
 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENT DEL FONS SOCIAL DE 

L’IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE TERRASSA 

 

 

 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS.-  

 

La solidaritat col·legial, que, tradicionalment, ha estat present a l'advocacia, fa 

necessària, en el moment actual, la creació d'un instrument per mitjà del qual  aquest 

principi pugui materialitzar-se, en especial, per causa dels profunds canvis que 

I'exercici de la professió ha experimentat.  

 

L’Obra Social de la Mutualidad de la Abogacía comporta, entre altres àmbits de 

la seva acció protectora, l’abonament al pensionista i als seus familiars, d’un 

complement a la seva pensió de jubilació, invalidesa, viduïtat o orfenesa, el qual és de 

caràcter totalment graciable. Aquesta prestació complementària, que es gestiona al 

marge de les prestacions bàsiques de la Mutualidad, és amb càrrec al seu Fons 

Social, el qual es nodreix dels recursos provinents dels ingressos que cada col·legi 

d’advocats recapta en concepte de pòlisses d’intervenció professional i de la venda de 

paper professional.  

  

La desaparició d’aquesta font d’ingressos en l’àmbit territorial  de l’Il·lustre 

Col·legi d’Advocats de Terrassa, com a conseqüència de les mesures legislatives de 

caire liberalitzador i d’intensificació, impulsades pel Govern espanyol per mitjà del 

Reial decret 6/2000, ha comportat la pèrdua dels recursos que es recaptaven que es 

transferien a la Mutualidad perquè aquesta en  fes el pagament al pensionista, d’acord 

amb un sistema de punts per anys d’exercici professional del mutualista, establert des 

de fa molt temps per la mateixa Mutualidad. 

  



 

 

 

 

 

 

Com conseqüència d’això, la Junta General Ordinària de l’Il·lustre Col·legi 

d’Advocats de Terrassa, que va tenir lloc el dia 23 de gener de 2002, ha acordat la  

creació d’un fons social i el seu Reglament d’aplicació, en previsió de l’atenció dels 

estats de necessitat que es presentin als qui exerceixin la professió d’advocat, l’hagin 

exercida o dels que, en determinades condicions, hagin estat incorporats en l’àmbit del 

Col·legi d’Advocats de Terrassa, així com la dels familiars que depenguin d’ell, en 

situacions de desprotecció social per malalties, jubilació o qualsevol altra 

circumstància que  els impedeixi treballar en la nostra professió.  

 

I.- ÀMBIT D'APLICACIÓ.  

 

Article 1er.- Objecte. 

El Reglament del Fons Social de  l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa 

estableix les finalitats i requisits per accedir a les prestacions que es preveuen, així 

com les normes per a la seva organització i funcionament. 

 

II.- NATURALESA, PROVISIÓ I FINALITATS DEL FONS SOCIAL.  

 

Article 2n.- Naturalesa. 

El Fons Social no tindrà personalitat jurídica, però constituirà un patrimoni 

separat de la tresoreria de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa.  

 

Article 3er.- Provisió de recursos. 

El Fons Social es proveirà dels següents recursos:  

a) - Les dotacions que anualment concedeixi l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de 

Terrassa,  d'acord amb els pressupostos aprovats per la seva Junta 

General.  En cap cas la dotació anual no podrà superar el 4% dels 

pressupostos totals del Col·legi previstos per a l’exercici. 

b) - Les donacions o subvencions de qualsevol altra entitat pública o privada.  

c) - Els interessos dels seus propis comptes i altres ingressos financers propis. 

  



 

 

 

 

 

 

d) - Altres ingressos que es puguin obtenir, sempre que no formin part del 

patrimoni del Col·legi.  

 

Article 4rt.- Finalitats. 

 

La finalitat del Fons Social és la concessió d’ajuts i d'altres actuacions 

assistencials que es reconeguin als advocats que exerceixin o hagin exercit 

l'advocacia, dins l'àmbit del Col·legi de Terrassa,  als col·legiats no exercents en les 

condicions i requisits que s'estableixen, així com als seus familiars.  

 

III.- AJUTS I PRESTACIONS.  

 

Article 5è.- Ajuts i Prestacions. 

El Fons Social podrà concedir amb caràcter graciable els ajuts i prestacions següents:  

a) - Ajut complementari per jubilació o invalidesa per I'exercici de l'advocacia. 

b) - Ajut complementari de viduïtat i orfenesa 

c) - Ajut per l’atenció de situacions extraordinàries, per causa de malalties o 

d'altres que produeixin o suposin greu estat de necessitat.  

 

IV.- CONSELL RECTOR I FUNCIONS.  

 

Article 6è.- Composició del Consell Rector.- 

El Fons Social estarà regit per un Consell que estarà format pels membres 

següents: 

a) – El degà o degana de l'Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa, que el 

presidirà i tindrà la consideració de membre nat.  

b) - El tresorer o tresorera de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa, que tindrà 

la consideració de membre nat.  

c) - Quatre membres més, que seran escollits per la Junta General i que hauran 

de complir els següents requisits: 

1- Un lletrat o lletrada col·legiat que tingui una edat superior a 60 anys.  



 

 

 

 

 

 

2- Un lletrat o lletrada col·legiat exercent, menor de 32 anys i amb dos d’exercici.  

3– Dos  lletrats o lletrades exercents escollits entre els advocats i advocades 

col·legiats a Terrassa. 

 

La durada en el càrrec dels Membres del Consell Rector serà de quatre anys i la seva 

elecció coincidirà amb les eleccions per la Junta de Govern del Col·legi. Els càrrecs 

podran ser renovats, per la Junta General, per un període igual. Podran ser destituïts 

pel mateix òrgan que els va escollir, d’acord amb les causes previstes per al 

cessament de membres de la Junta de Govern a l’”Estatuto de la Abogacía”. 

 

El Consell es reunirà trimestralment i quedarà vàlidament constituït amb 

l’assistència de la majoria dels seus membres. Els acords del Consell s'adoptaran per 

majoria i el degà o degana tindrà vot de qualitat en cas d'empat.  

 

Article 7è.- Funcions.- 

Seran funcions del Consell Rector:  

      a)  -  Elaborar el pressupost del Fons Social i lliurar-lo a la Junta de Govern de 

l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa, tres mesos abans de la celebració de la 

Junta General Ordinària, per tal de sotmetre´l a votació a la Junta General.  

      b)  -  Efectuar les convocatòries dels ajuts.  

c) -  Reconèixer els ajuts i prestacions que corresponguin.  

d)  -  Efectuar els cobraments dels recursos del Fons Social, disposar sobre la seva    

administració i ordenar els pagaments dels ajuts i prestacions reconegudes.  

 

V.- CONDICIONS I REQUISITS DELS BENEFICIARIS DELS AJUTS. 

 

Article 8è.- Ajuts complementaris per jubilació i invalidesa.-  

 

1.- Jubilació.-  

 

Podran ser beneficiaris de l'ajut  



 

 

 

 

 

 

a) -  Els lletrats jubilats, dins l'àmbit de les Mutualitats o en qualsevol altre règim 

públic de la Seguretat Social, per compliment de I'edat reglamentària. 

b) - L’ajut complementari per jubilació es concedirà amb caràcter anual, abonat 

per mesos vençuts, en dotzenes parts cada mes.  

c) - En cas de jubilació pel compliment de l’edat reglamentària, es requerirà 

que, com a mínim, el lletrat hagi estat incorporat deu anys a l’Il·lustre 

Col·legi d’Advocats de Terrassa dels quals, almenys, la meitat (és a dir, 

cinc) hagin estat dins els deu anys anteriors a la petició. 

 

2.- Invalidesa.-  

Podran ser beneficiaris de l’ajut 

a) - Aquells lletrats que hagin estat declarats en situació d’incapacitat 

permanent total per a l’exercici de l’advocacia, per resolució d'alguna de les 

mutualitats o per resolució administrativa o judicial. 

b) - Quan no existeixi aquesta declaració d’invalidesa pel fet de no ser 

mutualista, el sol·licitant de la prestació podrà acreditar la seva situació 

d’incapacitat per qualsevol altre mitjà que, a judici del Consell Rector, 

justifiqui la seva incapacitat. 

c) -  En cas d’invalidesa es requerirà, bé el compliment dels requisits que es 

concreten a l’apartat 1. c), o bé haver estat col·legiat a l’Il·lustre Col·legi 

d’Advocats de Terrassa durant els cinc anys anteriors al moment del fet 

causant de la invalidesa. 

 

Article 9è.-  Ajuts complementaris per viduïtat i orfenesa. 

 

a) - Aquest ajut es concedirà pel mateix període que la jubilació.  

b) - Podran ser-ne beneficiaris el vidu o la vídua o l’altre membre de la parella     

de fet del difunt, els fills menors de 21 anys del finat, sempre que en el 

moment del decés, el causant complís els requisits exigits per l’obtenció de 

l’ajut d’invalidesa o de  jubilació, que es concreten a l’article 8è. d’aquest 

Reglament. 



 

 

 

 

 

 

L'existència o realitat de les unions de fet podrà acreditar-se per qualsevol mitjà 

de prova admès en dret.  

 

Article 10è.- Ajuts per a situacions extraordinàries.  

a) - Es concediran per quantia única i determinada, prèvia justificació de la 

despesa i la situació extraordinària, o d'estat de necessitat. 

b) - Requeriran tan sols que el beneficiari tingui, com a mínim, dos anys de 

col·legiació en l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa i estar col·legiat en 

el moment del  fet causant.  

 

Article 11è.- Límit d’acumulació de recursos.-  

S'estableix com a límit de la quantia dels recursos el de dos salaris mínims  

interprofessionals,  vigents per l'any en què s'obtingui l'ajut, en el conjunt de la unitat 

econòmica de convivència en què s'integri el beneficiari. Tampoc no serà beneficiari el 

subjecte passiu de I'Impost sobre el  Patrimoni si la seva base liquidable resulta 

positiva, excloent-ne en aquest còmput,  l'habitatge habitual.  

S'entén per unitat econòmica de convivència la que composen el matrimoni o la 

parella de fet i els fills que convisquin amb el beneficiari, siguin menors o no.  

 

Article 12é.- Quantia dels ajuts.- 

 

a) -  Per a prestacions de jubilació, invalidesa, viduïtat, orfenesa i invalidesa  

temporal,  el Consell Rector establirà diferents nivells d’ajuts anuals  en 

funció dels recursos i càrregues familiars del beneficiari d’acord amb el 

pressupost aprovat en cada exercici.  

b) -   Els ajuts extraordinaris es concediran segons les disponibilitats del     

Fons Social i les necessitats del beneficiari.  

c) - El Consell Rector donarà compte dels ajuts concedits l’any anterior, en la 

primera Junta Ordinària de cada any, que té lloc el mes de gener. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Article 13è.- Reconeixement de la prestació.-  

Quan es produeixi el fet causant de la prestació, el beneficiari sol·licitarà el 

reconeixement de l'ajut del Fons Social en les condicions i amb el procediment que 

estableixi el Consell Rector, que el reconeixerà o denegarà d'acord amb els requisits 

exigits.  

El reconeixement de prestacions de pagament periòdic té vigència per un any 

natural. Per a la seva renovació el beneficiari de la prestació haurà d’acreditar la 

subsistència de les condicions exigides. 

       

 

Article 14è.- Situacions excepcionals.- 

El Consell Rector, a proposta raonada de, al menys, tres dels membres del 

Consell Rector, podrà denegar ajuts quan es tingui constància que la situació 

econòmica del peticionari no correspon a la prova aportada. Podrà, en canvi,  

concedir-la per tenir constància que el sol·licitant, malgrat no compleixi estrictament les 

bases que s’estableixen en aquest Reglament, acredita altres circumstàncies de 

qualsevol altra naturalesa, que el fan mereixedor dels beneficis del Fons Social. 

 

 

Disposicions transitòries.- 

 

Primera.- S’integrarà en el  Fons Social  la partida pressupostària pendent d’aplicació, 

segons acord de la Junta General Ordinària de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 

Terrassa, que  el dia 21 de desembre de 2001. 

 

Segona.- Els membres del Consell Rector seran nomenats per la Junta General 

Extraordinària, que es convocarà a l’efecte en el termini de trenta dies des de 

l’aprovació d’aquest Reglament. 

 

Tercera.- Els membres del  Consell Rector, un cop escollits per la Junta General, 

elaboraran un Reglament de funcionament intern en el termini de tres mesos.  



 

 

 

 

 

Aquest Reglament serà entregat a la Junta de Govern per tal que el sotmeti a 

l’aprovació en la Junta General convocada a l’efecte. 

 

Quarta.- Excepcionalment, els primers membres del Consell Rector que resultin 

escollits un cop aprovat aquest Reglament, romandran en el càrrec per un període de 

tres anys, és a  dir, fins l’any 2006, coincidint amb les eleccions a la Junta de Govern 

del Col·legi. 

                                              


