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Comunicació Biblioteca núm. 01/2023 – 23 de febrer de 2023 

Nova base de dades SEPIN disponible per a les persones 
col·legiades a la part privada de la web icater.org: legislació, 
doctrina i formularis 

Ja teniu a la vostra disposició a la part privada de la web (accedint via Serveis 
Col·legials/Bases de dades) la nova Base de Dades de SEPIN, que s’ha 
contractat per acord amb el Consell de l’Advocacia Catalana.  

Què trobareu accedint a SEPIN des de la web de l’ICATER?  

▪ Accés al producte CÓDIGO LEGAL 180º, que inclou les lleis més importants 
i, dins de cada article, relaciona els formularis, jurisprudència i comentaris 
doctrinals. Inclou el Codi Civil de Catalunya, amb historial detallat de totes 
les modificacions, tant en català com en castellà. Cada article està vinculat 
a la seva jurisprudència, formularis, doctrina i consultes relacionades.  
 

▪ Accés als productes CRONUS FORMULARIOS i FORMULARIOS on 
trobareu models d’escrits per a totes les jurisdiccions. La diferència entre 
Cronus i el producte Formularios és COM estan ordenats (els formularis 
són els mateixos, trieu la que us agradi més).  

Com accedir a SEPIN des de la web del Col·legi? 

En accedir a aquesta base de dades, la primera vegada que hi vulgueu entrar 
(des de Serveis Col·legials/Bases de Dades) haureu de registrar-vos POSANT 
EL VOSTRE NOM I NÚM. DE COL·LEGIAT/DA, podeu fer-ho clicant AQUÍ. Us 
portarà a una nova pantalla on caldrà que detalleu algunes dades més. 
IMPORTANT, hi ha tres possibilitats:  

▪ Si sou col·legiats/des amb núm. de col·legiació anterior al 2646, caldrà que 
trieu YA ESTOY REGISTRADO/A i podreu accedir mitjançant  la 
contrasenya personalitzada que us estem enviant per correu electrònic.  Si 
no la rebeu, demaneu-nos-la a documentacio@icater.org si us plau!  
 

▪ Les persones col·legiades ICATER amb núms. de col·legiació del 2646 en 
endavant, caldrà que triïn NO ESTOY REGISTRADO EN SEPIN (a no ser que 
formeu part del grup del punt següent) 

 
▪ Totes i tots els col·legiats/des que ja tingueu un codi d’usuari de SEPIN (per 

haver subscrit algun dels seus productes, per exemple) trieu YA ESTOY 
REGISTRADO. Us demanarà usuari i clau. Si nou els recordeu, podeu fer 
RECORDAR CONTRASEÑA i us l’enviaran al mail que indiqueu.  

Per als dubtes o incidències que us puguin sorgir, podeu contactar amb 
nosaltres a la Biblioteca ICATER, som aquí per ajudar-vos! Tel. 93 780 13 77 – 
documentacio@icater.org i  biblioteca@icater.org  
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