
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ JUS/430/2016, de 17 de febrer, per la qual s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la
Generalitat de Catalunya el Reglament sobre les obligacions econòmiques dels col·legiats del Col·legi
d'Advocats de Reus.

Vist l'expedient d'adequació a la legalitat del Reglament sobre les obligacions econòmiques dels col·legiats del
Col·legi d'Advocats de Reus 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 18 d'agost de 2015, del qual resulta que en data de 25
de novembre de 2015 es va presentar la documentació prevista als articles 42 i 46.3 i 4 de la Llei 7/2006, de
31 de maig, sobre el procediment d'elaboració i aprovació del Reglament, aprovat en l'Assemblea General
Extraordinària del Col·legi de data 30 de juliol de 2015;

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 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d'octubre, per a l'adequació de
normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006,
relativa als serveis en el mercat interior; i els Estatuts col·legials vigents declarats adequats a la legalitat per la
Resolució JUS/4180/2010, de 15 de desembre (DOGC núm. 5489, de 4.1.2011);

Vist que el text del Reglament sobre les obligacions econòmiques dels col·legiats del Col·legi d'Advocats de
Reus s'adequa 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;

A proposta de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques,

Resolc:

-1 Declarar l'adequació a la legalitat del Reglament sobre les obligacions econòmiques dels col·legiats del
Col·legi d'Advocats de Reus a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels
col·legis professionals i disposar la seva inscripció al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de
Catalunya;

-2 Disposar que el text del Reglament es publiqui al DOGC, a l'annex d'aquesta Resolució.

Barcelona, 17 de febrer de 2016

P. d. (Resolució JUS/1564/2015, de 8.7.2015, DOGC de 13.7.2015)

Xavier Bernadí i Gil

Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7069 - 1.3.20161/5 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-16053028-2016



Annex

Reglament sobre les obligacions econòmiques dels col·legiats del Col·legi d'Advocats de Reus.

Preàmbul

Als Estatuts de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Reus aprovats en les assemblees generals extraordinàries de
dates 24 de juliol de 2009 i 22 de juliol de 2010 i publicats al DOGC de data 4 de gener de 2011,
JUS/4180/2010, de 15 de desembre, es preveuen, entre d'altres, els deures dels col·legiats quant a participar
en el sosteniment econòmic de les despeses (article 52.c), i les causes de l'incompliment d'aquesta obligació i
les seves conseqüències (article 57.1.e i 57.5).

Per l'anterior, a l'empara de l'article 95 dels Estatuts, que atorga la potestat normativa, es formula la següent
proposta de reglament per a la seva aprovació.

L'objecte d'aquesta proposta és establir, d'acord amb la Normativa de l'advocacia catalana (article 15.3), el
procediment derivat de les conseqüències de l'impagament de les quotes col·legials o les sancions econòmiques
que s'imposin a un col·legiat o una col·legiada, així com establir i concretar el procediment de reincorporació
en cas que se n'acordi la baixa.

En el Reglament s'establiran el tràmit de requeriment del deute, les possibles al·legacions a aquest
requeriment, els interessos que es meritin, el possible acord de suspensió o denegació temporal dels serveis
col·legials, i així mateix s'establirà un procediment específic per reclamar les primes de les pòlisses de
responsabilitat civil.

Per tant, la Junta de Govern aprova el següent Reglament:

Article 1

Objecte

Aquest Reglament té per objecte regular un procediment sumari de reclamació de quotes col·legials i sancions
pendents procedents d'expedients deontològics i d'altres obligacions econòmiques del col·legiat, que suposaran
I'eventual declaració de baixa com a col·legiat o col·legiada de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Reus per
l'impagament reiterat de quotes i sancions econòmiques.

També especifica el procediment de reincorporació, un cop abonat el deute. Així mateix, regula el procediment
de reclamació de les quotes independents corresponents a la pòlissa de responsabilitat civil.

 

Article 2

Conseqüència de l'impagament de quotes, la baixa col·legial

L'impagament reiterat de les quotes col·legials i sancions econòmiques imposades, serà causa suficient per
tramitar la baixa col·legial, de conformitat amb allò que preveu l'article 57.1.e) dels Estatuts del Col·legi
d'Advocats de Reus.

Es considerarà que l'impagament de quotes és reiterat quan el col·legiat o la col·legiada deixi d'abonar tres
quotes consecutives o sis quotes no consecutives. L'impagament de les quotes afectarà tot allò que preveu
l'article 52.c) dels Estatuts del Col·legi d'Advocats de Reus.

Pel que fa a la repercussió de la quota corresponent al Consell de l'Advocacia Catalana i al Consell General de
l'Advocacia Espanyola, així com de l'assegurança de responsabilitat civil en el cas que el col·legiat opti per
subscriure-la amb la pòlissa col·legial, i sens perjudici de la infracció deontològica que suposi l'impagament
d'aquesta, es considerarà impagament, a l'efecte de reclamació, l'impagament d'una sola quota amb motiu de
la periodicitat d'aquestes.

 

Article 3

Concepte de quotes
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Les quotes col·legials, a l'efecte de considerar-ne l'impagament, són les previstes a l'article 52.c) dels Estatuts
del Col·legi d'Advocats de Reus, quotes ordinàries mensuals, extraordinàries, quotes per qualsevol servei
col·legial (certificats, formació, expedients d'honoraris, material, recàrrecs...), a més de la repercussió de quota
que correspongui emesa pel Col·legi en concepte de pòlissa de responsabilitat civil, així com les del Consell dels
Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya i del Consell General de l'Advocacia Espanyola.

 

Article 4

Procediment de reclamació de quotes

1. El procediment de reclamació s'iniciarà automàticament en produir-se un impagament reiterat, en els termes
establerts a l'article 2, amb un requeriment escrit enviat al col·legiat o la col·legiada per qualsevol mitjà que
permeti tenir constància de la seva recepció per part de l'interessat. També seran vàlides les notificacions
efectuades per correu electrònic, sempre que el col·legiat hagi donat el seu consentiment previ per rebre les
comunicacions col·legials per aquesta via. En qualsevol cas caldrà ajustar-se al que disposa l'article 52.e) dels
Estatuts de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Reus.

2. Si no és possible efectuar la notificació als anteriors domicilis, i sempre que s'hagin realitzat un mínim de
dos intents de notificació personal al domicili professional que consti al cens, es practicarà la notificació segons
el que disposa l'article 87 de la Normativa de l'advocacia catalana. En el cas que sigui impossible la notificació
personal al deutor, s'actuarà d'acord amb el que preveu l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

3. En la comunicació personal, s'indicarà el deute total pendent per tots els conceptes fins a la data del
requeriment i l'obligació de fer-hi front en el termini improrrogable de set dies, i es recordarà l'obligació
d'abonar les quotes col·legials degudes així com les que es generin durant la tramitació de l'expedient, si
s'escau, amb l'advertiment exprés que l'incompliment de l'obligació d'abonar les quotes produirà la baixa
col·legial conforme al que preveuen els Estatuts del Col·legi.

4. Durant el termini de set dies per realitzar el pagament, s'atorgarà al col·legiat un tràmit d'audiència a fi i
efecte que pugui formular al·legacions.

 

Article 5

Procediment de baixa col·legial per impagament

1. Transcorregut el termini d'audiència sense que la persona interessada hagi formulat al·legacions o sense que
s'hagi acreditat la completa regularització del deute pendent, la Junta de Govern, a proposta del tresorer o la
tresorera, acordarà la baixa del col·legiat o la col·legiada.

2. En cas que es formulin al·legacions i es presentin dins el termini concedit, es resoldran motivadament per
acord de la Junta de Govern en el termini màxim d'un mes a comptar de la seva presentació.

L'estimació de les al·legacions donarà lloc a l'arxivament de l'expedient; en cas de desestimació, s'acordarà la
baixa com a col·legiat.

3. Els anteriors acords es notificaran a l'interessat per les vies de comunicació previstes en aquest Reglament,
amb indicació dels recursos pertinents.

 

Article 6

Recursos

1. Contra els acords de la Junta de Govern que decideixin la baixa col·legial es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Tarragona, en el termini de dos
mesos des de l'endemà de la notificació de l'acte que acorda la baixa, segons el que disposa l'article 46.1 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

2. Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant la Junta de Govern, en el termini d'un mes
també des de l'endemà de la notificació de l'acte que s'impugna, segons l'article 117.1 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

3. La interposició del recurs no suspendrà l'acord de baixa, sens perjudici que excepcionalment es pugui
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sol·licitar i atorgar, d'acord amb la normativa de procediment administratiu.

 

Article 7

Execució

1. Els acords de baixa esdevindran executius un cop ferms en via administrativa, bé quan no s'hagi presentat
cap recurs en el termini atorgat o bé quan aquest hagi estat expressament desestimat, segons el que disposa
l'article 98.3 de la Normativa de l'advocacia catalana.

Si abans de la fermesa el col·legiat o la col·legiada afectat abona les quantitats degudes fins al moment de la
notificació dels acords de baixa, aquesta no produirà efectes.

2. Un cop l'acord de baixa sigui ferm, es comunicarà al Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de
Catalunya, al Consell General de l'Advocacia Espanyola i als òrgans judicials del partit judicial de Reus i Falset,
a fi que la persona en aquesta situació no pugui actuar com a col·legiada de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de
Reus.

 

Article 8

Sol·licitud d'ajornament o fraccionament

1. Abans de la resolució de l'expedient, els col·legiats que per circumstàncies excepcionals no puguin fer front,
dins els terminis de venciment, a les seves càrregues col·legials, podran adreçar una sol·licitud d'ajornament o
fraccionament de pagament que contingui una declaració responsable de la impossibilitat de fer front a les
quotes o, en tot cas, si ho considera necessari, aportar la documentació que acrediti la seva situació, i restarà
suspès el procediment de baixa col·legial si així s'acorda expressament.

2. En cas que se sol·liciti el fraccionament o ajornament del deute, aquests no podran ser mai superiors a sis
terminis mensuals o a sis mesos, segons correspongui. A la vegada que s'aboni el deute de forma fraccionada,
el col·legiat o la col·legiada complirà amb el pagament de les quotes que es generin de forma ordinària i/o
extraordinària per tots els conceptes.

Si es demana tan sols l'ajornament del deute en els límits establerts, el col·legiat o la col·legiada igualment
haurà de complir amb el pagament de les quotes ordinàries o extraordinàries que es generin durant aquest
ajornament.

El fraccionament o l'ajornament sol·licitats pel col·legiat o la col·legiada seran acordats per la Junta de Govern,
a proposta del tresorer o la tresorera. S'especificarà expressament el termini atorgat per al pagament en
ambdós casos i també la quota mensual a satisfer en el cas que s'acordi el fraccionament.

3. La Junta de Govern, a proposta del tresorer o la tresorera, desestimarà la sol·licitud quan no s'acrediti
suficientment la impossibilitat de fer front als deutes col·legials, i continuarà, per tant, la tramitació del
procediment de baixa. La resolució de la Junta de Govern serà motivada i s'adoptarà en el termini d'un mes des
de la petició. Transcorregut aquest termini sense haver dictat resolució, s'entendrà desestimada per silenci
administratiu.

4. En el cas que el fraccionament o l'ajornament s'hagi acordat, si se'n produeix l'impagament, el procediment
de baixa s'iniciarà de forma automàtica en la fase en què hagi quedat en suspens.

5. Els col·legiats no es podran acollir a la sol·licitud de fraccionament o ajornament quan la Junta de Govern ja
hagi resolt definitivament l'expedient de baixa, llevat de circumstàncies excepcionals que hauran de quedar
degudament acreditades i, en tot cas, hauran de ser estimades per la Junta de Govern, a proposta del tresorer
o la tresorera.

 

Article 9

Reincorporació

1. Per tal que la reincorporació es produeixi, s'haurà de satisfer el deute total reclamat per tots els conceptes
així com el pagament de les sancions amb l'interès legal meritat per ambdós casos. D'altra banda, i abans de
procedir a la reincorporació, es comprovarà que no subsisteixi cap altre motiu per mantenir la baixa col·legial.

2. La reincorporació comportarà mantenir la mateixa condició de col·legiat prèvia a l'acord de baixa per
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impagament.

Article 10

Vigència

El present Reglament entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en la pàgina web col·legial.

(16.053.028)
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