d’Enjudiciament Civil, en relació amb la designació de comptadors-partidors per 
a la divisió judicial de patrimoni, el Col·legi d’Advocats de Terrassa elabora una llista de 
comptadors-partidors integrada per aquells advocats en exercici que, reunint els 
requisits necessaris, estan interessats en incorporar-s’hi per tal de desenvolupar la 
funció de comptador-partidor. Aquesta llista resta a disposició dels òrgans judicials de 
la nostra demarcació territorial.  
 
A manca d’una regulació específica en la matèria, a l’ICATER, amb caràcter general, 
considerem que per ser inclòs a les llistes les condicions que s’han de complir són les 
següents:  
 
 
1.- Ser advocat en exercici amb tres anys d’experiència professional en l’exercici de 
l’advocacia, de manera continuada abans d’inscriure’s a la llista, o haver acreditat 
formació especialitzada en Dret de Successions (Atenció: la documentació que acrediti 
la formació ha de fer-se arribar a la Secretaria del Col·legi juntament amb el formulari 
de sol·licitud) 
 
2.- Tenir despatx obert a qualsevol de les localitats de la demarcació territorial de 
l’ICATER. 
 
3.- Sol·licitar la inclusió al llistat emplenant el formulari de sol·licitud i fent-lo arribar, 
amb la documentació acreditativa que s’escaigui, a la Secretaria del Col·legi 
(personalment o per mail, secretaria@icater.org)  
 
 
 
La Junta de Govern podrà dispensar, de forma excepcional i motivada, algun/s 
d’aquests requisits si concorren en el/la sol·licitant mèrits i circumstàncies que 
acreditin la seva capacitació per al desenvolupament de la funció de comptador-
partidor. 
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