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DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA
RESOLUCIÓ
JUS/3024/2010, de 27 de juliol, per la qual, havent-ne comprovat prèviament
l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la
Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi d’Advocats de Girona.
Vist l’expedient d’adaptació dels Estatuts del Col·legi d’Advocats de Girona a
la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis
professionals, incoat arran de la sol·licitud de 26 d’octubre de 2009, del qual resulta que en data 25 de juny de 2010 es va presentar el text dels Estatuts adaptat als
preceptes de la Llei esmentada, aprovat en les juntes generals extraordinàries del
Col·legi de 18 de juny de 2009 i 25 de març de 2010;
Atesos l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006,
de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia; la Llei 7/2006, de 31 de maig,
de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals; la Llei 13/1989,
de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, i els Estatuts col·legials vigents declarats adequats
a la legalitat per la Resolució JUI/3976/2003, de 15 de desembre (DOGC núm.
4041, de 2.1.2004), i la Resolució JUS/1873/2004, d’1 de juliol (DOGC núm. 4170,
de 8.7.2004);
Vist que els Estatuts s’adeqüen a la legalitat;
Vist que el present expedient ha estat promogut per una persona legitimada,
que s’han aportat els documents essencials i que s’han complert tots els tràmits
establerts;
D’acord amb el que disposen els articles 79 i 80 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya;
A proposta de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques,
RESOLC:
—1 Declarar l’adequació a la legalitat de l’adaptació dels Estatuts del Col·legi
d’Advocats de Girona a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions
titulades i dels col·legis professionals, i disposar-ne la inscripció al Registre de
Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya.
—2 Disposar que el text dels Estatuts adaptats a la Llei 7/2006, de 31 de maig, es
publiqui al DOGC, com a annex d’aquesta Resolució.
Barcelona, 27 de juliol de 2010
MONTSERRAT TURA I CAMAFREITA
Consellera de Justícia
ANNEX
Estatuts del Col·legi d’Advocats de Girona
TÍTOL 1
Del Col·legi
Article 1
L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona és una corporació de dret públic amb
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personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per al compliment de les seves
finalitats.
Article 2
El Col·legi té el seu domicili a la ciutat de Girona, plaça Jaume Vicenç Vives, núm.
4. Per acord de l’assemblea ordinària de col·legiats de Govern, es podrà canviar de
domicili, sempre dins de la ciutat de Girona.
Article 3
L’àmbit territorial del Col·legi serà tota la província de Girona, excepte el partit
judicial de Figueres, que té col·legi propi.
Article 4
El Col·legi es regeix per aquests Estatuts, segons el que preveuen la Llei de collegis professionals de la Generalitat de Catalunya, el seu reglament, i la normativa
de l’advocacia catalana vigent, sens perjudici de l’aplicació, quan correspongui, de la
normativa autonòmica catalana, la normativa estatal i la normativa comunitària.
El català és la llengua pròpia del Col·legi. A més, el català és la llengua oficial
d’aquesta corporació, com també ho és el castellà.
El Col·legi impulsarà la normalització de l’ús del català en totes les professions
jurídiques i en l’Administració de justícia de Catalunya.
Article 5
De les funcions del Col·legi
Les finalitats essencials del Col·legi són l’ordenació i vigilància en l’exercici de
la professió, la seva representació exclusiva, la defensa dels interessos professionals
dels col·legiats, l’adequació de l’activitat professional als interessos dels ciutadans
i la col·laboració en la promoció i administració de justícia.
Per tal d’assolir aquestes finalitats essencials, el Col·legi d’Advocats de Girona
exercirà les funcions següents:
1. Col·laborar amb el poder judicial i amb l’Administració portant a terme les
activitats relacionades amb les seves pròpies finalitats.
2. Representar i defensar la professió i els drets i interessos professionals dels
seus col·legiats davant l’Administració, institucions, tribunals, entitats i particulars.
Promoure la imatge de la professió des de la perspectiva dels seus drets, deures i
principis, i la seva inserció a la societat. El Col·legi vetllarà pel compliment dels
jutjats i tribunals del seu àmbit territorial, de remetre-li testimoni de les interlocutòries d’obertura de judici oral i de processament, sentències condemnatòries i, en
general, qualsevol resolució que pugui portar aparellada la inhabilitació o suspensió
professional d’un advocat i, si s’escau, motivar l’obertura d’expedient disciplinari.
3. Vetllar per l’ètica i la dignitat professional, per a la satisfacció dels interessos generals relacionats amb l’exercici de la professió d’advocat i pel respecte als
drets dels ciutadans i defensa de l’estat social i democràtic de dret proclamat en
la Constitució, així com la promoció i defensa dels drets humans. A tal fi, podrà
constituir fundacions.
4. Ordenar, en l’àmbit de la seva competència, l’activitat professional dels col·legiats
i exercir el control deontològic i la jurisdicció disciplinària en matèria professional
i col·legial, en garantia de la societat.
5. Adoptar les mesures necessàries per perseguir i prevenir l’intrusisme.
6. Evitar la competència il·lícita i deslleial entre els col·legiats.
7. Intervenir en els conflictes derivats de l’actuació professional dels collegiats.
8. Elaborar pautes o criteris orientatius als exclusius efectes de la taxació de
costes i de la jura de comptes dels advocats. Les esmentades pautes o criteris seran
igualment vàlids per al càlcul d’honoraris i drets que corresponen als efectes de
taxació de costes en assistència jurídica gratuïta.
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9. Informar i dictaminar sobre honoraris professionals, en els procediments judicials o administratius i resoldre les discrepàncies en matèries d’honoraris mitjançant
laude arbitral, al qual, prèviament, se sotmetran les parts interessades.
10. Procurar l’harmonia i la col·laboració entre els col·legiats.
11. Organitzar i promoure activitats i serveis comuns d’interès per als col·legiats,
per a la millora de la qualitat de les prestacions de caràcter professional, formatiu,
cultural, així com mitjançant la cooperació en la millora dels estudis de cara a obtenir
el corresponent títol habilitant per a l’exercici de la professió d’advocat i altres.
12. Elaborar els seus estatuts particulars i si s’escau les seves modificacions;
redactar i aprovar el seu propi reglament de règim intern i altres acords per al desenvolupament de les seves competències.
13. Elaborar i aprovar els seus pressupostos anuals d’ingressos i despeses, així
com els seus comptes i liquidacions pressupostàries.
14. Establir i exigir les aportacions econòmiques dels col·legiats.
15. Organitzar i gestionar els serveis d’assistència jurídica gratuïta i orientació
jurídica.
16. Informar sobre projectes normatius i iniciatives dels òrgans legislatius, administracions públiques i altres organismes que així ho requereixin.
17. Participar en l’elaboració dels plans d’estudis, informar de les normes d’organització dels centres docents corresponents de la professió i mantenir contacte
permanent amb els mateixos, crear, participar, promoure i informar sobre els camins
d’accés a la professió als nous titulats.
18. Les altres funcions que vinguin atribuïdes per la legislació estatal o autonòmica, complint i fent complir als col·legiats, en quant afectin a la professió, les
disposicions legals i estatutàries, així com les normes i decisions adoptades pels
òrgans col·legiats en matèria de la seva competència.
19. La col·laboració en el funcionament, promoció i millora de l’Administració
de justícia, i qualsevol altra funció que reverteixi en benefici dels interessos de la
professió i dels col·legiats i altres finalitats de l’advocacia, i les que disposi l’ordenament jurídic.
Article 6
Dels tractaments i patronats
1. El Col·legi tindrà el tractament tradicional d’Il·lustre, el seu degà el d’Excellentíssim Senyor i els membres de la Junta de Govern el d‘Il·lustríssim Senyor.
2. El Col·legi és aconfessional. Sense perjudici de la seva aconfessionalitat, fent
honor a les seves tradicions seculars, el Col·legi mantindrà els patronats i commemoracions que han acompanyat la seva trajectòria històrica des de la seva fundació.
TÍTOL 2
Dels col·legiats
CAPÍTOL 1
De l’ingrés en el Col·legi
Article 7
De la col·legiació obligatòria
1. És obligatòria la incorporació a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona per
a l’exercici de l’advocacia dels lletrats i de les lletrades que tinguin el seu domicili
professional únic o principal en l’àmbit territorial definit en l’article 3 dels presents
Estatuts.
2. Per a l’exercici professional fora de l’àmbit territorial del Col·legi, així com
per a l’exercici en aquest àmbit territorial per part d’advocats pertanyents a altres
col·legis, cal ajustar-se al que disposen les normes legals i estatutàries en vigor.
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3. L’actuació i col·legiació d’advocats estrangers es regirà per la seva normativa
present i les restants normes aplicables.
4. Els col·legiats podran ser inscrits com a exercents o bé sense exercici.
Article 8
Dels requisits de col·legiació
1. Per incorporar-se al Col·legi és necessari:
a) Tenir la nacionalitat d’algun dels estats membres de la Unió Europea, sempre
que es compleixin els requisits exigits a aquests efectes per la normativa vigent, feta
excepció del que disposin els tractats o convenis internacionals o dispensa legal.
b) Ser major d’edat.
c) Posseir el títol de llicenciat en dret o els títols estrangers que, conforme a les
normes vigents, siguin homologats a aquest.
d) No estar afectat per causa d’incapacitat.
e) No estar afectat per causa d’incompatibilitat per exercir l’advocacia.
f) No tenir antecedents penals que inhabilitin per exercir l’advocacia o qualsevol
altra professió de caràcter jurídic, d’acord amb els respectius estatuts i la normativa
aplicable.
g) Satisfer la quota d’ingrés corresponent i les que estableixi el Col·legi.
h) Formalitzar l’adscripció al règim de previsió social legalment exigit. (Mutualitat
General de l’Advocacia, mutualitat de previsió social a prima fixa o, si s’escau, en
el règim de seguretat social que correspongui d’acord amb la legislació vigent).
2. Els col·legiats que s’incorporin amb caràcter de no exercents, estaran dispensats dels requisits de l’apartat h), llevat que voluntàriament optin pel seu ingrés a
les mútues.
Article 9
De la incorporació
La sol·licitud d’incorporació s’adreçarà al degà del Col·legi i es presentarà
juntament amb els documents que acreditin els requisits abans esmentats.
El col·legiat d’un altre col·legi que es vulgui incorporar al de Girona haurà
d’adjuntar certificat del col·legi de procedència acreditatiu d’estar-hi inscrit i
d’estar al corrent de les càrregues col·legials, certificat del Consell General de
l’Advocacia acreditatiu de no estar donat de baixa per manca de pagament en
un altre Col·legi i no haver estat objecte de correcció disciplinària greu o molt
greu no prescrita, sancionada amb expulsió o inhabilitació temporal per a la
professió.
Article 10
Excepcions a la incorporació
1. Podran actuar com a advocats sense necessitat d’estar incorporats a aquest
Col·legi d’advocats els llicenciats en dret que ho sol·licitin amb l’única finalitat de
portar la defensa en procediments sobre assumptes propis, del cònjuge o dels parents
dins del quart grau de consanguinitat o el segon d’afinitat.
L’autorització serà concedida en cada cas concret pel degà, sempre que els sollicitants compleixin els requisits de col·legiació, excepte els referits al pagament
de les quotes col·legials i a l’adscripció al règim de previsió social. En la seva actuació, els llicenciats en dret autoritzats estaran subjectes a la responsabilitat civil
i disciplinària dels advocats.
Aquesta autorització suposa la concessió a l’interessat de tots els drets i les obligacions dels advocats, excepte el de satisfer les quotes col·legials, però només en
relació amb l’assumpte en qüestió.
2. Podran actuar en l’àmbit territorial del Col·legi d’Advocats de Girona també
els advocats no incorporats a aquest Col·legi sempre que estiguin incorporats en
un altre col·legi d’advocats.
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Article 11
Incapacitat per a l’exercici de la professió
1. Són circumstàncies determinants de la incapacitat per exercir la professió
d’advocat:
a) Les sancions disciplinàries fermes que comportin la suspensió de l’exercici
professional o l’expulsió del col·legi d’advocats corresponent.
b) La incapacitat declarada judicialment.
c) La inhabilitació o suspensió expressa per exercir l’advocacia, o qualsevol
altra professió de caràcter jurídic, en virtut de resolució judicial o corporativa
ferma, d’acord amb els respectius estatuts i la normativa aplicable, i sempre durant
l’acompliment de la condemna o sanció corresponent.
d) Els impediments que, per la seva naturalesa o intensitat, impossibilitin el compliment de la funció de defensa dels interessos aliens encomanada als advocats.
2. Les incapacitats desapareixeran quan cessin les circumstàncies que les hagin
motivat o s’hagi extingit la responsabilitat disciplinària.
Article 12
Tràmits d’incorporació
1. Del jurament o promesa:
a) Els advocats, a l’inici del seu exercici professional, prestaran jurament o promesa d’acatament a la Constitució i a la resta de l’ordenament jurídic, així com de
compliment de les obligacions i normes deontològiques de la professió.
b) El jurament o promesa s’atorgarà davant la Junta de Govern del Col·legi en la
forma que la mateixa Junta estableixi.
c) La Junta de Govern podrà autoritzar que el jurament o promesa es formalitzarà inicialment per escrit, amb compromís de la seva posterior ratificació pública.
En tot cas, s’haurà de deixar constància en l’expedient personal del col·legiat de la
prestació del jurament.
2. Resolució:
La Junta de Govern, practicades les diligències i rebuts els informes que cregui
adients, acceptarà, suspendrà o denegarà les sol·licituds d’incorporació dins el
termini de dos mesos mitjançant resolució motivada, contra la qual s’hi podran
interposar els recursos procedents. S’entendrà admesa la sol·licitud en el cas que
transcorri aquest termini sense que recaigui resolució.
Per raons d’urgència aquesta competència podrà ser exercida pel degà, sens
perjudici de posterior ratificació de la Junta de Govern.
3. Domicili i notificacions.
1. Les persones col·legiades exercents hauran de mantenir un domicili
professional obert, propi, aliè o d’empresa, dins de l’àmbit territorial del
Col·legi.
2. S’exceptuen les persones col·legiades exercents que tinguin el domicili
professional, únic o principal, en l’àmbit d’un altre col·legi d’advocats, en el
territori del qual exerceixin habitualment l’advocacia, i on hauran d’estar
col·legiades.
3. Als efectes col·legials, es considerarà domicili professional de la persona
col·legiada exercent i no exercent el que figuri en els arxius de la secretaria
del Col·legi, on seran eficaces les notificacions que s’hi adrecin.
4. Les persones col·legiades exercents tindran l’obligació de comunicar
expressament a la secretaria del Col·legi els canvis de domicili professional,
així com el canvi de circumstàncies personals que afectin l’exercici professional.
5. Les notificacions efectuades per mitjans telemàtics tindran els mateixos efectes,
sempre que els destinataris hagin donat el seu consentiment, i quan permetin tenir
constància de la recepció per l’interessat i acreditin la inalterabilitat del contingut
de la comunicació.
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CAPÍTOL 2
Baixa col·legial
Article 13
Pèrdua de la condició de col·legiat
La condició de col·legiat es perdrà per les causes següents:
a) Defunció.
b) Declaració judicial d’incapacitat.
c) Expulsió com a conseqüència del compliment d’una sanció disciplinària ferma
que la comporti.
d) Condemna judicial ferma que comporti la inhabilitació per exercir l’advocacia.
e) Baixa voluntària comunicada per escrit.
f) Baixa forçosa per incompliment de l’obligació de pagament de dos o més
rebuts de les quotes ordinàries o extraordinàries i de les restants càrregues
col·legials.
La pèrdua de la condició de col·legiat serà acordada per la Junta de Govern
mitjançant resolució motivada i, una vegada ferma, serà comunicada al Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya i al Consell General de
l’Advocacia.
En el supòsit de la lletra f) de l’apartat anterior, els col·legiats podran rehabilitar els seus drets pagant el deute i els interessos legals meritats.
Article 14
De les prohibicions, incompatibilitats i restriccions especials
1. Els col·legiats estaran sotmesos a les prohibicions, incompatibilitats i restriccions especials establertes en l’Estatut general de l’advocacia i en la normativa
estatal o autonòmica aplicable.
2. En tot cas, l’exercici professional és absolutament incompatible, a més d’aquells
càrrecs o funcions les normes reguladores dels quals ja n’estableixin la incompatibilitat, amb els casos previstos en la normativa de l’advocacia catalana, l’Estatut
general de l’advocacia i altres normes d’aplicació.
3. L’advocat a qui afecti alguna causa d’incompatibilitat haurà de comunicar-ho
sense demora a la Junta de Govern, i cessar immediatament en la situació d’incompatibilitat. Si l’advocat no acredités, dintre dels trenta dies següents a aquesta comunicació, el cessament en el càrrec, activitat o situació incompatibles, s’entendrà que
ha optat per aquells i que ha renunciat a l’exercici com a advocat, per la qual cosa la
Junta de Govern acordarà, motivadament i prèviament a audiència de l’interessat,
el traspàs a la situació de no exercent.
Les situacions d’incompatibilitat no declarades pels afectats donaran lloc
a l’obertura d’expedient disciplinari i, si s’escau, a la imposició de la sanció
corresponent.

CAPÍTOL 3
Dels tipus de col·legiació i de la residència
Article 15
Col·legiats exercents
Són col·legiats exercents aquells que s’incorporen al Col·legi per dedicar-se professionalment a la direcció i defensa de les parts en tota mena de processos, com
també a l’assessorament i al consell jurídics, amb habilitació per a l’exercici de les
actuacions professionals que estipula la normativa de l’advocacia catalana, sempre de
conformitat amb la normativa vigent, i amb les limitacions i prohibicions legalment
previstes. Són els únics que podran utilitzar la denominació d’advocat.
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Article 16
Residents i no residents
Els advocats poden ser inscrits com a residents o no-residents.
Són advocats residents aquells col·legiats que, amb despatx o estudi professional
obert en el territori del Col·legi, hi exerceixen la seva activitat professional.
Són advocats no residents aquells col·legiats que estan incorporats en un altre
col·legi d’advocats com a residents.
Article 17
De la informació d’advocats habilitats
El Col·legi informarà a través del seu web de la relació de persones col·legiades
exercents. Aquest cens s’actualitzarà periòdicament amb les altes i baixes que es
produeixin.
S’enviarà anualment la llista d’advocats exercents i inscrits incorporats al Col·legi
al Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya i al Consell General de
l’Advocacia.
Article 18
No exercents
Són col·legiats que no exerceixen els doctors, llicenciats o graduats en dret que
demanin la seva incorporació al Col·legi sense exercir la professió. No podran
utilitzar la denominació d’advocat.

CAPÍTOL 4
Drets i deures dels col·legiats
Article 19
Dels drets i deures dels advocats
1. Els drets i deures dels advocats, tant de caràcter general com en relació amb el
Col·legi, amb els altres col·legiats o amb els jutjats i tribunals, i amb les parts, així
com en matèria d’honoraris professionals, assistència jurídica gratuïta i assistència
al detingut, seran els establerts en la normativa de l’advocacia catalana, l’Estatut
General de l’Advocacia, els presents Estatuts, i altres disposicions legals que puguin
resultar d’aplicació.
2. En les actuacions judicials, els advocats esperaran un temps prudencial sobre
l’hora assenyalada pels òrgans judicials per a les actuacions en què hagin d’intervenir, transcorregut el qual podran formular la pertinent queixa davant el mateix
òrgan i informar del retard a la Junta de Govern del Col·legi perquè pugui adoptar
les iniciatives pertinents.
Si l’advocat actuant considerés que el jutjat o tribunal coarta la independència i llibertat necessàries per complir els seus deures professionals, o que
no es guarda la consideració deguda a la seva professió, podrà fer-ho constar
així davant el mateix jutjat o tribunal sota la fe del secretari i donar comptes
a la Junta de Govern del Col·legi. La Junta de Govern, si estimés fundada la
queixa, adoptarà las mesures oportunes per emparar la llibertat, independència
i prestigi professionals.
3. Són drets dels col·legiats:
a) Participar en la gestió corporativa, i, per tant, exercir el dret de petició, el de vot
i el d’accés als llocs i càrrecs directius de conformitat amb la normativa vigent.
b) Aquells altres que li confereixin aquests Estatuts, i qualsevol altra disposició
legal, reglamentària o corporativa.
c) Aconseguir del Col·legi i demanar i obtenir de tots els òrgans corporatius la
protecció de la seva independència i lícita llibertat d’actuació professional.
4. Són deures dels col·legiats:
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a) Estar al corrent en el pagament de les seves quotes col·legials i suportar totes
les contribucions econòmiques de caràcter fiscal, corporatiu o de qualsevol altra
índole a les quals la professió es trobi subjecte, amb l’aixecament de les càrregues
comunes dins el termini i en la forma que legalment o estatutàriament es fixi,
qualsevol que sigui la seva naturalesa.
A aquests efectes, es consideraran càrregues corporatives totes les imposades
pel Col·legi, qualsevol que sigui la seva classe, així com les del Consell General i
autonòmic.
b) Denunciar al Col·legi tot acte d’intrusisme que arribi al seu coneixement, així
com els casos d’exercici il·legal, tant per no-col·legiació com perquè el denunciat
es trobi suspès o inhabilitat.
c) Guardar, respecte als companys de professió, les obligacions que es derivin
de l’esperit de germanor que entre ells ha d’haver, evitar competències il·lícites i
complir els deures corporatius.
d) Denunciar al Col·legi els greuges que sorgeixin en l’exercici professional, o
els que presenciï que afectin qualsevol altre col·legiat.
e) Complir el que disposen aquests Estatuts, així com les decisions del Col·legi
i del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya.
f) Els col·legiats hauran de comunicar al col·legi corresponent el seu domicili
i adreça de correu electrònic per a notificacions a tots els efectes col·legials,
respectant el dret del col·legiat establert a l’article 12.3.5 d’aquests Estatuts.
Així mateix, qualsevol canvi de domicili i adreça de correu electrònic perquè
produeixi aquests efectes haurà de ser comunicat expressament per escrit a
la secretaria del Col·legi.
g) Tots aquells que es derivin d’aquests Estatuts i de la normativa vigent.
5. Els col·legiats també tindran els drets i deures que preveu la normativa
vigent en relació amb els mateixos col·legiats, el Col·legi, els tribunals i les
parts.
Article 20
De la publicitat professional
Els col·legiats podran efectuar publicitat dels seus serveis i despatxos lliurament,
sense més límits que els establerts en la legislació general i els específics continguts
en les normes deontològiques de l’advocacia.
Article 21
De les vènies
Els col·legiats no podran continuar la direcció d’un assumpte professional encarregat a un altre company en la mateixa instància, sense obtenir la vènia i complir
amb l’estipulat a la normativa de l’advocacia catalana vigent i a les restants normes
deontològiques de l’advocacia.
En cas de discrepància entre l’antic advocat o societat professional i el client pel que
fa als honoraris professionals, els afectats podran sotmetre aquestes discrepàncies
a informe del col·legi d’advocats corresponent, que les resoldrà en un procediment
que garanteixi la intervenció de tots els interessats.
Article 22
Del torn d’oici
Correspon a la Junta de Govern dictar les normes per al repartiment del torn
d’ofici, així com de l’assistència al detingut.
L’adscripció al servei de defensa d’ofici i assistència lletrada al detingut és
voluntària. No obstant això, quan el nombre d’advocats o advocades en qualsevol
de les demarcacions del Col·legi no sigui suficient per garantir la prestació del
servei, serà d’adscripció obligatòria, tot respectant els principis d’especialització
i, si s’escau, d’antiguitat.
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Article 23
Dels honoraris
L’advocat té dret a una compensació econòmica pels serveis prestats i a reintegrarse de les despeses generades a causa de la seva actuació professional.
L’advocat i el client podran pactar lliurement els honoraris, sempre de conformitat
amb la normativa vigent.
Les pautes o criteris orientatius d’honoraris aprovats pel Col·legi, serviran com a
referència als efectes de la pràctica de la taxació de costes i jura de comptes inclòs
en assistència jurídica gratuïta.
El Col·legi podrà emetre els informes que sol·licitin els òrgans jurisdiccionals
en els incidents sobre taxació de costes, resoldre impugnacions, evacuar les consultes formulades i emetre dictàmens i laudes, previs o posteriors a l’emissió de
minutes, sens perjudici de les taxes o drets d’emissió que es puguin establir per a
aquest servei.
Article 24
Forma d’exercici de la professió
Els advocats podran exercir l’advocacia de manera individual, sigui per compte
propi o per compte d’altri, o de manera col·lectiva mitjançant la constitució de
societats professionals.
1. L’exercici individual de l’advocacia es podrà desenvolupar per compte propi
com a titular d’un despatx; o mitjançant un contracte d’arrendament de serveis, o
mitjançant una relació laboral, de caràcter general o especial.
No es perdrà la condició d’advocat que exerceix com a titular del seu propi despatx individual quan:
a) L’advocat tingui en el seu despatx passants o col·laboradors, amb relació
laboral amb aquests o sense.
b) L’advocat comparteixi el bufet amb el seu cònjuge, ascendents, descendents
o parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.
c) L’advocat comparteixi els locals, instal·lacions, serveis o altres mitjans amb
altres advocats, però mantenint la independència dels seus bufets, sense identificació
conjunta d’aquests davant la clientela.
d) L’advocat pacti acords de col·laboració per determinats assumptes amb altres
advocats o despatxos col·lectius, nacionals o estrangers, qualsevol que sigui la seva
forma.
e) L’advocat constitueixi una societat unipersonal per a l’exercici de l’advocacia, que haurà d’observar el que es disposa en l’article 25 d’aquests Estatuts per a
l’exercici col·lectiu.
2. L’advocat titular d’un despatx professional individual respon professionalment davant del seu client de les gestions o actuacions que realitzin els seus
passants o col·laboradors, sens perjudici de la facultat de repetir davant d’aquests
si fos procedent. Malgrat això, els passants i col·laboradors queden sotmesos a les
obligacions deontològiques i assumiran la seva pròpia responsabilitat disciplinària.
Els honoraris a càrrec del client s’acreditaran a favor del titular del despatx, encara
en el supòsit que les actuacions fossin realitzades per altres lletrats per delegació o
substitució d’aquest; i, a la vegada, aquest titular del despatx respon personalment
dels honoraris deguts als lletrats als quals hagi encomanat o delegat actuacions,
encara en el supòsit que el client deixés d’abonar-los, feta excepció de pacte escrit
en sentit contrari.
3. L’exercici de l’advocacia en règim d’arrendament de serveis haurà de ser pactat
de forma expressa, per fixar-ne les condicions, durada, contingut i règim econòmic
de la prestació de serveis.
4. L’advocacia es pot exercir sota el règim del dret laboral, d’acord amb la normativa vigent, mitjançant contracte de treball, general o especial, formalitzat per escrit
i en el qual s’ha de respectar la llibertat i independència bàsiques per a l’exercici de
la professió, i cal expressar si aquest exercici és en règim d’exclusivitat.
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5. En les actuacions que realitzi el col·laborador en règim especial o en règim
de dret laboral, per substitució o per delegació del despatx amb el qual col·labora,
ha de fer constar en nom de qui actua i per compte de qui actua.
Article 25
De l’exercici col·lectiu
1. Les societats professionals amb domicili social o sucursal establerta a l’àmbit
territorial d’aquest Col·legi, es regiran per la normativa de l’advocacia catalana
vigent, per les disposicions de la Llei de societats professionals, per la normativa
de la forma societària adoptada i per la que regula la relació laboral especial dels
advocats que presten serveis en despatxos, individuals o col·lectius, d’advocats.
2. Els advocats podran exercir l’advocacia col·lectivament, mitjançant la seva
agrupació sota qualsevol de les formes lícites en dret, incloses en la Llei de societats
professionals i altra normativa mercantil.
3. L’agrupació haurà de tenir com a objecte exclusiu l’exercici professional de
l’advocacia i estar integrada majoritàriament per advocats en exercici en el percentatge exigit per la normativa vigent, sense limitació de nombre. No podrà compartir
locals o serveis amb professionals incompatibles, si això afectés la salvaguarda
del secret professional. Tant el capital com els drets polítics i econòmics hauran
d’estar atribuïts majoritàriament als advocats que integren el despatx col·lectiu en
la proporció exigida per la normativa vigent.
4. La forma d’agrupació haurà de permetre en tot moment la identificació del
seus integrants, haurà de constituir-se per escrit i inscriure’s en el registre especial
del Col·legi. En aquest registre s’hi inscriurà la composició, així com les altes i
baixes que es produeixin.
5. Pels advocats agrupats en un despatx col·lectiu, les actuacions corresponents a
l’assistència jurídica gratuïta tindran caràcter personal, encara que podrà sol·licitarse del Col·legi la seva facturació a nom del despatx col·lectiu.
6. Els advocats membres d’un despatx col·lectiu tindran plena llibertat per acceptar
o rebutjar qualsevol client o assumpte del despatx, així com plena independència
per dirigir la defensa dels interessos que tinguin encomanats. Les substitucions que
es produeixin s’atendran a les normes de funcionament del despatx respectiu, sense
precisar la sol·licitud de vènia interna. Els honoraris correspondran al col·lectiu sens
perjudici del règim intern de distribució que estableixin les referides normes.
7. L’actuació professional dels integrants del despatx col·lectiu estarà sotmesa
a la disciplina del Col·legi, i n’ha de respondre personalment l’advocat que l’hagi
efectuat. No obstant, s’estendrà a tots els membres del despatx col·lectiu el deure de
secret professional, les incompatibilitats que afecten qualsevol dels seus integrants
i les situacions de prohibició d’actuar en defensa d’interessos contraposats amb els
patrocinats per qualsevol d’ells.
8. La responsabilitat civil que pogués tenir el despatx col·lectiu serà d’acord amb
el règim jurídic general que correspongui a la forma d’agrupació utilitzada. A més,
tots els advocats que hagin intervingut en un assumpte respondran civilment davant
el client amb caràcter personal, solidari i il·limitat.
9. Per a la millor salvaguarda del secret professional i de les relacions de companyonia, les normes reguladores del despatx col·lectiu podran sotmetre a arbitratge
del Col·legi les discrepàncies que poguessin sorgir entre els seus membres a causa
del funcionament, separació o liquidació de l’esmentat despatx.
Article 26
De la col·laboració multiprofessional
1. Els advocats podran associar-se en règim de col·laboració multiprofessional
amb altres professionals lliberals no incompatibles, sense limitació de nombre i
sense que això afecti la seva plena capacitat per a l’exercici de la professió davant
qualsevol jurisdicció i tribunal, utilitzant qualsevol forma lícita en dret, incloses les
societats mercantils, sempre que es compleixin les següents condicions:
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a) Que l’agrupació tingui per objecte la prestació de serveis conjunts determinats, incloent serveis jurídics específics que es complementen amb els de les altres
professions.
b) Que l’activitat a desenvolupar no afecti el correcte exercici de l’advocacia pels
membres que siguin advocats.
c) Que es compleixin totes les condicions establertes en l’article anterior en el
que afecta l’exercici de l’advocacia, excepte l’expressat sota l’apartat 3 d’aquest,
que no resultarà aplicable. Caldrà deixar constància de la condició de membre del
col·lectiu multiprofessional en les actuacions que es realitzin i minutes que s’emetin
en el seu àmbit.
2. Els membres advocats hauran de separar-se de l’agrupació en règim de collaboració multiprofessional quan qualsevol dels seus integrants incompleixi les normes sobre prohibicions, incompatibilitats o deontologia pròpies de l’advocacia.
CAPÍTOL 5
De les agrupacions d’advocats en el si del Col·legi
Article 27
De les agrupacions d’advocats
1. Correspon a la Junta de Govern aprovar la constitució, suspensió o dissolució
de les agrupacions d’advocats que puguin constituir-se dins la normativa del Collegi, així com els seus Estatuts i les modificacions d’aquests.
2. Les agrupacions d’advocats que estiguin constituïdes o es constitueixin en el
Col·legi dependran de la Junta de Govern.
3. Les actuacions i comunicacions de les agrupacions existents en el si del
Col·legi hauran de ser identificades com de tal procedència, sense atribuir-se a la
corporació.
Article 28
Joves advocats de Girona
L’agrupació d’advocats joves, amb la denominació tradicional de Joves
advocats de Girona, serà objecte d’especial atenció per la Junta de Govern i
se’ls dotarà d’una partida pressupostària pròpia, sotmesa a la fiscalització de
l’esmentada Junta.
Aquesta agrupació es regirà pels seus propis Estatuts, aprovats per la Junta
de Govern del Col·legi, a proposta prèvia del mateix grup.
El grup d’advocats joves actuarà amb plena independència de criteri i d’acord
amb els seus propis Estatuts. Malgrat això, les actuacions i comunicacions amb
transcendència pública hauran de ser sotmeses a la consideració de la Junta de
Govern, que decidirà prèviament sobre la seva pertinença.
El president o representat del grup d’advocats joves podran assistir a les deliberacions de la Junta de Govern quan es tractin temes del seu interès, per la qual
cosa, i a efectes pràctics, aquestes qüestions es consignarien entre els primers
punts de l’ordre del dia de les sessions i en les corresponents convocatòries, les
quals s’adreçaran, també, al grup, però amb contingut limitat als punts al·ludits
en el debat dels quals podran ser presents.
En tot cas, el president o representant dels Joves advocats de Girona estarà
obligat a guardar el secret de las deliberacions de la Junta de Govern, en els
mateixos termes que els membres d’aquesta.
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TÍTOL 3
Dels òrgans del Col·legi
CAPÍTOL 1
Dels òrgans de Govern del Col·legi
Article 29
Dels òrgans de Govern
1. El Col·legi d’advocats serà regit pel degà, la Junta de Govern i l’Assemblea
General.
2. El Govern del Col·legi està presidit pels principis de democràcia, autonomia
i participació col·legial.

CAPÍTOL 2
Del degà i la Junta de Govern
Article 30
Del degà
1. Correspon al degà:
a) Tenir la representació oficial i legal del Col·legi en totes les seves relacions,
judicials i extrajudicials, incloses les que mantingui amb els poders públics, administracions públiques, organitzacions, corporacions i altres entitats de qualsevol
ordre.
b) Presideix les juntes de govern, les assemblees generals i totes les comissions
o delegacions del Col·legi en què assisteixi, i dirigeix les reunions i actes que presideixi, vetllant per la legalitat i ordre d’aquestes.
c) Atorgar la col·legiació amb caràcter provisional o urgent a les persones que ho
demanin i compleixin els requisits, i atorgar l’autorització per a la defensa pròpia
dels llicenciats en dret, sens perjudici de la seva ratificació en la següent reunió de
la Junta de Govern.
d) Concedir les vènies en els supòsits d’urgència acreditada de conformitat amb
l’establert en la normativa de l’advocacia catalana vigent.
e) Assistir a les actuacions judicials o policials que afectin un advocat, i a les diligències corresponents a fi de vetllar per la salvaguarda del secret professional.
f) Ordenar els pagaments i confirmar amb la seva signatura tota la documentació
oficial que es lliuri, llevat dels casos en què hagi delegat aquestes funcions.
g) Efectuar les convocatòries de les Juntes de Govern i de les assemblees generals
d’acord amb el que preveuen els Estatuts.
h) Impedir la presa de possessió o decretar la cessació als candidats elegits dels
quals tingui coneixement que no compleixen els requisits legals per ser elegits com
a membres de la Junta de Govern.
i) Realitzar les propostes dels advocats que hagin de formar part dels tribunals
d’oposicions i concurs, quan així li correspongui en virtut de la normativa aplicable.
Aquestes propostes hauran de respectar, en el possible, el principi de representació
equilibrada de dones i homes.
2. Exercir les funcions de consell, vigilància i correcció que els Estatuts reservin
a la seva autoritat.
3. Les facultats atribuïdes al degà seran delegables en els termes i amb els límits
establerts per la legislació vigent.
Article 31
De la composició de la Junta de Govern.
1. La Junta de Govern és l’òrgan de govern del Col·legi i està format per el degà,
onze diputats, el tresorer, el comptador - bibliotecari i el secretari.
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Els membres de la Junta de Govern hauran de ser col·legiats residents en exercici.
Seran elegits per un període de quatre anys.
Els membres de Junta podran ocupar el càrrec un màxim 8 anys consecutius.
Per al càrrec de degà, diputat primer, secretari i tresorer caldrà una antiguitat de
deu anys de col·legiació com a exercent resident en el Col·legi.
Per als altres càrrecs de la Junta caldrà una antiguitat de dos anys de col·legiació
com a exercent resident en el Col·legi.
2. Vicedegà i diputats.
Els diputats estaran enumerats de l’1 a l’11, el diputat primer tindrà també la
condició i denominació de vicedegà i li correspondran totes aquelles funcions que
li confereixi el degà, i assumirà les d’aquest en els supòsits esmentats en l’article
34.2 dels presents Estatuts. Correspondrà als restants diputats aquelles funcions
que, en cada cas, els assigni el degà.
Els càrrecs estan enumerats a fi de substituir per ordre de categoria el degà, en
supòsits de malaltia, absència o vacant. Quan per qualsevol altre motiu vaqués
definitivament o temporalment el secretari, tresorer, o bibliotecari - comptador, es
farà la substitució començant pel darrer.
3. Del secretari.
Correspon al secretari donar fe de tots els actes i acords; portar els llibres necessaris per a la bona marxa del Col·legi; tenir cura de l’arxiu; expedir certificacions
amb el vistiplau del degà; organitzar i dirigir les oficines i ser-ne el cap de personal;
portar el registre de col·legiacions; redactar les citacions sota les instruccions del
degà; auxiliar el degà en les seves funcions específiques; verificar l’assistència a
les reunions i redactar les actes de la Junta de Govern i de l’Assemblea General,
practicar les inscripcions acordades per la Junta de Govern en matèria de societats
professionals d’advocats, i altres funcions que li atribueixin els presents Estatuts i
la legislació vigent.
4. Del tresorer.
Correspon al tresorer supervisar amb la col·laboració tècnica que precisi, l’administració i custodia del patrimoni i fons del Col·legi; presentar a l’Assemblea General
el projecte de pressupost, rendir els comptes anuals, ocupar-se de la comptabilització
correcta de les actes col·legials de contingut econòmic i dels procediments d’auditoria interna i externa que assegurin la conservació del patrimoni; materialitzar els
ingressos i despeses, complir les ordres de pagament del degà; ingressar i retirar els
fons dipositats en comptes bancaris i similars conjuntament amb el degà, portar els
comptes directament o sota la seva vigilància i responsabilitat, informar a la Junta
de la marxa econòmica del Col·legi, i altres funcions que li atribueixin els presents
Estatuts i la legislació vigent.
5. Del bibliotecari - comptador:
Correspon al bibliotecari tenir cura de la biblioteca i publicacions, proposar a la
Junta de Govern la seva organització, formar i portar el catàleg d’aquesta i proposar
a la Junta de Govern l’adquisició de les obres que consideri procedents als objectius
corporatius, i com a comptador intervenir en les operacions de tresoreria.
Article 32
De les facultats i funcions de la Junta de Govern
Són atribucions de la Junta de Govern:
1. Sotmetre a referèndum assumptes concrets d’interès col·legial, per sufragi
secret i en la forma que la mateixa Junta estableixi.
2. Decidir sobre l’admissió dels llicenciats en dret que sol·licitin incorporar-se
al Col·legi; pot exercir aquesta facultat el degà en casos d’urgència, que han de ser
sotmesos a la ratificació de la Junta de Govern.
3. Vetllar perquè els advocats puguin exercir la seva professió amb independència
i llibertat, emparant-los quan es limitin o puguin menystenir aquests principis amb
detriment o risc d’infringir el dret de defensa, i desenvolupar, en dit emparament,
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les accions que s’estimin adients per preservar la dignitat de l’advocacia i el dret
fonamental de defensa dels justiciables.
Exercitar els drets i les accions que corresponguin al Col·legi i, en particular,
contra qui entorpeixi el bon funcionament de l’Administració de justícia o la llibertat
i independència de l’exercici professional.
Rebre les comunicacions dels col·legiats si l’òrgan judicial coarta la seva llibertat
i independència.
4. Vetllar perquè els col·legiats observin bona conducta en les seves relacions
amb els jutges i tribunals, de cortesia amb els seus companys i els seus clients, amb
diligència, perícia i dedicació en l’exercici de la professió, i impulsar les iniciatives i mesures necessàries per garantir la seva permanent formació professional i
deontològica.
Vetllar perquè en l’exercici professional s’observin les condicions de dignitat
i prestigi que corresponen a l’advocat, com també propiciar l’harmonia i la collaboració entre els col·legiats, i impedir la competència deslleial, d’acord amb la
legalitat vigent.
5. Autoritzar l’aixecament del secret professional.
6. Resoldre sobre la inscripció al registre col·legial de les societats i sucursals
establertes a l’àmbit del Col·legi, i dels actes inscribibles a aquest registre.
7. Exercir les accions i les actuacions oportunes per impedir i perseguir l’intrusisme, com també l’exercici de la professió a qui, col·legiats o no, l’exerceixin en
forma i sota condicions contràries a les establertes legalment, sense excloure les
persones, naturals o jurídiques, que facilitin l’exercici professional irregular.
8. Exercitar las accions necessàries per impedir la competència deslleial, fins i
tot en els supòsits en què aquesta es produeixi amb la col·laboració o interposició
de persones naturals o jurídiques, ens sense personalitat o qualsevol altre forma
d’organització.
9. Regular, en els termes legalment establerts, el funcionament i la designació
per prestar els serveis d’assistència jurídica gratuïta.
10. Organitzar la passantia professional.
11. Determinar les quotes d’incorporació i les ordinàries que hagin de satisfer
els col·legiats per al sosteniment de les càrregues i els serveis col·legials.
12. Proposar a l’Assemblea General la imposició de quotes extraordinàries als
seus col·legiats, per al compliment d’una finalitat concreta i extraordinària.
13. Recaptar l’import de les quotes i de les pòlisses establertes per al sosteniment
de les càrregues del Col·legi, del Consell de Col·legis de la comunitat autònoma,
si s’escau, del Consell General de l’Advocacia i de la Mutualitat General de l’Advocacia, mutualitat de previsió social a prima fixa, com també dels altres recursos
econòmics previstos a la normativa vigent.
14. Proposar a l’Assemblea General l’establiment de pautes i criteris orientatius d’honoraris professionals als exclusius efectes de taxació de costes i de la jura de comptes
dels advocats. Aquests criteris seran igualment vàlids per al càlcul dels honoraris i drets
que corresponguin als efectes de taxació de costes en assistència jurídica gratuïta.
15. Emetre consultes i dictàmens, portar a terme mediacions entre professionals, administrar arbitratges i dictar laudes arbitrals, com també crear, mantenir i
participar en els tribunals d’arbitratge.
16. Formar i remetre llistes d’advocats per a la designació judicial de comptadors - partidors, òrgans del concurs, àrbitres davant els tribunals d’arbitratge i
altres supòsits previstos en la legislació vigent, i actuar d’acord amb els principis
de voluntarietat, imparcialitat, objectivitat, especialització, formació i dedicació,
així com idoneïtat, atenent els antecedents no cancel·lats que, si s’escau, poguessin
afectar el Col·legi.
17. Convocar eleccions per proveir els càrrecs de la Junta de Govern, i disposar
el que sigui necessari per a la seva elecció, d’acord amb les normes legals i estatutàries, i desenvolupar les normes relatives a les eleccions en tot el que no estigui
regulat pels presents Estatuts.
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18. Convocar assemblees generals ordinàries i extraordinàries, i assenyalar
l’ordre del dia per a cadascuna.
19. Exercir el control deontològic de la professió, mitjançant les facultats disciplinàries respecte als col·legiats i rehabilitar els sancionats per la caducitat de
l’anotació de les sancions.
20. Proposar i aprovar els reglaments d’ordre interior que consideri convenients.
21. Establir, crear o aprovar les delegacions, agrupacions, comissions o seccions
de col·legiats que puguin interessar a les finalitats de la corporació, regular-ne el
funcionament i fixar les facultats que, si s’escau, li deleguin.
22. Informar els col·legiats de totes les qüestions que conegui que puguin afectarlos, ja sigui d’índole corporativa, col·legial, professional o cultural.
23. Promoure a prop del Govern, de les autoritats i administracions públiques,
quan es consideri beneficiós per a l’interès comú i per a la recta i prompta Administració de justícia.
24. Recaptar, distribuir i administrar el patrimoni i el fons del Col·legi; administrar
el seu patrimoni amb els únics límits establerts pels presents Estatuts i legislació
vigent. Redactar els pressupostos, retre els comptes anuals i proposar a l’Assemblea
General perquè els examini i els aprovi, així com la inversió o disposició del patrimoni col·legial, si es tracta de comprar, alienar, o gravar béns immobles.
25. Procedir a la contractació dels empleats necessaris per a la bona marxa de
la corporació.
26. Dirigir, coordinar, programar i controlar l’activitat dels departaments i
serveis col·legials.
27. Acceptar, sempre a benefici d’inventari, herències i llegats, així com donacions de col·legiats o tercers.
28. En general, en matèria d’actuacions jurídiques, exercir les accions que li
corresponguin davant de tota classe d’administracions, organismes i tribunals
nacionals o internacionals.
29. Designar els representants del Col·legi d’Advocats de Girona davant organismes
corporatius o professionals. Aquesta designació haurà de respectar, en la mesura
del possible, el principi de representació equilibrada de dones i homes.
30. Exercir totes les funcions i facultats que estableixin aquests Estatuts i la
normativa vigent i exercir totes les facultats en general, en matèria econòmica
i sense cap exclusió, dur a terme, respecte al patrimoni propi del Col·legi, llevat
d’adquirir, hipotecar i alienar béns immobles, que requereix l’acord de l’Assemblea
General, i en general, en matèria d’actuacions jurídiques, exercir totes les accions
que li corresponguin davant de tota mena d’administracions, organismes i tribunals
nacionals o internacionals.
31. Les altres que estableixin aquest Estatut i la normativa vigent.
Article 33
Del règim de funcionament de la Junta de Govern
1. La Junta de Govern es reunirà obligatòriament un cop al mes, i, a més a més,
quan sigui convocada per iniciativa del degà o a petició de la quarta part dels seus
membres.
2. La convocatòria per a les reunions la farà el secretari, a indicació del degà,
amb dos dies d’antelació almenys, excepte casos d’urgència. Es realitzarà per escrit
i anirà acompanyada de l’ordre del dia corresponent, per transmissió telemàtica.
3. Per tal que es puguin adoptar acords vàlidament, serà requisit indispensable
que hi concorrin la majoria dels seus components, exclosos del còmput si s’escau
els càrrecs vacants. Els acords es prendran per majoria de vots emesos i, en cas
d’empat, el vot del degà serà de qualitat.
4. La Junta de Govern podrà crear las comissions que estimi convenients que,
en tot cas, hauran de ser presidides pel degà o membre de la Junta de Govern en
qui el degà mateix delegui.
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5. La Junta de Govern podrà acordar la delegació de signatura del secretari, en qüestions no substancials, bé en altre membre de la Junta o en un empleat del Col·legi.
Article 34
Del cessament dels membres de la Junta de Govern
1. Els membres de la Junta de Govern del Col·legi d’advocats cessen per les
causes següents:
a) Defunció.
b) Renúncia de l’interessat.
c) Falta de concurrència o pèrdua dels requisits estatutaris per ocupar el càrrec,
que ha de ser declarada pel degà amb l’informe vinculant previ de la Junta de Govern de la qual no ha de formar part l’exclòs, si bé serà escoltat amb caràcter previ
a adoptar la decisió.
d) Expiració del terme o termini per al qual van ser elegits o designats.
e) Falta d’assistència injustificada a tres sessions consecutives de la Junta de Govern
o a cinc alternes en el termini d’un any, amb l’acord previ de la mateixa Junta.
f) Aprovació de moció de censura, d’acord amb el que es regula a l’article 50
d’aquests Estatuts.
2. En cas de vacant, absència, malaltia, abstenció, recusació o cessament del degà,
serà substituït en les seves funcions pel vicedegà i diputat 1r, aquest pel diputat 2n i
així successivament, seguint l’ordre de l’article 31.2 dels presents Estatuts.
CAPÍTOL 3
Les eleccions per als càrrecs de la Junta de Govern
Article 35
Del sufragi passiu
El degà i els altres càrrecs de la Junta de Govern es proveiran entre tots els collegiats en exercici residents en la demarcació del Col·legi, sempre que no estiguin
inclosos en cap de les situacions següents:
a) Estar condemnats per sentència ferma que comporti la inhabilitació o la
suspensió per a càrrecs públics, mentre aquestes subsisteixin.
b) Haver estat sancionats disciplinàriament en qualsevol col·legi d’advocats,
mentre no hagin estat rehabilitats.
c) Ser membres d’òrgans rectors d’un altre col·legi professional.
Article 36
De la convocatòria i desenvolupament de les eleccions
1. L’elecció dels càrrecs de la Junta de Govern serà parcial, de manera que es
renovin per meitat.
2. L’elecció dels càrrecs de la Junta de Govern que hagin de quedar vacants per
expiració del mandat se celebrarà durant el segon trimestre de l’exercici corresponent, i els qui resultin designats prendran possessió del seu càrrec dins dels 30 dies
naturals següents a la data de celebració de les eleccions.
Els designats, per tal de substituir aquells que no haguessin exhaurit el termini
del seu mandat, ocuparan els càrrecs durant el temps legal que faltés als substituïts,
sens perjudici del dret a ser reelegits en la renovació reglamentària de càrrecs.
3. Qualsevol vacant que es pugui produir abans de l’expiració del mandat es
proveirà a la primera elecció que se celebri, però la persona elegida ho serà tan sols
per a la resta del mandat.
Article 37
Convocatòria
1. Hauran de convocar-se eleccions a degà i restants membres de la Junta de
Govern, en els següents casos:
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a) Quan expiri el mandat per al qual van ser triats.
b) Quan s’aprovi una moció de censura contra el degà o contra la majoria dels
membres de la Junta de Govern.
c) Quan, per qualsevol causa, quedi vacant la majoria dels càrrecs de la Junta
de Govern.
2. El contingut mínim de la convocatòria serà el següent:
a) Càrrecs objecte d’elecció i requisits exigits per poder aspirar a cadascun.
b) Termini i lloc de presentació de les candidatures.
c) Dia, hora i lloc de la celebració de les eleccions.
d) Hora en què es tancaran les urnes i hora i lloc en què començarà l’escrutini.
e) Lloc i data a partir de la qual es podran consultar les llistes separades de
persones col·legiades exercents i no exercents amb dret a vot.
3. Les eleccions seran convocades per la Junta de Govern amb una antelació
mínima de trenta dies naturals al dia de la seva celebració.
La convocatòria es comunicarà a tots els col·legiats i es publicarà en el tauler
d’anuncis del Col·legi. A més podrà anunciar-se al lloc web del Col·legi.
4. Des de la convocatòria d’eleccions, el degà i la Junta de Govern quedaran en
funcions, i es limitaran al despatx ordinari dels assumptes fins al seu cessament,
que tindrà lloc en el moment de presa de possessió dels candidats electes que formin
la nova Junta de Govern.
5. Quan, per qualsevol causa, quedin vacants la totalitat dels càrrecs de la Junta
de Govern, el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya designarà,
d’entre els col·legiats més antics, una junta provisional. La junta provisional convocarà, en el termini de quaranta-cinc dies, eleccions en els termes regulats. La junta
provisional es limitarà, en tot moment, al despatx ordinari dels assumptes fins al
seu cessament, que tindrà lloc en el moment de presa de possessió dels candidats
electes que formin la nova Junta de Govern.
Article 38
Cens electoral
1. Seran electors i electores totes les persones que tinguin la condició de col·legiat
tres mesos abans de la data de la convocatòria de les eleccions i que no estiguin
inhabilitades. La condició d’exercent o no exercent també es referirà a la situació
col·legial existent tres mesos abans de la data de la convocatòria de les eleccions.
2. Les llistes del cens electoral es podran consultar a la seu del Col·legi en qualsevol
moment abans de la votació, a l’objecte de comprovar-ne la correcta inclusió.
3. La inclusió o exclusió a les llistes d’electors podrà impugnar-se davant de la
Comissió Electoral dintre del termini de cinc dies següents a la finalització del
període de consulta de les llistes. La Comissió ho resoldrà i notificarà a les persones interessades dins dels cinc dies següents a l’expiració del termini per formular
impugnacions.
Article 39
Candidatures
Dintre dels quinze dies següents a la convocatòria d’eleccions, els col·legiats
que compleixin els requisits podran presentar la seva candidatura a la secretaria
del Col·legi.
Les candidatures podran ser conjuntes o individuals.
Les candidatures conjuntes hauran de respectar el principi de representació
equilibrada entre dones i homes.
Cap col·legiat podrà presentar-se a més d’un càrrec, i les candidatures seran
subscrites exclusivament pels mateixos candidats.
Les candidatures es publicaran al tauler d’anuncis i es comunicaran als interessats, sens perjudici que el Col·legi pugui enviar comunicacions individuals als
seus membres.
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Article 40
De la Comissió Electoral
1. La Comissió Electoral estarà integrada per un mínim de tres i un màxim de
cinc col·legiats residents en l’àmbit territorial del Col·legi, amb una antiguitat de
col·legiació en aquest superior a cinc anys.
Els membres de la Comissió Electoral seran nomenats, amb els seus corresponents
suplents, per acord de la Junta de Govern del Col·legi. El nomenament romandrà
vigent fins a la finalització del procés electoral per al qual es designi cada Comissió
Electoral.
No podran ser membres de la Comissió Electoral els membres de la Junta de
Govern que hagin convocat les eleccions, ni els col·legiats que es presentin com
candidats a les eleccions convocades. En el cas que qualsevol dels membres de la
Comissió Electoral es presentés posteriorment com candidat a les eleccions, en el
moment que presenti la seva candidatura es produirà el seu cessament com membre
de la Comissió Electoral.
Serà president de la Comissió Electoral el membre de col·legiació més antiga,
i secretari el membre de menor antiguitat. En cas d’igualtat entre diversos, es designaran per sorteig.
2. La Comissió Electoral vetllarà pel manteniment d’un procés electoral net i
democràtic, basat en els principis d’igualtat de tracte, correcció i respectabilitat,
així com en l’observança de les normes electorals vigents a cada moment.
La Comissió Electoral garantirà el respecte a la normativa electoral aplicable.
3. La Comissió Electoral tindrà les següents funcions:
a) Supervisar el procés electoral.
b) Resoldre les reclamacions que es presentin en relació amb el cens electoral.
c) Proclamar candidats i candidatures, excloent aquelles en les quals concorrin circumstàncies d’inelegibilitat i proclamar electes els càrrecs que no tinguin
oponent.
d) Nomenar presidents i vocals de les taules electorals, així com les seves suplents.
e) Interpretar i resoldre els dubtes que puguin plantejar-se en l’aplicació de les
normes electorals.
f) Vetllar perquè el desenvolupament del procés electoral i tots els seus actes
s’ajustin a la normativa electoral i als principis de publicitat, transparència i democràcia.
g) Proclamar, a la finalització de l’escrutini, els resultats electorals produïts i
els càrrecs electes.
h) Resoldre les reclamacions que puguin presentar-se durant el procés electoral.
4. La Comissió Electoral, quan concorrin circumstàncies extraordinàries, de
forma excepcional, podrà suspendre el procés electoral amb la resolució expressa
prèvia degudament motivada.
Transcorregut el termini de tres dies o, si s’escau, el de cinc, sense resoldre i
notificar la queixa o reclamació, aquesta es tindrà per desestimada als efectes
previstos en l’apartat següent.
5. Les reclamacions i els recursos que s’interposin contra el procés electoral
o contra el seu resultat, han de ser admesos en un sol efecte i no se suspendrà la
votació, proclamació i presa de possessió dels elegits, llevat quan així s’acordi
per causes excepcionals mitjançant resolució expressa i motivada.
6. Contra la resolució, per la Comissió Electoral, de les reclamacions i
dels recursos contra el procés electoral o qualsevol dels seus actes, es podrà
interposar recurs directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa per les persones afectades i l’Administració de la Generalitat. No obstant
això, poden ser objecte de recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que
l’ha dictat.
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Article 41
De l’exercici del dret de vot en les eleccions
El vot és personal, secret i indelegable. El vot s’emetrà el mateix dia de les eleccions, amb l’acreditació prèvia de la seva identitat pel col·legiat elector davant la
taula electoral que correspongui, a través del seu carnet de col·legiat, document
nacional d’identitat, passaport o targeta de residència.
El vot dels col·legiats en exercici tindrà doble valor que el dels que no exerceixen.
La Junta de Govern podrà establir la possibilitat de vot per correu o per mitjans
telemàtics i fixarà un procediment que preservi l’autenticitat i el secret del vot.
Article 42
Del Col·legi electoral i les meses electorals
1. En l’acord de convocatòria d’eleccions, la Junta de Govern determinarà el
nombre de meses electorals que s’estimin necessàries, dins i fora de la seu col·legial,
si s’escau, per a facilitar l’exercici del dret de vot, atenent als mitjans personals,
materials i tecnològics disponibles. La Comissió Electoral nomenarà un president
per cada mesa electoral, així com dos vocals. La Comissió Electoral podrà nomenar
així mateix presidents i vocals suplents en nombre suficient i amb torns apropiats
per garantir el normal desenvolupament del procés electoral sense minvament
substancial de l’activitat professional dels col·legiats. Tant els presidents com els
vocals hauran de ser electors.
2. Els candidats i candidatures podran designar un interventor per cada mesa
electoral.
Article 43
La Jornada electoral
1. La jornada electoral tindrà una durada mínima de vuit hores i màxima de dotze
hores, i el seu horari d’inici i finalització haurà de fixar-se en la convocatòria.
2. El tràmit del procés electoral serà el següent:
a) En la Mesa electoral es trobaran les urnes separades pels vots dels col·legiats
exercents i no exercents.
b) Constituïda la Mesa electoral, el president indicarà el començament de la
votació, i a l’hora prevista per finalitzar-la es tancaran les portes i tan sols votaran
els col·legiats que es trobin dins. Finalment votaran els membres de la Mesa, i tot
seguit, si s’escau, introduiran els vots emesos per correu o altres mitjans a les urnes
corresponents.
c) Les paperetes seran editades pel Col·legi sense descartar que els candidats
puguin també confeccionar-les amb característiques iguals que les editades per la
Junta de Govern.
d) Les paperetes hauran de ser blanques, de la mateixa mida i color.
e) En el lloc de l’elecció s’haurà de disposar de suficients paperetes amb el nom
dels candidats en blanc.
f) Els votants hauran d’acreditar a la Mesa electoral la seva personalitat. La
Mesa comprovarà la inclusió del votant en el cens i tot seguit introduirà la papereta
doblegada a l’urna corresponent.
g) Acabada la votació es procedirà a l’escrutini, llegint en veu alta totes les
paperetes. Seran declarats nuls aquells vots que continguin expressions alienes al
contingut estricte de la votació o que continguin ratllades o raspadures i parcialment
nul·les les paperetes que, en votar a favor d’un determinat càrrec, ho facin proposant
el nom d’una persona que no sigui candidata o que ho sigui per a un altre càrrec
i quan es proposi un nombre de candidats per al càrrec superior al d’elegibles. La
papereta serà vàlida respecte al vot per als altres càrrecs que no tinguin els defectes
esmentats.
Seran vàlides les paperetes que votin un nombre inferior al nombre de càrrecs
que se sotmeten a l’elecció.
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h) Finalitzat l’escrutini, la presidència anunciarà el resultat i es proclamarà tot
seguit electes els candidats que hagin obtingut per a cada càrrec el major nombre de
vots. En cas d’empat s’entén elegit el que ha obtingut més vots entre els exercents.
Si aquest persisteix, el de major temps d’exercici en el Col·legi, i si encara es manté
l’empat, el de més edat.
Article 44
De la proclamació de resultats i presa de possessió dels electes
1. Finalitzada la votació i l’escrutini, la Comissió Electoral proclamarà els
candidats triats, que prendran possessió davant la Junta de Govern sortint, previ
jurament o promesa de complir lleialment el càrrec respectiu i guardar secret de
les deliberacions de la Junta de Govern, dintre dels quinze dies següents a la seva
proclamació.
2. En el termini de cinc dies des de la constitució de la Junta de Govern, es
comunicarà tal circumstància al Consell General de l’Advocacia i al Consell dels
Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, amb indicació de la seva composició
i d’haver-se complert els requisits legals.
3. Els resultats de l’escrutini podran impugnar-se dintre del termini dels tres
dies següents a la data de les eleccions, davant de la Comissió Electoral, sense
que aquesta impugnació suspengui la proclamació ni la presa de possessió de les
persones elegides, llevat que la Comissió Electoral acordés el contrari per causes
excepcionals mitjançant resolució expressa i motivada.
CAPÍTOL 4
De l’Assemblea General
Article 45
De l’Assemblea General
1. L’Assemblea General, integrada per tots els col·legiats, que podran assistir
amb veu i vot, llevat de les excepcions que en aquests Estatuts es determinin, és
l’òrgan sobirà de decisió del Col·legi.
2. Les reunions de l’Assemblea General podran ser ordinàries o extraordinàries.
3. Les assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, se celebraran
en convocatòria única, sense que s’exigeixi quòrum especial per a la seva vàlida
constitució. Queden exceptuades les assemblees generals extraordinàries que
tinguin per objecte l’aprovació o modificació d’Estatuts, la moció de censura, o la
dissolució del Col·legi, la vàlida constitució de la qual es regirà per l’específicament
regulat, en cada cas, pels presents Estatuts.
Les assemblees generals hauran de convocar-se amb una antelació mínima de
15 dies, llevat dels casos d’urgència, en els quals, a criteri del degà, es podrà reduir
el termini.
La convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis del Col·legi i s’hi consignarà l’ordre
del dia. També es comunicarà per escrit als col·legiats, igualment amb expressió
de l’ordre del dia; amb tot, en el cas de convocatòria urgent, es podrà substituir la
comunicació per la seva publicació en els mitjans locals de difusió.
4. Correspondrà la presidència de les assemblees generals, tant ordinàries com
extraordinàries, al degà, el qual dirigirà les reunions, als efectes de les quals tindrà
la facultat d’obrir la sessió, concedir l’ús de la paraula, moderar i ordenar el torn
de les intervencions, vetllar pel correcte desenvolupament de les deliberacions i
considerar quan un assumpte està suficientment debatut per ser sotmès a votació.
Els acords s’adoptaran per votació secreta quan així ho sol·liciti el deu per cent
dels col·legiats assistents. En qualsevol cas, el vot serà secret quan afecti qüestions
relatives al decòrum dels col·legiats.
No es podran adoptar acords sobre assumptes no compresos a l’ordre del dia.
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5. Dels acords adoptats en les assemblees generals, ordinàries i extraordinàries,
s’aixecarà acta que donarà fe del seu contingut; serà redactada pel secretari de la
Junta de Govern.
Article 46
De l’Assemblea General Ordinària
L’Assemblea General Ordinària es reunirà per convocatòria de la Junta de Govern:
a) Durant el primer semestre de cada any, per aprovar la gestió anual de la Junta
de Govern, i per aprovar la memòria d’activitats, els estats financers i la liquidació
del pressupost de l’any anterior.
b) Durant l’últim semestre de l’any, per aprovar el pressupost ordinari de l’exercici següent.
Fins a deu dies naturals abans de la celebració de la Junta, els col·legiats podran
presentar les proposicions que desitgin sotmetre a deliberació i acord d’aquesta.
Aquestes proposicions haurien de ser subscrites per més del 5% dels col·legiats en
exercici.
Les proposicions que compleixin els requisits anteriors seran llegides en l’Assemblea General, la qual decidirà, per majoria, si s’escau o no obrir debat sobre
aquestes. En cas afirmatiu es permetran, successivament, dos torns a favor i dos
en contra, i se sotmetran a votació. Segons el parer del degà podrà ampliar-se el
nombre de torns de forma raonable, sempre que la complexitat i importància de la
proposició ho requereixi, mantenint l’equilibri de les intervencions.
Article 47
De l’Assemblea General Extraordinària
1. Se celebraran totes les assemblees generals extraordinàries que siguin degudament convocades per acord de la Junta de Govern o per iniciativa dels col·legiats.
2. La convocatòria d’Assemblea General Extraordinària es realitzarà, en tot
cas, per la Junta de Govern, i amb una antelació mínima de quinze dies a la seva
celebració.
3. La convocatòria d’Assemblea General Extraordinària a iniciativa dels collegiats exigirà sol·licitud subscrita per un nombre d’aquests que suposi, almenys,
el 5 per 100 dels col·legiats en exercici. A aquesta sol·licitud s’acompanyarà l’ordre
del dia proposat per a aquesta convocatòria.
Complerts els requisits anteriors, la Junta de Govern haurà de convocar Assemblea
General Extraordinària en termini no superior a quinze dies des de la presentació
de la sol·licitud.
4. Si es pretengués formular un vot de censura contra la Junta o qualsevol dels
seus membres, la petició haurà de ser subscrita, almenys, pel vint per cent dels
lletrats en exercici, incorporats almenys amb tres mesos d’antelació, i expressar
clarament les raons en què es fonamenti.
5. Només per resolució motivada i en el cas que la proposició sigui aliena als fins
de la Corporació, es podrà denegar la celebració de la Junta extraordinària, sens
perjudici dels recursos que puguin correspondre als peticionaris.
Article 48
Dels drets d’assistència i vot en les assemblees generals
1. Tots els col·legiats incorporats amb anterioritat a la data de la convocatòria
de l’Assemblea General podran assistir, amb veu i vot, a les assemblees generals
ordinàries i extraordinàries que se celebrin.
2. El vot en les assemblees generals haurà de ser personal i directe.
3. En la mesura que els avanços tecnològics ho permetin i d’acord amb les disponibilitats de mitjans materials i personals del Col·legi, la Junta de Govern regularà
el vot en les assemblees generals per mitjans electrònics, telemàtics o informàtics,
aprovant unes normes que garanteixin el caràcter personal i directe del vot.
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4. El vot dels col·legiats en exercici computarà amb doble valor que el dels que
no exerceixin.
5. Els acords de les assemblees generals s’adoptaran per majoria simple de vots,
quan no s’exigeixi majoria reforçada; i, una vegada adoptats, seran obligatoris per
a tots els col·legiats, en els termes establerts en la Llei, sense perjudici del règim de
recursos que s’estableixi en els presents Estatuts.
Article 49
De l’aprovació o modiicació dels estatuts
1. L’aprovació o modificació dels Estatuts del Col·legi és competència de l’Assemblea General Extraordinària, a proposta de la Junta de Govern o per iniciativa
dels col·legiats, mitjançant sol·licitud subscrita per un nombre de col·legiats que
suposi més del 5 per 100 dels col·legiats exercents.
2. La convocatòria de l’Assemblea General Extraordinària que tingui per objecte
l’aprovació o modificació d’estatuts correspondrà a la Junta de Govern amb una
antelació mínima, en tot cas, de trenta dies a la celebració de la mateixa.
Quan la convocatòria es realitzi per iniciativa dels col·legiats, complert el requisit
fixat en l’apartat anterior, la Junta de Govern haurà de convocar Assemblea General Extraordinària en el termini no superior a quinze dies des de la presentació
de la sol·licitud. Amb la convocatòria es farà pública la proposta d’estatuts o de
modificació d’aquests.
3. La proposta d’estatuts o de modificació d’aquests es comunicarà a tots els
col·legiats i es publicarà en el tauler d’anuncis del Col·legi. A més podrà anunciarse al lloc web del Col·legi.
4. Per a l’aprovació o modificació d’estatuts s’exigirà l’acord de la majoria simple
de l’Assemblea General Extraordinària.
5. Una vegada aprovats els estatuts o la seva modificació per l’Assemblea General,
es comunicaran al Departament de la Generalitat amb competència en la matèria de
col·legis professionals perquè en qualifiqui l’adequació a la legalitat, en disposi la inscripció en el registre de col·legis professionals i n’ordeni la publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya. Entraran en vigor l’endemà d’haver estat publicats.
Article 50
De la moció de censura
1. Podrà proposar-se la censura del degà i/o de qualsevol membre o membres
de la Junta de Govern, o del degà i la totalitat de la Junta de Govern, mitjançant
proposta subscrita per un nombre de col·legiats que suposi, almenys, el 20 per 100
dels col·legiats en exercici incorporats amb, almenys, tres mesos d’antelació i amb
expressió de les raons que es fonamenta la censura.
La proposta es presentarà i tramitarà conjuntament per a tots aquells la censura
dels quals es proposi.
No podrà proposar-se la censura del degà ni de cap membre de la Junta de Govern
fins transcorreguts sis mesos des de la seva presa de possessió.
2. Complerts els requisits fixats en l’apartat anterior, la Junta de Govern haurà
de convocar Assemblea General Extraordinària en termini no superior a quinze
dies des de la presentació de la proposta.
3. La convocatòria de l’Assemblea General Extraordinària per a debatre la moció
de censura haurà de realitzar-se amb una antelació mínima de trenta dies, i màxima
de quaranta-cinc dies, a la celebració de la mateixa.
4. L’Assemblea General Extraordinària, per a la finalitat prevista en aquest
article, quedarà vàlidament constituïda si concorren un número de col·legiats que
suposin el vint-i-cinc per cent del cens col·legial amb dret a vot.
5. Per a l’aprovació de la moció de censura serà necessari l’acord de dos terços
de l’Assemblea General Extraordinària.
6. Si la moció de censura no fos aprovada, no se’n podrà presentar una altra fins
transcorregut un any des de la presentació de la primera.
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7. Aprovada la moció, cessaran en els seus càrrecs els membres de la Junta de
Govern censurats.
TÍTOL 4
Del règim econòmic col·legial
Article 51
De l’exercici econòmic
L’exercici econòmic del Col·legi s’ajustarà al règim del pressupost anual i coincidirà amb l’any natural.
Article 52
Dels principis comptables
1. Els comptes anuals expressaran la imatge fidel de la situació econòmica i
patrimonial, de conformitat amb les normes i principis comptables que siguin
aplicables de conformitat amb la normativa vigent.
2. Els comptes anuals se sotmetran a informe d’auditors externs independents,
designats per la Junta de Govern.
Article 53
Dels recursos ordinaris
Constitueixen recursos ordinaris del Col·legi els següents:
a) Els rendiments de qualsevol naturalesa que produeixin les activitats, béns
o drets que integrin el patrimoni del Col·legi, així com els rendiments dels fons
dipositats en els seus comptes.
b) Les quotes d’incorporació al Col·legi.
c) Els drets que fixi la Junta de Govern del Col·legi per expedició de certificats.
d) Els honoraris corresponents a laudes, informes o dictàmens extrajudicials
o judicials que es demanin al Col·legi d’Advocats. Aquests honoraris els fixarà
discrecionalment la Junta de Govern, que podrà acordar també exempcions totals
o parcials.
e) Els drets que fixi la Junta de Govern per emissió de dictàmens, informes o
consultes sobre honoraris professionals en actuacions judicials i extrajudicials.
f) L’import de les quotes ordinàries, així com les vesses i quotes extraordinàries
que aprovi la Junta.
g) Els drets que, si s’escau, estableixi i reguli el Consell General de l’Advocacia
sobre la intervenció professional dels advocats.
h) La participació que correspongui al Col·legi en la recaptació de pòlisses
substitutives del paper professional de la Mutualitat General de l’Advocacia per a
les seves finalitats específiques.
i) Els drets, quotes, matrícules o qualsevol altre ingrés derivat de les activitats
de formació que realitzi el Col·legi i l’Escola de Pràctica Jurídica.
j) Qualsevol altre recurs que derivi de conceptes que legalment siguin procedents.
Article 54
Dels recursos extraordinaris
Constituiran recursos extraordinaris del Col·legi els següents:
a) Les subvencions o donatius que concedeixin al Col·legi organismes internacionals, de l’Estat, de les comunitats autònomes, corporacions locals i altres entitats
públiques i privades, o particulars.
b) Els béns i drets de tota classe, tant mobles com immobles, que per donació,
herència, llegat o altre títol passin a formar part del patrimoni del Col·legi.
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c) Les quantitats que per qualsevol concepte correspongui percebre al Col·legi
quan administri, complint algun encàrrec temporal o perpetu, fins i tot cultural o
benèfic, determinats béns o rendes.
d) Quan s’estableixin quotes d’incorporació, de percepció periòdica o de caràcter extraordinari, incloses les vesses, s’entendrà que obliguen a tots els col·legiats,
sens perjudici que es puguin acordar excepcions i moderacions en circumstancies
determinades.
e) Qualsevol altre que legalment sigui procedent.
Article 55
De l’administració del patrimoni del Col·legi
1. El patrimoni del Col·legi serà administrat per la Junta de Govern a través del
tresorer i amb la col·laboració tècnica que calgui, disposant la forma en què caldrà
portar la comptabilitat del Col·legi.
2. El degà exercirà les funcions d’ordenador de pagaments i les ordres seran
executades pel tresorer, en la seva funció de gestor de pagaments.
3. Qualsevol acord que suposi la venda de patrimoni immobiliari per qualsevol
import, o aquells que es refereixin a inversions o a venda de patrimoni mobiliari per
un import superior, en tots dos casos, al cinc per cent (5%) del pressupost ordinari
del Col·legi, haurà de ser aprovat per l’Assemblea General.

TÍTOL 5
De la responsabilitat disciplinària dels col·legiats
Article 56
Règim legal
1. Amb independència de la responsabilitat civil o penal en què puguin incórrer,
els col·legiats i les societats professionals queden subjectes a la responsabilitat disciplinària en els termes dels presents Estatuts i de les normes legals aplicables.
2. Sense perjudici de les altres disposicions que siguin aplicables, l’exercici de
la potestat disciplinària actuarà d’acord amb allò que disposen els articles 24 i 25
de la Constitució, la legislació reguladora del procediment administratiu, la Llei
reguladora de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, i la
normativa de l’advocacia catalana.
Article 57
Actes subjectes a la potestat disciplinària
1. Estaran sotmeses a responsabilitat disciplinària totes les actuacions pròpies
de l’exercici de l’advocacia que es realitzin dins de l’àmbit territorial del Col·legi
d’Advocats de Girona i que no s’ajustin a les normes reguladores de l’exercici professional, resultin contràries al prestigi professional, a l’honorabilitat dels advocats
o al degut respecte als òrgans corporatius, als companys i, en general, tota infracció
dels deures professionals o normes ètiques de conducta quan aquestes afectin la
professió.
2. El Col·legi de l’Advocacia de Girona té potestat disciplinària per sancionar
les actuacions a què es refereix el paràgraf anterior, si han estat realitzades per
advocats que hi estiguin col·legiats o que hagin actuat professionalment dins del
seu àmbit territorial, així com, si s’escau, les societats professionals en què estiguin
integrats.
3. En cas que les actuacions professionals generadores de responsabilitat hagin
estat realitzades per persones que no tinguin la condició d’advocats, els òrgans collegials hauran de promoure l’exigència de responsabilitat davant dels tribunals o
davant la corporació o administració amb competència per fer-ho.

Disposicions

70500

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5722 – 27.9.2010

Article 58
Òrgans competents
1. L’òrgan col·legial competent en matèria disciplinària és la Junta de Govern.
2. Per excepció, correspondrà al Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya la
competència per exigir la responsabilitat disciplinària d’actuacions produïdes dins
de l’àmbit territorial del Col·legi de Girona quan l’actuació s’imputi a un membre
de la Junta de Govern produïda durant el període del seu mandat.
3. La Junta de Govern podrà delegar en el degà, en altres membres de la Junta
o en comissions específiques creades amb aquesta finalitat, facultats concretes
relatives a la incoació, tramitació i instrucció dels expedients disciplinaris, ja sigui amb caràcter puntual o permanent. La resolució dels expedients no podrà ser
objecte de delegació.
4. Quan l’acord de delegació tingui caràcter permanent, haurà de ser posat en
coneixement de l’Assemblea General i comunicat per circular a totes les persones
col·legiades.
Article 59
Procediment disciplinari
1. Les sancions disciplinàries sempre hauran de ser acordades per la Junta de
Govern, amb la formació prèvia d’expedient, en el qual s’haurà de concedir a la
persona inculpada el tràmit d’audiència, la facultat d’aportar proves i la de defensar-se ella mateixa o mitjançant una altra persona col·legiada. La resolució final de
l’expedient haurà de ser motivada.
2. En la resolució que ordeni incoar un procediment disciplinari, es nomenarà
un instructor i un secretari.
3. El règim disciplinari dels advocats/des del torn d’ofici es regirà per les mateixes regles establertes amb caràcter general per a l’exercici de la professió, amb
les especialitats contingudes a la Llei d’assistència jurídica gratuïta i el Reglament
del torn d’ofici del Col·legi.
4. Les faltes lleus podran ser sancionades per la Junta de Govern sense necessitat
d’expedient previ, però amb audiència o descàrrec de la persona inculpada.
5. El procediment s’iniciarà d’ofici o com a conseqüència de denúncia o comunicació. No es consideraran denúncies els escrits anònims.
6. El procediment disciplinari es tramitarà pel procediment regulat per la normativa de l’advocacia catalana.
7. L’Assemblea General podrà aprovar, i si s’escau modificar, un reglament regulador de la tramitació dels expedients disciplinaris, així com de les diligències
prèvies.
8. Supletòriament se seguiran les normes del procediment administratiu.
Article 60
Adopció d’acords de suspensió
Els acords de suspensió per més de sis mesos o d’expulsió hauran de ser presos
per la Junta de Govern, mitjançant votació secreta i amb el vot favorable de les dues
terceres parts dels membres que la componguin.
Article 61
Classes d’infraccions
Les infraccions disciplinàries que poden cometre les persones col·legiades i les
societats professionals queden classificades en molt greus, greus i lleus.
Article 62
Infraccions molt greus
Es consideren infraccions molt greus:
1. La comissió de delictes en qualsevol grau de participació, com a conseqüència
de l’exercici de la professió.
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2. Incorporar-se al Col·legi i exercir la professió en els casos legalment incompatibles.
3. La reincidència per comissió de més d’una infracció greu quan aquesta infracció hagi estat declarada per resolució ferma.
4. La vulneració del deure de secret professional, llevat dels casos en què aquest
sigui aixecat. Igualment, la vulneració del deure de secret professional feta per collaboradors, passants, personal administratiu i subaltern.
5. La infracció d’un deure tipificat en la normativa de l’advocacia catalana i en
els estatuts col·legials i del Consell o d’un acord adoptat pels òrgans de govern de
la professió, quan afecti la protecció i garantia de les funcions públiques que duen
a terme les institucions professionals.
6. Realitzar actes que impedeixin o alterin greument el funcionament normal
del Col·legi o dels seus òrgans.
7. Falsejar, per qualsevol mitjà, les dades justificatives de les actuacions de
justícia gratuïta.
8. Dur a terme qualsevol tipus d’actuació professional durant el temps de compliment d’una sanció col·legial de suspensió per infracció molt greu.
9. L’incompliment de les obligacions establertes al Reglament del torn d’ofici
relatives a la prohibició de percebre indegudament honoraris i a l’obligació de realitzar personalment l’encàrrec per al qual s’ha realitzat la designa.
10. Les establertes com a molt greus per la normativa de l’advocacia catalana.
Article 63
Infraccions greus
Es consideren infraccions greus:
1. L’incompliment de les obligacions econòmiques amb el Col·legi.
2. Dur a terme qualsevol actuació professional durant el temps de compliment
d’una sanció de suspensió ferma.
3. Incomplir el respecte a la confidencialitat dels tractes entre advocats i la dels
documents que s’hagin generat en la seva relació, sigui quin sigui el seu suport
material.
4. L’aportació de comunicacions entre lletrats a un procediment judicial, sense
autorització de l’altre lletrat o de la Junta de Govern.
5. La citació d’un advocat com a testimoni sense el seu consentiment o sense la
comunicació prèvia a la Junta de Govern.
6. La incompareixença injustificada en un judici o qualsevol diligència obligada
quan s’hagi estat degudament citat, sempre que amb aquesta incompareixença es
causi indefensió.
7. Acceptar encàrrecs professionals contra un antic client, fora dels supòsits
excepcionals previstos en l’article 22.2 de la normativa de l’advocacia catalana.
8. Causar indefensió al client.
9. L’actuació negligent o mala praxi professional en la direcció de l’assumpte
encomanat.
10. No haver dut a terme l’encàrrec professional.
11. Acceptar un encàrrec professional que produeixi greu conflicte d’interessos
o perill per a la independència professional.
12. Retenir documentació lliurada pel client, o no fer la corresponent liquidació
d’honoraris professionals quan escaigui.
13. La competència deslleial o qualsevol acte de captació deslleial de clients.
14. Impugnar de manera habitual i temerària les minutes d’honoraris de companys.
15. La realització d’activitats, la constitució d’associacions o la participació en
aquestes quan tinguin com a finalitat o realitzin funcions públiques reservades per
llei als col·legis o els interfereixin de qualsevol manera.
16. La realització d’un acte de publicitat il·lícita, quan aquest acte tingui una particular transcendència motivada per la seva difusió o per altres circumstàncies.
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17. Constituir una societat professional d’advocats que adopti una denominació
subjectiva que no estigui formada amb el nom de tots els socis advocats, d’algun
d’ells o d’un de sol.
18. Constituir una societat professional d’advocats que adopti una denominació
objectiva que porti a confusió sobre les activitats que integren l’objecte social i, en
concret, que faci referència a una activitat que no estigui inclosa en el seu objecte
social.
19. Constituir una societat professional d’advocats en què la majoria del seu
capital social i dels seus drets de vot no pertanyin a advocats en exercici o en la
qual la majoria dels membres del seu òrgan d’administració no siguin advocats en
exercici.
20. No sol·licitar a la Junta de Govern la inscripció en el registre col·legial corresponent d’una societat professional d’advocats amb domicili social a la demarcació
del Col·legi, d’una sucursal establerta a la demarcació del Col·legi de societats
professionals d’advocats que tinguin el domicili social fora de la demarcació del
Col·legi o de qualsevol dels actes inscriptibles en el registre col·legial, llevat que
aquesta omissió constitueixi infracció lleu.
21. La desconsideració envers un membre de l’òrgan de govern col·legial, en les
seves actuacions com a tal.
22. La participació, l’afavoriment, la col·laboració o la connivència en actes
d’intrusisme professional i en el seu encobriment.
23. La reincidència per comissió de més d’una infracció lleu quan aquesta infracció hagi estat declarada per resolució ferma.
24. La infracció d’un deure tipificat en la normativa de l’advocacia catalana i en
els estatuts dels col·legis i del Consell o d’un acord adoptat pels òrgans de govern
del Col·legi quan afecti:
a) El dret de defensa, els interessos bàsics del client i els aspectes essencials de
la relació entre advocats i clients;
b) El correcte exercici de la professió i la concurrència lleial entre companys;
c) Qualsevol altra circumstància que no suposi infracció molt greu.
25. Tractar amb ofenses o desconsideració greus els membres de la Junta de
Govern del Col·legi o dels òrgans de govern generals de la professió, o els altres
col·legiats/des.
26. Constituir una societat professional d’advocats que tingui per objecte l’exercici
conjunt de diverses professions quan legalment se n’hagi establert la incompatibilitat.
27. Incomplir les disposicions del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats
de Catalunya o de rang superior vigents en matèria de societats professionals
d’advocats.
28. Compensar amb fons del client honoraris meritats sense el seu consentiment.
29. L’incompliment de les obligacions establertes al Reglament del torn d’ofici
relatives a la realització del servei del torn d’ofici i d’assistència al detingut.
30. Actuar en el torn d’ofici, al SOJ o al SOM, sense estar adscrit a aquests
serveis.
31. Actuar reiteradament en el torn d’ofici, al SOJ o al SOM, en substitució
d’un lletrat del torn d’ofici, del SOJ o del SOM, estant o no estant adscrit a aquests
serveis.
32. Defensar interessos contraposats.
33. No respectar un conveni celebrat entre advocats.
34. En les negociacions amb altres companys, facilitar-los informació falsa o
atribuir-se facultats de decisió diverses a les conferides pel client.
35. Les establertes com a greus per la normativa de l’advocacia catalana.
Article 64
Infraccions lleus
Es consideren infraccions lleus:
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1. La vulneració lleu de la normativa reguladora del servei del torn d’ofici i
assistència al detingut.
2. La menció de clients o afers sense autorització dels interessats.
3. Presentar reiteradament minutes d’honoraris que siguin declarats excessius
o indeguts pels òrgans col·legials competents.
4. No notificar al Col·legi el canvi de domicili o altres dades o circumstàncies
rellevants per a l’exercici de la professió.
5. Assumir la defensa del client d’un altre advocat sense sol·licitar-li la vènia.
6. En concedir la vènia, no subministrar al nou advocat tota la informació rellevant i la documentació que hagi estat aportada pel client per a la defensa dels
seus interessos.
7. La desconsideració envers un company.
8. Entrar en contacte amb la part contrària sense autorització o intervenció del
seu advocat.
9. Abusar de la circumstància de ser l’únic advocat intervinent.
10. Aconsellar al contrari sense que estigui assessorat per un advocat, llevat que
s’hagi mantingut una estricta objectivitat.
11. La desconsideració envers la part contrària.
12. Permetre la utilització del seu nom o signatura a altres professionals no
advocats en assumptes que no li hagin estat confiats directament.
13. En causar baixa en l’exercici de la professió, no notificar aquesta circumstància
als òrgans judicials o administratius als quals l’advocat dirigeixi un procediment.
14. Prometre resultats que no depenguin exclusivament de l’actuació professional.
15. La desatenció o desconsideració envers el client. No informar el client quan
aquest ho demani sobre les actuacions realitzades i sobre els resultats que es vagin
assolint.
16. No informar el client quan aquest ho demani sobre el cost i el resultat previsible de l’actuació professional.
17. No notificar prèviament a la Junta de Govern la interposició d’una acció civil
o penal contra un altre advocat per causes derivades de l’exercici de la professió.
18. No atendre les comunicacions d’un company.
19. Condicionar la vènia al pagament d’honoraris.
20. La desconsideració envers els òrgans judicials.
21. La realització d’un acte de publicitat il·lícita quan aquest acte no tingui una
particular transcendència motivada per la difusió o per altres circumstàncies. Això
no obstant, atesa l’escassa transcendència de la infracció, la Junta de Govern podrà
no sancionar-la quan l’advocat hagi cessat immediatament en la seva realització
tan aviat hagi rebut el requeriment de cessació tramès per la comissió de publicitat
o de l’òrgan col·legial competent.
22. L’incompliment de les obligacions derivades de la prestació del torn d’ofici
quan no constitueixin infraccions greus.
23. La infracció d’un deure tipificat en la normativa de l’advocacia catalana
vigent i en els estatuts dels col·legis i del Consell o d’un acord adoptat pels òrgans
de govern del Col·legi quan no suposi infracció molt greu o greu.
24. L’incompliment per part de l’advocat/da afectat d’acords col·legials que no
comportin sanció.
25. Les infraccions previstes als articles anteriors sempre que no es produeixi
perjudici o lesió greu.
26. La manca de notificació al Col·legi del canvi de domicili o altres dades o
circumstàncies rellevants per l’exercici de la professió.
27. Tractar amb ofenses o desconsideració lleus els membres de la Junta de
Govern del Col·legi o dels òrgans de govern generals de la professió, o els altres
col·legiats/des.
28. No sol·licitar la inscripció de qualsevol alta o baixa referida als advocats/des
que col·laborin per a la societat professional d’advocats.
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29. Incomplir les disposicions col·legials en matèria de societats professionals
d’advocats, quan no constitueixin infracció greu.
30. L’incompliment de les obligacions establertes al Reglament del torn d’ofici
quan no estiguin incloses en les infraccions molt greus ni greus.
31. Les establertes com a lleus per la normativa de l’advocacia catalana.
Article 65
De les sancions disciplinàries
1. Per infraccions molt greus s’imposarà una de les sancions següents:
a) Expulsió, reservada a supòsits de reiteració en la comissió d’infraccions molt
greus d’incompliment d’obligacions establertes per les lleis, pels estatuts o per altres
normes col·legials i d’incompliment d’acords o decisions adoptats per òrgans del
Col·legi professional sobre matèries que s’especifiquin estatutàriament.
D’acord amb l’article 48.4.b) de la Llei 7/2006, només es pot imposar la sanció
d’expulsió en infraccions relacionades amb el règim disciplinari col·legial.
b) Suspensió en l’exercici de la professió per un temps superior a un any i inferior
a dos anys.
c) Multa de 5.001,00 € a 50.000,00 €.
2. Per infraccions greus s’imposarà una de les sancions següents:
a) Suspensió per un temps no superior a un any.
b) Multa de 1.001,00 € a 5.000,00 €
3. Per infraccions lleus s’imposarà una de les següents sancions:
a) Advertència per escrit.
b) Multa de fins a 1.000,00 €.
4. Disposicions comunes a les anteriors sancions:
a) Com a sanció complementaria també es pot imposar l’obligació de fer activitats de formació professional o deontològica si la infracció s’ha produït a causa de
l’incompliment de deures que afectin l’exercici o la deontologia professionals.
b) Si l’infractor ha obtingut un guany econòmic, es pot afegir a la sanció que
estableix aquest article una quantia addicional fins a l’import del profit que n’hagi
obtingut el professional.
5. Com a sanció complementària de qualsevol de les faltes greus i molt greus es
podrà imposar la d’exclusió del torn d’ofici, del d’assistència al detingut o d’ambdós
torns, quan es tracti de matèries que hi estiguin relacionades. Per a faltes greus
l’exclusió podrà ser de fins a un any i per a les molt greus, d’un a tres anys.
6. Els advocats que siguin sancionats hauran d’abonar les despeses ocasionades
amb motiu de la tramitació del procediment disciplinari.
7. La sanció imposada a un col·legiat/ada, llevat de la d’expulsió, no comporta
la baixa en la condició de col·legiat/ada, i continuarà vigent l’obligació d’atendre
les càrregues col·legials.
Article 66
La responsabilitat disciplinària i deontològica de les societats professionals
1. Les societats professionals seran disciplinàriament responsables de les infraccions comeses previstes en aquests Estatuts, per compte i en profit propi, per
les persones físiques que hi tinguin un poder de direcció fonamentat en l’atribució
de la seva representació, bé per prendre decisions en el seu nom, bé per controlar
el funcionament de la societat.
2. En els mateixos supòsits, les societats professionals seran també disciplinàriament responsables de les infraccions comeses en l’exercici d’activitats socials i per
compte i en profit propi, per qui, estant sotmès a l’autoritat de les persones físiques
esmentades en el paràgraf anterior, hagi pogut realitzar els fets per no haver-se
exercit sobre ell el degut control.
3. La responsabilitat disciplinària de les societats professionals no exclourà la
de les persones físiques a què es refereixen els apartats anteriors, ni la d’aquestes
exclourà la responsabilitat disciplinària d’aquelles, que es podran substanciar en
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un sol procediment. Quan com a conseqüència dels mateixos fets s’imposés a
ambdues sanció de multa, l’òrgan sancionador modularà les respectives quanties,
de manera que la suma resultant no sigui desproporcionada en relació amb la gravetat d’aquells.
4. La concurrència en les persones que materialment hagin realitzat els fets o en
les que els haguessin fet possibles per no haver exercit el degut control, de circumstàncies excloents de la culpabilitat, no exclourà ni modificarà la responsabilitat
disciplinària de les societats professionals.
Article 67
Sancions per responsabilitat disciplinària de les societats professionals
1. Les infraccions disciplinàries, professionals o col·legials, atribuïbles a les
societats professionals seran objecte de les següents sancions:
a) Les infraccions disciplinàries molt greus, sanció de multa de 5.001 a 50.000
euros.
b) Les infraccions disciplinàries greus, sanció de multa de 1.001 euros a 5.000
euros.
c) Les infraccions disciplinàries lleus, sanció de multa no superior a 1.000
euros.
2. Si la societat professional responsable de la infracció ha obtingut un guany econòmic, es podrà afegir una sanció addicional fins a l’import del profit obtingut.
Article 68
Criteris per a la imposició de sancions
En la imposició de les sancions disciplinàries col·legials s’haurà de guardar la
deguda proporcionalitat entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció
aplicada. Es consideraran especialment els criteris següents per a la graduació de
les sancions aplicables:
a) La naturalesa o transcendència dels perjudicis causats.
b) La reincidència en la comissió, en el termini d’un any, d’una o mes infraccions,
quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via administrativa.
c) Haver procedit abans de conèixer que l’expedient disciplinari es dirigeix contra
ell a confessar la infracció a l’òrgan competent.
d) Haver col·laborat en la investigació del fet aportant proves, en qualsevol
moment de la tramitació de l’expedient, que siguin noves i decisives per declarar
la responsabilitat de la mateixa persona inculpada.
e) Haver reparat el dany ocasionat a resultes de la infracció o disminuït els seus
efectes en qualsevol moment de la tramitació de l’expedient i amb anterioritat a la
proposta de sanció que efectuï l’instructor.
f) En les societats professionals, haver establert, abans de la imposició de la
sanció, mesures eficaces per prevenir i descobrir les infraccions que en un futur es
puguin cometre amb els seus mitjans o sota la seva cobertura.
Article 69
Constància en l’expedient col·legial
1. Les sancions disciplinàries corporatives es faran constar sempre en l’expedient
personal de la persona col·legiada objecte de la sanció.
2. Les sancions o correccions disciplinàries que imposi l’autoritat judicial a un
advocat, es faran constar a l’expedient personal d’aquest, a criteri de la Junta de
Govern i ateses les circumstàncies del cas.
3. Les sancions disciplinàries corporatives es faran constar en tot cas en l’expedient personal del col·legiat o de la societat professional d’advocats.
Article 70
Extinció de la responsabilitat disciplinària
1. La responsabilitat disciplinària de les persones col·legiades s’extingeix:
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a) Pel compliment de la sanció.
b) Per la defunció.
c) Per la prescripció.
2. Si durant la tramitació del procediment disciplinari es produeixen les causes
previstes en les lletres b) i c) de l’apartat anterior es dictarà resolució que declari
extingida la responsabilitat i s’arxivaran les actuacions.
3. La baixa en el Col·legi no extingeix la responsabilitat disciplinària contreta
durant el període d’alta, encara que determina la impossibilitat d’executar la sanció
que s’acordi, llevat dels supòsits de sanció econòmica, que podrà ser executada amb
independència de la situació del sancionat. En el primer dels casos, es conclourà el
procediment disciplinari mitjançant la resolució que sigui procedent i en el cas de
sanció l’execució quedarà en suspens fins al moment en què la persona col·legiada
causi alta novament en el Col·legi o causi alta en un altre Col·legi, al qual es podrà
interessar l’execució de la sanció.
4. Es donarà publicitat a les sancions fermes, llevat de les imposades per faltes lleus.
Article 71
Prescripció
1. Els terminis de prescripció en relació amb les infraccions disciplinàries seran
de tres anys respecte a les molt greus, de dos anys respecte a les greus i d’un any
respecte a les lleus. Aquests terminis comencen a comptar des que la infracció s’ha
comès. En el cas que es tractin d’infraccions continuades, el termini s’inicia quan
han finalitzat totes les accions o omissions que infringeixin el mateix precepte
administratiu o altres de semblants, en execució d’un pla preconcebut o aprofitant
una ocasió idèntica. Si es tracta d’infraccions permanents el termini s’inicia quan
es produeix la finalització o la cessació de l’activitat il·lícita.
2. Els terminis de prescripció en relació amb les sancions disciplinàries seran
de tres anys respecte a les imposades per infraccions molt greus, de dos anys respecte a les imposades per infraccions greus i d’un any respecte a les imposades
per infraccions lleus. Aquests terminis comencen a comptar des que finalitzi la
via administrativa o judicial.
3. Els terminis de prescripció s’interrompen:
a) Per qualsevol actuació col·legial realitzada amb coneixement formal de la
persona inculpada i dirigida a la iniciació, la tramitació o la resolució del procediment disciplinari. No tindran caràcter interruptor la notificació de les actuacions
col·legials que no tinguin per finalitat impulsar el procediment conduent a la imposició de la sanció disciplinària.
b) Per qualsevol actuació col·legial realitzada amb coneixement formal de la
persona sancionada dirigida a executar la sanció disciplinària. No tindran caràcter
interruptor la notificació de les actuacions col·legials que no tinguin per finalitat
impulsar el procediment conduent a la imposició de la sanció disciplinària.
c) Per interposició per part de la persona inculpada o sancionada de reclamacions
o recursos de qualsevol classe.
d) Per la suspensió de la tramitació del procediment perquè s’està tramitant un
procés penal pels mateixos fets o per altres fets racionalment impossibles de separar
dels sancionables d’acord amb la normativa de l’advocacia catalana.
Article 72
Anotació de les sancions i rehabilitació
1. L’anotació de les sancions a l’expedient personal de la persona col·legiada o de
la societat professional caducarà, a l’any, si ha estat per falta lleu; als dos anys, si ha
estat per falta greu; i als tres anys, si ha estat per falta molt greu. Aquests terminis
es computaran des de l’endemà del dia en què s’hagi complert definitivament la
sanció de suspensió en l’exercici professional, s’hagi notificat amb plena validesa
la sanció d’advertència, o s’hagi satisfet íntegrament l’import de les sancions econòmiques.
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2. La cancel·lació de l’anotació es podrà practicar d’ofici, sens perjudici que la
pugui sol·licitar la mateixa persona col·legiada.
3. Es podrà rehabilitar el col·legiat sancionat per expulsió, a petició de l’interessat,
una vegada transcorreguts 3 anys des de l’efectivitat de l’expulsió.
4. Les sancions de suspensió hauran de ser comunicades als òrgans judicials
de l’àmbit territorial del Col·legi, al Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de
Catalunya i al Consell General del Poder Judicial.
5. En els supòsits de sanció d’expulsió, es comunicarà també la rehabilitació als
òrgans judicials de l’àmbit territorial del Col·legi, al Consell dels Il·lustres Col·legis
d’Advocats de Catalunya i al Consell General del Poder Judicial.
Article 73
Mesures cautelars
1. Durant la tramitació de l’expedient sancionador per infraccions professionals,
la Junta de Govern podrà adoptar les mesures cautelars que siguin imprescindibles
per assegurar l’eficàcia de la resolució final que pugui recaure.
L’adopció d’aquestes mesures requereix un acord motivat i l’audiència prèvia de
la persona afectada.
2. Aquestes mesures es poden acordar en la resolució que incoï el procediment
o durant la seva tramitació.
3. Les mesures cautelars que es poden acordar són les següents:
a) En el cas de faltes molt greus, la suspensió de l’exercici professional per un
període de sis mesos prorrogables per tres més si els fets revesteixen una especial
transcendència o se’n pot derivar un perjudici per als interessos col·legials, els del
client, els de qui fa la queixa, o resultar perjudicada la investigació dels fets.
b) En el cas d’infraccions greus, la suspensió de l’exercici professional per un
període no superior a tres mesos.
c) El temps que la persona afectada hagi estat subjecte a la mesura provisional
de suspensió de funcions serà, en tot cas, computable als efectes de compliment
d’aquest tipus de sanció.
4. No es pot acordar la mesura de suspensió provisional en l’exercici de la professió per a la seva pròpia defensa quan les persones col·legiades es trobin sotmeses
a un procés.
Article 74
Executivitat
El Col·legi té competència per executar per ell mateix les seves resolucions sancionadores, de conformitat amb el que estableixen les normes aplicables.
TÍTOL 6
Del règim jurídic dels actes i acords i de la seva impugnació
Article 75
Reglaments corporatius
En ús de la potestat normativa, el Col·legi podrà aprovar els reglaments que consideri oportuns per regular matèries relacionades amb les funcions col·legials.
El procediment per a l’elaboració i modificació dels reglaments col·legials serà
el següent:
a) El document constarà d’un preàmbul i un articulat ordenats.
b) La competència per a l’aprovació inicial dels reglaments serà de la Junta de
Govern.
c) Acabat el període d’informació pública, s’emetran els corresponents informes
jurídics i se sotmetran a la Junta de Govern per a la seva resolució en el termini
màxim de tres mesos.
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d) En el mateix acord en el qual es resolguin les al·legacions, la Junta aprovarà
definitivament el projecte i ordenarà la redacció d’un text refós amb incorporació
de les prescripcions resultants de les al·legacions acceptades. Aquest acord es comunicarà a les persones que hagin formulat al·legacions.
e) Els reglaments que s’aprovin en relació amb les funcions públiques col·legials
es remetran a la Generalitat perquè en qualifiqui l’adequació a la legalitat, en disposi
la inscripció en el Registre de Col·legis Professionals i n’ordeni la publicació en el
Diari Oficial de la Generalitat Catalunya.
f) La normativa, un cop aprovada i publicada, entrarà en vigor als vint dies de la seva
publicació, llevat que la pròpia norma n’estableixi una altra data d’entrada en vigor.
Article 76
Règim jurídic dels actes col·legials
1. El Col·legi d’Advocats de Girona, en la seva condició de corporació de dret
públic, i en l’àmbit de les seves funcions públiques, actua d’acord amb el dret administratiu i exerceix les potestats inherents a l’Administració pública.
2. En l’exercici de les seves funcions públiques, el Col·legi aplicarà, en les relacions
amb les persones col·legiades i amb els ciutadans, els drets i les garanties procedimentals que estableix la legislació de règim jurídic i procediment administratiu.
3. En l’exercici de les seves funcions privades, el Col·legi resta sotmès al dret
privat. També queden inclosos en aquest àmbit els aspectes relatius al patrimoni,
a la contractació i a les relacions amb el personal del Col·legi, que es regeixen per
la legislació laboral.
Article 77
Notiicació dels acords
1. Les notificacions dels acords adoptats pels òrgans col·legials es faran d’acord
amb allò que estableix la legislació de règim jurídic i procediment administratiu.
2. La notificació a les persones col·legiades s’efectuarà al domicili que correspongui a aquest efecte segons les regles generals establertes.
En el cas que es tracti d’un advocat o advocada incorporats en un altre Col·legi,
inscrit en un altre país o amb exercici ocasional, la notificació s’adreçarà al domicili
comunicat.
3. Les notificacions efectuades per mitjans telemàtics tindran els mateixos efectes,
sempre que permetin tenir constància de la recepció per l’interessat i acreditin el
contingut de la comunicació.
4. Quan calgui procedir a la notificació per edictes, aquests es publicaran al tauler
d’anuncis del Col·legi i al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Article 78
Recursos
1. Les resolucions dictades per la Junta de Govern en matèria disciplinària posen
fi a la via administrativa i podran ser objecte de recurs contenciós administratiu
davant els òrgans d’aquest ordre jurisdiccional en els terminis i condicions exigides
per la llei de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, podran ser objecte de recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan
que l’ha dictat. El recurs es podrà interposar en el termini d’un mes a comptar des
del dia següent al de la notificació de l’acte administratiu i no podrà interposar-se
juntament amb el recurs contenciós administratiu. No es podrà interposar recurs
contenciós administratiu fins que s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la
desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.
2. El mateix règim de recursos s’aplica als actes de tràmit que determinin la
impossibilitat de continuar el procediment, produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims. L’oposició a la resta d’actes de tràmit l’hauran
d’al·legar els interessats, per a la seva consideració en la resolució que posi i al
procediment.
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3. El règim jurídic dels recursos serà el regulat en la llei de procediment administratiu comú.
4. La resolució dels recursos serà motivada i congruent amb les pretensions de
la persona recorrent, i en cap cas podrà agreujar la seva situació inicial.
Article 79
Supletorietat
La legislació de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú serà d’aplicació supletòria en les actuacions col·legials que tinguin naturalesa administrativa, en els termes establerts per l’Estatut d’autonomia
de Catalunya i la legislació catalana sobre col·legis professionals.
Article 80
Executivitat
1. Els acords i resolucions que es dictin en exercici de les funcions públiques i
potestats administratives del Col·legi seran immediatament executius, llevat que el
mateix acord indiqui un altre moment, o que l’eficàcia quedi supeditada a la seva
notificació, publicació o aprovació d’un altre òrgan. En la resolució corresponent, es
podran adoptar les mesures cautelars que calguin per garantir-ne l’eficàcia mentre
no sigui executiva.
2. Les resolucions adoptades en exercici de la potestat disciplinària seran executives quan hagin guanyat fermesa en via administrativa, és a dir, o bé quan no s’hagi
presentat recurs en el termini donat, o bé quan el recurs hagi estat expressament
desestimat o s’hagi produït la desestimació presumpta.
Article 81
Terminis
1. Els terminis que aquests Estatuts assenyalin per dies s’entendrà que són dies
hàbils i, per tant, descomptats els diumenges i els festius, llevat que s’indiqui expressament que són naturals.
2. El còmput dels terminis es farà d’acord amb la legislació de procediment
administratiu comú.
Article 82
De la dissolució del Col·legi
1. La dissolució del Col·legi és competència de l’Assemblea General Extraordinària, a proposta de la Junta de Govern o per iniciativa dels col·legiats, mitjançant
sol·licitud subscrita per un nombre d’aquests que suposi, almenys, el 25 per 100
del cens col·legial.
2. La convocatòria de l’Assemblea General Extraordinària que tingui per objecte
la dissolució del Col·legi correspondrà a la Junta de Govern amb una antelació
mínima, en tot cas, de seixanta dies a la seva celebració.
Quan la convocatòria es realitzi per iniciativa dels col·legiats, complert el requisit
fixat en l’apartat anterior, la Junta de Govern haurà de convocar Assemblea General
Extraordinària en el termini no superior a quinze dies des de la presentació de la
sol·licitud.
En aquest cas, a més, la convocatòria haurà de realitzar-se amb una antelació
màxima de seixanta-cinc dies a la celebració de la mateixa.
3. La proposta de dissolució del Col·legi es comunicarà a tots els col·legiats i es
publicarà al tauló d’anuncis del Col·legi i a les sales d’advocats existents en jutjat
i tribunals de l’àmbit territorial del Col·legi. A més podrà anunciar-se al lloc web
del Col·legi.
4. L’Assemblea General Extraordinària, per la finalitat prevista en aquest article,
quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria si concorren col·legiats
que suposin la meitat més un del cens col·legial amb dret a vot. Si no s’arribés a
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l’esmentat quòrum, podrà constituir-se en segona convocatòria si concorren collegiats que suposin el 25 por 100 del cens col·legial amb dret a vot.
Ambdues convocatòries podran realitzar-se conjuntament, mitjançant un anunci
únic.
Entre la primera i la segona reunió hauran de transcórrer almenys un termini de
vint-i-quatre hores.
5. L’Assemblea General Extraordinària podrà desenvolupar-se en una o més
sessions per a debat i votació.
6. Per a la dissolució del Col·legi s’exigirà l’acord de la majoria simple de l’Assemblea General Extraordinària.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
Supletorietat de la legislació de procediment administratiu
En els termes establerts per la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i col·legis professionals, i l’Estatut del Consell dels Il·lustres Col·legis
d’Advocats de Catalunya, i normativa de l’advocacia catalana vigent, la legislació
de procediment administratiu comú serà d’aplicació supletòria respecte de les actuacions corporatives que revesteixin naturalesa administrativa.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Procediments en tràmit
Els procediments iniciats abans de l’entrada en vigor dels presents Estatuts es
continuaran regint per la normativa vigent en aquell moment, sempre que aquesta
no els sigui més favorable.
Segona
Reglaments vigents
Els actuals reglaments corporatius vigents s’hauran d’adaptar als presents Estatuts, si s’escau.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Les limitacions temporals previstes per als càrrecs de la Junta de Govern començaran a regir a partir de les properes eleccions.
Segona
Qualiicació
La Junta de Govern haurà d’aprovar les incorporacions als presents Estatuts de
les eventuals prescripcions que efectuï la Generalitat de Catalunya derivades de la
qualificació a legalitat, d’acord amb la normativa vigent.
Tercera
Entrada en vigor
Els presents Estatuts entraran en vigor en el termini de vint dies des de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
A l’entrada en vigor dels presents Estatuts quedaran derogats els Estatuts del
Col·legi d’Advocats de Girona aprovats per l’Assemblea General Extraordinària
de col·legiats de 25 de març de 2003, publicats al DOGC núm. 4041, de 2.1.2004, i
al DOGC núm. 4170, de 8.7.2004.
Així mateix, queden derogats els reglaments col·legials actuals en allò que contradiguin o s’oposin als presents Estatuts.
(10.201.168)

*
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