
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ JUS/1778/2019, de 18 de juny, per la qual s’inscriuen al Registre de col·legis professionals de
la Generalitat de Catalunya els Estatuts de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus.

Atès l'expedient de modificació global dels Estatuts de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus, incoat arran de
la sol·licitud de 7 de gener de 2019, del qual resulta que en data 2 de maig de 2019 es va presentar el text
dels Estatuts adequat als preceptes de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i
dels col·legis professionals, aprovat en l'Assemblea General Extraordinària del Col·legi de data 27 de març de
2019;

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. 5789, de 4.1.2011);

Vist que el text de la modificació global dels Estatuts 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 de la modificació global dels Estatuts de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia
de Reus 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 de la modificació global dels Estatuts esmentats es publiqui al DOGC com a annex a
aquesta Resolució.

 

Barcelona, 18 de juny de 2019

 

Per delegació (Resolució JUS/1040/2017, de 12.5.2017, DOGC de 17.5.2017)

Xavier Bernadí i Gil

Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques

 

 

Annex

Estatuts de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus
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Exposició de motius

 

I

Els presents Estatuts substitueixen els Estatuts del Col·legi d'Advocats de Reus, aprovats a les assemblees
generals extraordinàries celebrades el 24 de juliol de 2009 i el 22 de juliol de 2010, publicats en data 4 de
gener de 2011 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per la Resolució JUS/4180/2010, de 15 de
desembre.

L'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, estableix que la
Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria de col·legis professionals i exercici de les
professions titulades, sens perjudici de l'establert a la Constitució. El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei
7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals, d'aplicació a tots
els col·legis que desenvolupin la seva actuació al territori de Catalunya.

Davant un món extraordinàriament canviant que provoca transformacions en tots els àmbits, ja socials, ja
econòmics, inclòs en la manera de relacionar-se i de fer, la reforma dels Estatuts del Col·legi ha esdevingut
forçosament necessària per tal de que el nostre col·lectiu anés de la ma dels esmentats canvis. La igualtat de
gènere en el sector jurídic, les noves tecnologies, la forma de relacionar-se amb els usuaris i l'Administració de
justícia, l'accés a la professió, entre altres, han estat motors de la reforma que ara presentem. De manera
especial també hem volgut introduir dins el títol IV destinat a les eleccions per als càrrecs de Junta, normes
com ara sobre la campanya i propaganda electoral i també respecte de l'establiment d'un calendari electoral,
amb la finalitat de fomentar al màxim la participació i fer d'aquesta elecció un acte absolutament transparent,
obert i clar per a tots els nostres col·legiats i les nostres col·legiades.

 

II

Els presents Estatuts tenen com a punt de partida el canvi de denominació de la corporació, la qual
s'anomenarà a partir d'ara "Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus" introduint així mateix la defensa dels
interessos dels professionals que en formen part i en relació de forma directa amb la defensa i protecció dels
interès sos dels consumidors i usuaris.

Els Estatuts consten de vuit títols, dividits en capítols, amb un total de 88 articles i una disposició addicional,
una disposició transitòria, una disposició final i una disposició derogatòria.

 

III

El títol I recull els aspectes més fonamentals i que són objecte de la corporació, donant especial rellevància a
les finalitats essencials i funcions principals de la corporació com a tal, destacant entre elles l'atenció als
col·legiats i a les col·legiades del Col·legi, als consumidors i consumidores i usuaris i usuàries, atorgant una
posició destacada als serveis de caràcter fonamental i transversal de la institució.

El títol II defineix als col·legiats i a les col·legiades, distingint entre exercents i no exercents, regulant
assumptes tals com els requisits i formes de col·legiació, els drets i deures dels col·legiats i de les col·legiades i
la seva responsabilitat. En aquest sentit s'ha recollit les sancions disciplinaries derivades per l'actuació dels
col·legiats i de les col·legiades en el torn d'ofici, sens perjudici de la seva posterior regulació reglamentaria en
aquest sentit.

El títol III, esta dedicat als òrgans i principis rectors del Col·legi. S'indica que el degà o la degana és l'òrgan
col·legiat superior, la Junta de Govern, l'òrgan col·legiat de direcció, i la Junta General, com a òrgan sobirà de
decisió del Col·legi, presidit pels principis de democràcia, autonomia, participació col·legial i transparència,
destacant aquesta última, a la qual es dedica un article propi, per al compliment de la legislació més recent en
la matèria, com a element fonamental de control i bon govern del Col·legi.

El títol IV esta dedicat a les eleccions als càrrecs de degà o degana i membres de Junta de Govern, introduint
nous òrgans com la Comissió electoral i fixant un calendari orientatiu per al procés.

El títol V esta dedicat al funcionament econòmic del Col·legi, recollint les disposicions generals d'aquest
funcionament, els recursos econòmics del Col·legi, la seva administració, gerència i personal laboral i
col·laborador.
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El títol VI regula la naturalesa del Col·legi com a corporació de dret públic. Quan exercita funcions de caràcter
públic, la seva actuació esta subjecta al dret administratiu, i el present títol regula els aspectes procedimentals
d'aquesta actuació, com els terminis, l'eficàcia dels actes de caràcter administratiu, la seva notificació i els
recursos que poden interposar enfront dels mateixos aquelles persones que ostentin un interès legítim, amb
caràcter previ a la revisió jurisdiccional en via contenciosa administrativa. En els altres casos, quan el Col·legi
no actua en exercici de funcions administratives, els seus acords estan sotmesos al dret privat.

Els últims títols, el VII i el VIII, regulen els aspectes de procediment que les seves pròpies denominacions
indiquen, la via per a la reforma parcial o total dels Estatuts, així com els supòsits de canvi de denominació,
fusió, segregació, dissolució i liquidació del Col·legi. Tots aquests acords corresponen a l'òrgan sobirà de decisió
del Col·legi, això és, a la Junta General Extraordinària que es convoqui a aquest efecte, a iniciativa de la Junta
de Govern o del nombre de col·legiats i col·legiades integrants del Col·legi que s'estableix en cada cas.

 

IV

Finalment, s'inclou una disposició addicional que estableix la legislació que completa allò no previst en els
presents Estatuts. Una disposició transitòria referida als procediments ja iniciats amb anterioritat a la seva
entrada en vigor i amb referencia a l'adequació al torn d'elecció del diputat sisè o de la diputada sisena que
s'haurà d'adaptar al que es disposa en els presents Estatuts, una disposició final indicant l'entrada en vigor
dels Estatuts i l'autorització expressa per a la modificació en tot allò que per part del departament es requereixi
i per últim una disposició derogatòria que deroga amb caràcter general totes aquelles disposicions anteriors
que contradiguin els presents Estatuts.

 

 

Títol I

Del Col·legi

 

Capítol I

De la denominació, àmbit i naturalesa del Col·legi

 

Article 1

Denominació i seu

1. El Col·legi de Reus és una corporació pública que ostenta la representació i defensa de la professió de
l'advocacia i es denomina "Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus".

2. L'àmbit territorial comprèn les comarques del Baix Camp, El Priorat i La Ribera d'Ebre.

3. El Col·legi té el seu domicili i seu a l'Av. de Marià Fortuny 83, 1r de Reus.

4. El Col·legi podrà establir delegacions, seus auxiliars i altres dependències, dins del seu àmbit territorial, en
aquelles demarcacions judicials en què resulti convenient per al millor compliment de les seves finalitats i
funcions col·legials.

 

Article 2

Finalitats i règim jurídic

1. D'acord amb la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis
professionals, i la resta de la normativa aplicable, les finalitats essencials del Col·legi són l'ordenació, la
representació i la defensa de la professió i dels interessos professionals dels col·legiats i de les col·legiades, la
seva formació professional permanent, garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions
deontològiques de la professió, així com vetllar perquè l'actuació dels col·legiats i de les col·legiades respongui
als interessos i a les necessitats de la societat, i la col·laboració en la promoció i administració de la justícia.

2. El Col·legi es regeix per la següent normativa:
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a) L'aprovada per la Generalitat de Catalunya, en el marc de les seves competències.

b) L'aprovada pel Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya, així com de la normativa estatal
bàsica i de la normativa comunitària.

c) Els presents Estatuts, pels reglaments corporatius i de règim interior i acords que aprovin els seus òrgans.

d) Altres normatives que siguin d'aplicació i entre aquestes les aprovades per l'Estat en exercici del seu àmbit
competencial.

 

Capítol II

Finalitats i funcions del Col·legi

 

Article 3

De les finalitats essencials del Col·legi

Són finalitats essencials de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus, en el seu àmbit territorial:

a) L'ordenació de l'exercici de la professió de l'advocacia, com a professió lliure i independent que, en base a
l'aplicació de la ciència i la tècnica jurídica i per mitjà de la seva activitat d'assessorament i consell, assegura
l'efectivitat del dret fonamental de defensa i assistència lletrada i es constitueix en garantia dels drets i
llibertats de les persones, de la concòrdia i de la justícia.

b) La representació institucional exclusiva de la professió de l'advocacia.

c) La col·laboració en el funcionament, promoció i millora de l'Administració de la justícia.

d) La contribució a la garantia del dret constitucional de defensa i accés a la justícia mitjançant l'organització i
prestació de l'assistència jurídica gratuïta.

e) La defensa dels interessos professionals dels col·legiats i de les col·legiades del Col·legi, en congruència amb
els interessos i necessitats generals de la societat.

f) La protecció dels interessos dels consumidors i consumidores i usuaris i usuàries.

g) El control deontològic i l'exercici de la potestat disciplinària en garantia de l'exercici de l'advocacia.

h) La formació inicial i permanent dels col·legiats i de les col·legiades.

i) La intervenció en el procés d'accés a la professió de l'advocacia, de conformitat amb l'establert en les lleis.

j) Defensar l'Estat Social i Democràtic de Dret i treballar per la promoció dels drets humans i de les llibertats
públiques. Així com, donar compliment a la normativa estatal i autonòmica d'aplicació.

 

Article 4

De les funcions del Col·legi

Són funcions de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus, per assolir els seus objectius:

a) Ostentar la representació i defensa de l'advocacia davant l'Administració, institucions, tribunals, entitats i
particulars, amb legitimació per ser part en tots els litigis i causes que afectin els drets i interessos
professionals.

b) Aprovar els seus estatuts i reglaments de règim interior.

c) Ordenar l'activitat professional dels col·legiats i de les col·legiades, vetllant per la formació, la deontologia i
la dignitat professional i els drets dels particulars, així com exercir la facultat disciplinària en l'ordre
professional i col·legial, fent complir als col·legiats i a les col·legiades, en allò que afecti la professió, les
disposicions adoptades pels òrgans col·legials en matèria de la seva competència.

d) Garantir que es cobreixin amb una assegurança els riscos de responsabilitat en què es pugui incórrer en
l'exercici de la professió i en el marc del que estableix la normativa vigent.
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e) Organitzar i gestionar els serveis del torn d'ofici i assistència jurídica gratuïta, assistència al detingut, el
servei d'orientació Jurídica i servei de orientació en la mediació, així com tots aquells que es puguin crear,
d'acord amb la llei, a fi de garantir l'accés dels ciutadans a un assessorament, una defensa jurídica i una
representació tècnica de qualitat.

f) Promoure i fomentar especialment la formació inicial i continuada en matèria de l'exercici de la professió de
l'advocacia, mitjançant cursos adreçats als col·legiats i a les col·legiades, tant en l'àmbit del Col·legi com en el
de les universitats de la seva demarcació territorial.

g) Impulsar l'adequada utilització per part dels col·legiats i de les col·legiades de les tecnologies de la
informació i les comunicacions en l'exercici professional i en les seves relacions corporatives.

h) Mantenir una Escola de Pràctica Jurídica i altres mitjans per possibilitar l'accés a l'advocacia dels nous
titulats i l'organització de cursos per a la formació contínua, perfeccionament i especialització professional dels
col·legiats i de les col·legiades.

i) Assegurar la representació de l'advocacia en els consells socials i patronats universitaris, en els termes
establerts per les normes que els regulin.

j) Adoptar les mesures adients per evitar l'intrusisme i la competència deslleial, mitjançant l'exercici de les
accions previstes a l'ordenament jurídic.

k) Participar en les matèries pròpies de la professió en els òrgans consultius de l'Administració, així com en els
organismes o associacions interprofessionals i designar representants en qualsevol tribunal en què s'exigeixin
coneixements relatius a matèries específiques, sempre que se'l requereixi.

I) Col·laborar amb el poder judicial i els altres poders públics mitjançant la participació en els òrgans que
procedeixi, de conformitat amb les seves normes reguladores; així com la realització d'estudis, emissió
d'informes, elaboració d'estadístiques i altres activitats relacionades amb les seves finalitats, quan els siguin
sol·licitades o s'acordin per pròpia iniciativa.

m) Fomentar l'ús de la llengua catalana entre els col·legiats i les col·legiades i en els àmbits institucionals i
socials en els quals s'exerceix la professió.

n) Crear societats, associacions, fundacions o qualsevol entitat o figura jurídica admesa en dret, que tingui per
objecte la prestació de serveis en benefici als col·legiats i a les col·legiades o de la professió d'advocat.

o) Promoure la utilització de fulls d'encàrrec en relació als honoraris professionals així com emetre dictàmens
als exclusius efectes de la taxació de costes i de la jura de comptes dels advocats i de les advocades, que
seran igualment vàlids pel càlcul d'honoraris que corresponguin a l'efecte de taxació de costes en assistència
jurídica gratuïta.

p) Intervenir, prèvia sol·licitud de les persones interessades, en vies de conciliació, mediació o arbitratge en les
qüestions que per motius professionals se suscitin entre els col·legiats i les col·legiades o entre aquests i els
seus clients.

q) Exercir funcions d'arbitratge en els assumptes que els siguin sotmesos, així com promoure, crear o
participar en institucions d'arbitratge, mediació o qualsevol altres mètodes alternatius de resolució de
conflictes.

r) Promoure polítiques d'igualtat de gènere.

s) Totes les altres funcions que siguin beneficioses per als interessos professionals i s'encaminin al compliment
dels objectius col·legials.

t) Quantes funcions que siguin en benefici de la protecció dels interessos i la igualtat de les persones
consumidores i usuàries dels serveis de l'advocacia i qualsevol altres establertes en els presents Estatuts o les
previstes per legislació vigent.

 

Article 5

De l'atenció als col·legiats i a les col·legiades del Col·legi i als consumidors i a les consumidores i usuaris i
usuàries

1. El Col·legi haurà d'atendre les queixes o reclamacions presentades pels seus col·legiats i per les seves
col·legiades.
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2. Així mateix, el Col·legi prestarà un servei d'atenció a les persones consumidores o usuàries, aquest servei
necessàriament tramitarà les queixes i reclamacions referides a l'activitat col·legial o professional dels
col·legiats i de les col·legiades que es presentin per qualsevol consumidor o consumidora o usuari o usuària
que contracti els seus serveis professionals, així com per associacions i organitzacions de consumidors i usuaris
en la seva representació o en defensa dels seus interessos.

3. El Col·legi, a través d'aquest servei d'atenció, resoldrà sobre la queixa o reclamació segons s'escaigui:

a) Informant sobre el sistema extrajudicial de conflictes.

b) Remetent la queixa als òrgans col·legials competents per instruir els oportuns expedients informatius o
disciplinaris.

c) Procedint a l'arxiu de la queixa o adoptant qualsevol altra decisió conforme a dret.

4. La regulació d'aquest servei haurà de preveure la presentació de queixes i reclamacions per via electrònica i
a distància.

 

Article 6

De l'acció social del Col·legi

1. El Col·legi vetllarà especialment per la seva responsabilitat vers la societat en què s'integra. Per això podrà
promoure, organitzar i executar programes d'acció social en benefici dels sectors més desfavorits, així com per
a la promoció i difusió dels drets fonamentals, els valors democràtics de convivència o la cooperació
internacional.

2. Sens perjudici de les competències derivades de la legislació sobre assistència Jurídica en matèria de serveis
d'orientació jurídica, el Col·legi podrà organitzar i prestar serveis gratuïts, amb o sense finançament extern
públic o privat, dedicats a assessorar als qui no tinguin accés a altres serveis d'assessorament gratuïts i es
trobin en situacions de necessitat, desavantatge o risc d'exclusió social.

 

Capítol III

De la llengua

 

Article 7

Llengua pròpia i llengües oficials

1. El català és la llengua pròpia del Col·legi de l'Advocacia de Reus i, per tant, n'és la llengua d'ús normal i
ordinari. A més a més, el català és la llengua oficial d'aquesta corporació, com també ho és el castellà.

2. El Col·legi impulsarà la normalització de l'ús del català en totes les professions Jurídiques i en l'Administració
de justícia en el nostre àmbit territorial.

3. Els advocats i les advocades que prestin els serveis d'assistència jurídica gratuïta, de torn d'ofici, orientació
jurídica al Col·legi i orientació jurídica de mediació, hauran de poder atendre i actuar en la llengua que esculli
l'usuari del servei entre les dues llengües oficials de Catalunya.

 

Capítol IV

Escola de Pràctica Jurídica "Guillem Maria de Brocà"

 

Article 8

De l'Escola

1. L'Escola de Pràctica Jurídica "Guillem Maria de Brocà" és un ens integrat en l'estructura col·legial i depenent
directament de la Junta de Govern, a través de la qual el Col·legi compleix amb la seva finalitat i funció de
contribuir a la formació inicial per a l'accés a l'advocacia de les noves persones titulades, i a la formació
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contínua, contribuint al perfeccionament i especialització professional dels seus integrants.

2. El Col·legi podrà desenvolupar a través de l'Escola de Pràctica Jurídica "Guillem Maria de Brocà" la funció de
participació en els processos i proves que la llei estableixi per a l'acreditació de l'aptitud professional per a
l'exercici professional de l'advocacia.

3. La seva estructura i organització econòmica vindrà determinada pel que disposi la Junta de Govern de forma
reglamentària.

4. Canvi de denominació. La Junta podrà acordar el canvi de denominació de l'Escola de Pràctica Jurídica
"Guillem Maria de Brocà" pel vot unànime de tots els membres. L'acord del canvi de nom de l'Escola de Pràctica
Jurídica haurà de ser ratificat per majoria simple per Junta General Ordinària o Extraordinària.

 

Capítol V

Assistència jurídica gratuïta

 

Article 9

De l'assistència jurídica gratuïta

1. Correspon a l'advocacia l'assessorament jurídic i la defensa de les persones que tinguin dret a l'assistència
jurídica gratuïta, així com l'assistència a les persones detingudes o la defensa de les que sol·licitin una defensa
jurídica d'ofici o no la nomenin, quan sigui preceptiva la seva intervenció, d'acord amb la legislació vigent.

2. El Col·legi, en compliment d'una de les seves finalitats essencials i d'acord amb les funcions públiques
atribuïdes per les lleis, és l'encarregat de l'organització i gestió d'aquests serveis d'assistència jurídica gratuïta,
així com del Servei d'Orientació Jurídica, l'objecte del qual serà el de prestar assessorament i orientació a les
persones sol·licitants d'aquests serveis i la tramitació del benefici de justícia gratuïta.

3. El Col·legi ha de vetllar pel correcte funcionament dels serveis d'assistència jurídica gratuïta i la seva
adequació a la normativa vigent, i ha de facilitar la formació corresponent als advocats i a les advocades que
prestin aquests serveis. Així mateix, ha de vetllar perquè rebin una retribució digna per les intervencions
d'assistència jurídica gratuïta.

4. La Junta de Govern, a proposta si escau de la Comissió del Torn d'Ofici regulada en els presents Estatuts i
d'acord amb la legislació vigent, és l'òrgan encarregat d'aprovar les normes que regulin el seu funcionament,
especialitats, regles de repartiment i requisits per a la incorporació dels advocats i de les advocades als serveis
i torns corresponents, així com de l'establiment d'un règim sancionador específic, complementari del règim
disciplinari general, per als supòsits d'incompliment de les obligacions que comporta.

5. Els advocats i les advocades que s'adscriguin als serveis d'assistència jurídica gratuïta exerciran les seves
funcions amb la llibertat i la independència professionals que els són pròpies, conforme a les normes ètiques i
deontològiques que regeixen la professió i amb subjecció a les normes que a aquest efecte dicti la Junta de
Govern.

 

Capítol VI

Servei de Mediació

 

Article 10

Del Servei de Mediació de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus

1. El Servei de Mediació de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus és el servei, integrat en la estructura
col·legial i dependent directament de la Junta de Govern, encarregat de l'administració i gestió dels
procediments de mediació que se sol·licitin al Col·legi, de conformitat amb els seus Estatuts i Reglament de
Procediment i altra legislació vigent en matèria de mediació.

2. La Junta de Govern, a proposta de l'òrgan de caràcter superior del Servei de Mediació i conforme a la
legislació vigent, establirà els requisits d'especialització, anys d'exercici, formació inicial i contínua i qualsevol
altra per a l'accés al Registre de Persones Mediadores, que s'aplicarà, pel torn que correspongui, a falta de
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designació específica per les parts implicades en el procediment de mediació.

3. El Col·legi participarà en institucions de caràcter nacional, estatal, europeu o internacional, formalitzarà
convenis i desenvoluparà, en general, aquelles activitats que tinguin per objecte la difusió i el foment de la
mediació, així com d'altres mètodes alternatius de resolució de conflictes.

 

 

Títol II

Dels col·legiats i de les col·legiades

 

Capítol I

De la col·legiació

 

Article 11

Col·legiació obligatòria

1. Seran requisits imprescindibles per a l'exercici de la professió de l'advocacia disposar del títol oficial
habilitant i la incorporació al Col·legi del domicili professional, únic o principal.

2. La col·legiació habilitarà per exercir l'advocacia en tot el territori de l'Estat.

3. Es presumirà com a domicili professional principal el del despatx en el que l'advocat o l'advocada exerceixi la
professió, respecte d'altres seus, oficines o ubicacions on pugui actuar professionalment o, en defecte d'això, el
del lloc en el qual estigui efectivament centralitzada la gestió administrativa i l'adreça de la seva activitat
professional.

4. La incorporació a l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus pot ser:

a) Com a advocat o advocada exercent resident. És el col·legiat o la col·legiada en exercici amb domicili
professional en l'àmbit territorial del Col·legi.

b) Com a advocat o advocada exercent no resident. És el col·legiat o la col·legiada en exercici, amb domicili
professional i col·legiació principal en l'àmbit territorial d'un altre Col·legi.

c) Com a advocat o advocada no exercent. És el col·legiat o la col·legiada que no es dedica a l'exercici
professional de l'advocacia.

d) Advocat inscrit o advocada inscrita, són aquells o aquelles que, de conformitat amb la legislació europea,
poden exercir al territori estatal amb el títol del seu país d'origen.

e) Estudiants inscrits. Els i les estudiants de dret, de l'Escola de Pràctica Jurídica, del Màster d'Accés a
l'Advocacia i els de cursos de formació per a l'obtenció del títol professional d'advocat o d'advocada, podran
sol·licitar la condició de col·legiats adscrits o col·legiades adscrites, sense drets polítics, per tal de rebre
assessorament d'orientació professional i gaudir de determinats serveis col·legials, d'acord amb el seu
reglament regulador. Els col·legiats adscrits i les col·legiades adscrites contribuiran a les càrregues col·legials
de manera proporcionada als serveis col·legials que els siguin oferts, en la forma que la Junta General
determini en aprovar les quotes anuals, a proposta de la Junta de Govern.

f) A proposta de la Junta de Govern i per acord de la Junta General del Col·legi, es pot nomenar col·legiat o
col·legiada d'honor a qualsevol persona quan concorrin circumstàncies que així ho aconsellin. Els col·legiats o
les col·legiades d'honor estan dispensats de les obligacions econòmiques derivades de la col·legiació i no poden
ser electors ni elegibles, i en tant que honorífica, no els habilita per a l'exercici de l'advocacia.

 

Article 12

Requisits d'incorporació

1. Per a la incorporació al Col·legi com a advocat o advocada exercent s'acreditaran les condicions següents:

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

Núm. 7911 - 5.7.20198/43 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-19179074-2019



a) Ser major d'edat i 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, llevat del que disposin els tractats o
convenis internacionals o per dispensa legal.

b) Posseir el títol i requisits habilitants per l'exercici de l'advocacia a l'Estat espanyol, o a qualsevol dels estats
membres de la Unió Europea, en els termes establerts per la legislació vigent o dels títols estrangers que,
conforme a les normes vigents, hagin estat homologats prèviament.

c) Comptar amb despatx professional obert en l'àmbit territorial del Col·legi, tot facilitant-li una adreça
electrònica i una altra física, a l'efecte de comunicacions.

d) Acreditar haver superat la prova o examen habilitant per poder-se col·legiar com a advocat o advocada
segons la normativa al respecte vigent en el moment de la incorporació.

e) No estar incurs en causa d'incapacitat.

f) No estar incurs en causa d'incompatibilitat per exercir l'advocacia.

g) No tenir antecedents penals que inhabilitin per exercir l'advocacia d'acord amb la normativa aplicable
respectiva.

h) No haver estat condemnat o condemnada per intrusisme en l'exercici de l'advocacia en els tres anys
anteriors mitjançant resolució ferma, tret que s'haguessin cancel·lat els antecedents penals derivats d'aquesta
condemna.

i) Satisfer la quota d'ingrés o reingrés corresponent i les que estableixi el Col·legi.

j) Formalitzar l'ingrés en el règim de seguretat social o en una entitat o mútua de previsió social alternativa a
aquest règim, de conformitat amb la legislació vigent.

k) Contractar una assegurança de responsabilitat civil, l'objecte de la qual serà el de cobrir les responsabilitats
en què pugui incórrer l'advocat o l'advocada per raó del seu exercici professional.

2. Per a la incorporació al Col·legi com a advocat o advocada no exercent, s'haurà d'estar en possessió del títol
de llicenciat o llicenciada en dret, o títol de grau que el substitueixi i acreditar les mateixes condicions a, b, c,
d, e, f, g, h i i de l'apartat 1, excepte l'obligació de comptar amb despatx professional obert de l'apartat c.

3. En cas de reincorporació d'un antic col·legiat o d'una antiga col·legiada, s'haurà d'acreditar el compliment de
les condicions anteriors i estar al corrent de pagament de les obligacions col·legials a excepció del previst a
l'article 12.1, apartat d.

4. Quan la persona sol·licitant de col·legiació hagi exercit prèviament en un altre estat membre de la Unió
Europea, el Col·legi podrà sol·licitar de les autoritats competents de l'Estat membre de procedència, per ell
mateix o a través del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya o del Consell General de
l'Advocacia Espanyola, si és el cas, informació sobre la possible concurrència d'alguna de les causes
d'incapacitat per a l'exercici de l'advocacia previstes en l'article 18.

5. La sol·licitud d'incorporació es realitzarà mitjançant escrit dirigit a la Junta de Govern, a la que
s'acompanyarà la documentació acreditativa del compliment dels requisits per la col·legiació. La Junta de
Govern aprovarà la sol·licitud, que només podrà ser suspesa o denegada, prèvies les diligències i informes que
procedeixin, amb audiència de la persona sol·licitant i per mitjà de resolució motivada, contra la qual es
podran interposar els recursos establerts en els presents Estatuts.

6. El degà o la degana podrà, en casos d'urgència, acordar la incorporació amb caràcter provisional que haurà
de sotmetre's de forma immediata a la Junta de Govern per a la seva aprovació.

7. Amb la col·legiació s'entén concedida al Col·legi l'autorització per comunicar les dades de caràcter
professional que, segons el parer de la Junta de Govern, tinguin tal caràcter, incloure-les en les guies
col·legials, jutjats i tribunals del territori així com a centres penitenciaris i cedir-les a tercers per al compliment
de les funcions col·legials, tot això conforme al previst en la legislació sobre protecció de dades de caràcter
personal, amb les limitacions que aquesta estableix. El cens s'actualitzarà periòdicament amb les altes i les
baixes que es produeixin. També s'enviarà aquesta relació al Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de
Catalunya i al Consell General de l'Advocacia Espanyola.

 

Article 13

De la finestreta única
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1. El Col·legi habilitarà si s'escau, a través del seu portal electrònic, una finestreta única a fi que els seus
integrants puguin realitzar tots els tràmits necessaris per la col·legiació, el seu exercici i la seva baixa en el
Col·legi, a través d'un únic punt, per via electrònica i a distància.

2. El Col·legi farà el necessari perquè, a través d'aquesta finestreta única, els seus col·legiats i les seves
col·legiades puguin:

a) Obtenir tota la informació i formularis necessaris per a l'accés a l'activitat professional i el seu exercici.

b) Presentar tota la documentació i sol·licituds necessàries, incloent la de la col·legiació, sens perjudici que es
pugui requerir l'aportació dels originals si fos necessari.

c) Conèixer l'estat de tramitació dels procediments en els quals tingui consideració d'interessat o d'interessada
i rebre la corresponent notificació dels actes de tràmit preceptius i la resolució dels mateixos pel Col·legi,
inclosa la notificació dels expedients disciplinaris.

d) Convocar als col·legiats i a les col·legiades del Col·legi a les juntes generals ordinàries i extraordinàries i
posar en el seu coneixement l'activitat pública i privada del col·legi professional.

e) Publicar la situació d'exercent o no exercent dels seus membres.

 

Article 14

Jurament o promesa

Abans d'iniciar el seu exercici professional, les persones que desitgin incorporar-se a la professió de l'advocacia
prestaran jurament o promesa d'acatar la Constitució, l'Estatut d'autonomia de Catalunya i la resta de
l'ordenament jurídic i de complir les normes deontològiques de la professió, amb llibertat i independència, de
bona fe, amb lleialtat al client, respecte a la part contrària i mantenint el secret professional.

El jurament o promesa serà prestat solemnement i públicament davant el degà o la degana i la Junta de
Govern del Col·legi amb les formes i el protocol establerts. En tot cas, s'haurà de deixar constància en
l'expedient personal del col·legiat o de la col·legiada del jurament o promesa. La Junta de Govern por autoritzar
el jurament i la promesa per escrit sens perjudici de la seva posterior ratificació pública.

 

Article 15

De les formes d'exercici de l'advocacia

L'advocacia es podrà exercir en règim d'exercici individual, de col·laboració professional, de relació laboral
especial o comuna, d'exercici col·lectiu en forma societària o no societària, en règim de col·laboració
multiprofessional i, en general, en qualsevol de les modalitats admeses en la llei, amb subjecció als termes
establerts per aquesta i, en particular, per les normes aprovades pel Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats
de Catalunya relatives a l'exercici professional.

 

Article 16

Exercici de l'advocacia per col·legiats o col·legiades d'altres estats membres de la Unió Europea

1. Els col·legiats i les col·legiades d'altres estats membres de la Unió Europea i de l'Espai Econòmic Europeu
que desitgin exercir la seva activitat professional al territori de l'Estat espanyol de forma permanent i amb el
seu títol professional d'origen, podran incorporar-se a l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus sota la
denominació d'advocat inscrit o advocada inscrita.

2. Els advocats inscrits i les advocades inscrites podran exercir la professió segons les modalitats d'exercici
previstes amb caràcter general en el present Estatut, amb les limitacions establertes en la normativa vigent.

3. Els advocats i les advocades d'estats membres de la Unió Europea, hauran d'actuar concertadament amb un
advocat col·legiat o amb una advocada col·legiada a l'Estat espanyol quan pretenguin defensar als seus clients
en assumptes en els quals, conforme a la legislació espanyola, sigui preceptiva la intervenció dels mateixos per
a actuacions davant jutjats o tribunals o davant organismes públics amb funcions jurisdiccionals; i igualment
quan es tracti d'assumptes en els quals, sense ser preceptiva la intervenció d'aquesta figura professional, la llei
exigeixi que si l'interessat no intervé per si mateix solament pugui fer-ho per mitjà d'un advocat o d'una
advocada, així com per a l'assistència, comunicació i visites amb detinguts i presos.
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4. El concert haurà de ser comunicat en cada cas al Col·legi de l'Advocacia de Reus mitjançant escrit signat per
tots dos professionals. Així mateix, l'existència del concert haurà de fer-se constar en totes les actuacions
professionals al cas que correspongui.

5. El concert obliga a l'exercent col·legiat o col·legiada a acompanyar i assistir a l'advocat "inscrit" o a
l'advocada "inscrita" en les actuacions professionals.

 

Article 17

De les societats professionals i el seu registre

1. Les societats professionals per a l'exercici de l'advocacia es regiran pel disposat en la Llei 2/2007, de 15 de
març, de societats professionals, legislació que la substitueixi o de la forma societària adoptada, per les seves
normes de desenvolupament, per la normativa que hi sigui aplicable, per les normes de l'advocacia catalana,
l'Estatut General de l'Advocacia Espanyola i pels presents Estatuts.

2. Així mateix, es regiran per les mateixes normes les societats professionals que tinguin per objecte l'exercici
professional de diverses activitats professionals, quan una d'elles sigui l'advocacia.

3. El Col·legi mantindrà un Registre de Societats Professionals en el qual s'inscriuran obligatòriament les
següents societats professionals, a l'efecte de la seva incorporació al Col·legi i que aquest pugui exercir sobre
les mateixes les competències que li atorga l'ordenament jurídic sobre els professionals col·legiats:

a) Les societats professionals d'advocats i d'advocades, siguin o no multidisciplinàries, que tinguin el domicili
social dins de l'àmbit territorial del Col·legi.

b) Les sucursals domiciliades dins de la demarcació territorial del Col·legi, de societats professionals d'advocats
i d'advocades, siguin o no multidisciplinàries, que tinguin per objecte l'exercici de l'activitat professional pròpia
de l'advocacia i que tinguin el domicili social fora de l'àmbit territorial del Col·legi.

4. En la inscripció es faran constar tots aquells elements exigits per la normativa vigent per a la inscripció de la
forma societària que es tracti, almenys, els següents extrems:

a) Denominació o raó social i domicili de la societat.

b) Data i ressenya identificativa de l'escriptura pública de constitució i notari autoritzant; identificació dels
atorgants, expressant si són o no socis professionals; i durada de la societat si s'hagués constituït per temps
determinat.

c) L'activitat o activitats professionals que constitueixin l'objecte social.

d) Identificació dels socis professionals i no professionals i, en relació amb aquells, número de col·legiat i
col·legi professional de pertinença.

e) Identificació de les persones que s'encarreguin de l'administració i representació, expressant la condició de
soci professional o no de cadascuna d'elles.

5. Qualsevol canvi de socis i administradors i qualsevol modificació del contracte social serà igualment objecte
d'inscripció en el Registre de Societats Professionals.

6. El Col·legi exercirà sobre les societats professionals inscrites les mateixes competències que li atribueix
l'ordenament jurídic sobre els col·legiats i les col·legiades exercents, especialment pel que es refereix a la
deontologia professional i a l'exercici de la potestat sancionadora. La falta d'inscripció en el Registre de
Societats Professionals no serà obstacle per a l'acreditació de l'existència de societat professional per qualsevol
altre mitjà admès en dret i la subjecció de la mateixa a les obligacions col·legials corresponents, particularment
a les deontològiques.

7. Les societats professionals podran preveure en els seus estatuts o acordar en un moment posterior, que les
controvèrsies que sorgeixin entre els socis, entre aquests i els administradors i entre qualsevol d'ells i la
societat, incloses les relatives al funcionament, separació, exclusió i determinació de la quota de liquidació, se
sotmetin a arbitratge col·legial.

 

Article 18

De la incapacitat per a l'exercici de l'advocacia
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1. Són causes determinants d'incapacitat per a l'exercici de l'advocacia:

a) Els impediments que, per la seva naturalesa o intensitat, no permetin el compliment de la missió de defensa
i assessorament que a col·legiats i col·legiades exercents s'encomana.

b) La inhabilitació o suspensió per a l'exercici de l'advocacia en virtut de resolució judicial ferma.

c) Les sancions disciplinàries fermes que portin aparellada la suspensió de l'exercici professional o l'expulsió de
qualsevol col·legi de l'advocacia.

d) La pèrdua d'algun dels requisits d'exercici establerts en l'article 12.1. En aquest cas l'afectat haurà de
notificar la pèrdua del requisit en el termini de quinze dies, sens perjudici de cessar de manera immediata en
les seves funcions en el moment de produir-se el fet impeditiu. La falta de notificació no serà obstacle per a
l'actuació del Col·legi en cas que tingui notícia de la concurrència de la causa d'incapacitat per qualsevol altre
mitjà.

2. La incapacitat, per qualsevol de les causes anteriors, suposarà el canvi automàtic d'advocat o d'advocada
exercent a la condició de no exercent i tornarà a l'estat d'exercent quan cessi la causa que l'hagués motivat.

3. En el cas d'haver estat objecte de la sanció disciplinària d'expulsió de qualsevol col·legi de l'advocacia, la
incapacitat no desapareixerà en tant no intervingui rehabilitació de l'advocat o l'advocada en els termes
previstos en els Estatuts del Col·legi que va imposar l'expulsió o, en defecte d'això, en les normes de
l'advocacia catalana o en els presents Estatuts.

 

Article 19

De les incompatibilitats

1. L'exercici de l'advocacia és incompatible:

a) Amb l'acompliment, en qualsevol concepte, de càrrecs, funcions o ocupacions al servei del poder judicial, de
les administracions estatal, autonòmica o local i de les entitats de dret públic dependents o vinculades a elles,
que la seva normativa reguladora així ho imposi.

b) Amb l'activitat d'auditoria de comptes en els termes legalment previstos.

c) Amb qualssevol altres activitats que es declarin incompatibles per norma amb rang de llei.

2. Els col·legiats i les col·legiades exercents no podran mantenir vincles associatius de caràcter professional
amb les persones afectades per les incompatibilitats esmentades en l'apartat anterior. Tampoc podran
compartir locals, serveis ni activitats amb elles quan pugui posar-se en perill el deure del secret professional.

3. Els col·legiats i col·legiades exercents que incorrin en alguna de les causes d'incompatibilitat hauran de
cessar immediatament en l'exercici de la professió i hauran de formalitzar la seva baixa com exercent en el
termini màxim de quinze dies, mitjançant comunicació dirigida a la Junta de Govern. Si no ho fes, la Junta
podrà suspendre cautelarment en l'exercici de la professió al col·legiat o a la col·legiada que estigui incursa en
causa d'incompatibilitat, passant automàticament a la condició de no exercent, tot acordant incoar el
corresponent expedient disciplinari.

 

Article 20

De la pèrdua de la condició de col·legiat o col·legiada

1. La condició de col·legiat o col·legiada es perdrà:

a) Per defunció.

b) Per baixa voluntària, comunicada per escrit a la Junta de Govern.

c) Per reiterada falta de pagament de les quotes ordinàries o extraordinàries i de les altres càrregues col·legials
obligades a satisfer segons les normes i procediment desenvolupat a tal efecte.

d) Per condemna ferma que porti amb si la pena principal o accessòria d'inhabilitació per a l'exercici de la
professió.

e) Per sanció d'expulsió del Col·legi acordada per resolució ferma en expedient disciplinari, de conformitat amb
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l'establert en les lleis i normes que les desenvolupin.

2. La pèrdua de la condició de col·legiat o col·legiada serà immediatament comunicada al Consell dels Il·lustres
Col·legis d'Advocats de Catalunya, al Consell General de l'Advocacia Espanyola, al Departament de Justícia de
la Generalitat de Catalunya i als jutjats i tribunals de l'àmbit territorial del Col·legi.

3. La pèrdua de la condició de col·legiat o col·legiada serà anotada a l'expedient personal de la part
interessada, fins que es produeixi la reincorporació, si escau.

 

Article 21

De la reincorporació

1. Els col·legiats o les col·legiades per pròpia iniciativa, quan haguessin causat baixa per aquesta causa, i en els
altres casos quan hagués desaparegut la causa de la baixa, podran sol·licitar la seva reincorporació al Col·legi.
S'exceptua la baixa per sanció d'expulsió, en aquest cas únicament procedirà la rehabilitació en els termes
establerts en l'article següent.

2. La reincorporació quedarà condicionada a l'acreditació que es reuneixen les condicions d'exercici o que hagin
desaparegut les que ho impedien i, si escau, a l'abonament de la quota de reincorporació que estableixi la
Junta de Govern.

3. Quan la causa de baixa fos l'impagament de quotes, la reincorporació quedarà condicionada a l'abonament
de la quota de reincorporació i de les quotes que haguessin resultat impagades conservant el mateix número
de col·legiat o col·legiada, sens perjudici de l'aplicació del previst en la regulació sobre obligacions
econòmiques.

 

Article 22

La rehabilitació de l'advocat expulsat o de l'advocada expulsada

1. L'advocat sancionat o l'advocada sancionada disciplinàriament amb l'expulsió de qualsevol Col·legi, podrà
obtenir la rehabilitació per a l'exercici de la professió quan es compleixin els requisits previstos en els apartats
següents.

2. La rehabilitació dels expulsats o expulsades exigirà el transcurs d'un termini de tres anys des que la sanció
d'expulsió hagués estat executada i l'acreditació d'haver superat les activitats formatives que en matèria de
deontologia professional estableixi la Junta de Govern, així com no haver incorregut en causa d'indignitat o
menyspreu dels valors i obligacions professionals i deontològiques.

3. La rehabilitació es sol·licitarà a la Junta de Govern del Col·legi, que valorarà les següents circumstàncies per
resoldre sobre aquesta sol·licitud:

a) Antecedents penals posteriors a la sanció d'expulsió i sancions disciplinàries prèvies.

b) Transcendència dels danys i perjudicis derivats de la comissió de la infracció sancionada, així com la seva
reparació.

c) Qualsevol altra que permeti apreciar la incidència de la conducta de la persona expulsada sobre el seu futur
exercici de la professió.

4. Les resolucions de la Junta de Govern per les quals es denegui la rehabilitació sol·licitada haurà de ser
sempre de forma motivada.

 

Capítol II

Dels drets i deures dels advocats i de les advocades del Col·legi

 

Article 23

Dels drets i deures generals dels advocats i de les advocades

Els advocats i les advocades, en l'exercici de la professió, i en relació amb els seus clients, amb els tribunals de
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justícia, els altres poders públics, els companys i companyes, les altres parts i tercers, gaudiran dels drets i
estaran subjectes als deures que estableixin les lleis, la Normativa de l'Advocacia Catalana, l'Estatut General de
l'Advocacia Espanyola, el Codi Deontològic aprovat pel Consell General de l'Advocacia Espanyola, el Codi
Deontològic dels Advocats Europeus, els presents Estatuts, els Reglaments interns, els acords de la Junta de
Govern del Col·legi i quantes normes regulin l'estatut professional de l'advocacia.

 

Article 24

Dels drets i deures dels col·legiats i les col·legiades

1. Són drets dels col·legiats i de les col·legiades:

a) Participar en la gestió corporativa i, per tant, exercir els drets de vot i d'accés als càrrecs col·legials, en la
forma que estableixin les normes legals o estatutàries. El vot dels col·legiats i col·legiades en exercici tindrà
doble valor que el dels col·legiats i col·legiades no exercents.

b) Participar en les activitats que promogui el Col·legi, particularment en les de formació, i utilitzar les
instal·lacions i serveis col·legials, en els termes establerts per la Junta de Govern.

c) Participar en els grups d'estudi i comissions existents en el Col·legi i proposar a la Junta de Govern la creació
de nous grups i comissions.

d) Sol·licitar informació sobre els assumptes d'interès general que es tractin en els òrgans col·legials i dels
acords adoptats, sense perjudici de la publicitat que als mateixos se'ls hagués donat institucionalment.

e) Sol·licitar del Col·legi la protecció de la seva independència i llibertat d'actuació professional, la consideració
deguda a l'advocacia, la salvaguarda del secret professional, i la protecció del dret i deure defensa, en els
supòsits en què es vegin limitats o pertorbats per qualsevol causa. Correspondrà a la Junta de Govern
determinar en cada cas l'extensió i forma de l'empara concedida, així com la seva denegació.

f) La formació professional inicial i continuada.

g) Igualment són drets corporatius, amb caràcter general, aquells que si escau derivin de la normativa o
regulació de rang superior d'aplicació.

h) Qualssevol altres recollits en els presents Estatuts.

2. Són deures dels col·legiats i de les col·legiades:

a) Complir les obligacions que la normativa imposa, especialment les de caràcter deontològic.

b) Estar al corrent en el pagament de les seves quotes, ordinàries o extraordinàries, i suportar les altres
càrregues col·legials, qualsevol que sigui la seva naturalesa, en la forma i terminis a aquest efecte establerts
per la Junta de Govern. A tals efectes es consideren càrregues corporatives totes les imposades pel Col·legi, el
Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya, o el Consell General de l'Advocacia Espanyola.

c) Denunciar al Col·legi tot acte d'intrusisme que arribi al seu coneixement, així com els casos d'exercici
il·legal, sigui per manca de col·legiació, sigui per suspensió o inhabilitació del denunciat, o per ser culpable en
supòsits d'incompatibilitat o prohibició.

d) Denunciar al Col·legi qualsevol atemptat a la llibertat, independència o dignitat de qualsevol integrant del
Col·legi en l'exercici de les seves funcions.

e) No oferir serveis professionals a les víctimes directes o indirectes de catàstrofes, calamitats públiques i
altres successos que haguessin produït un nombre elevat de víctimes, fins transcorreguts com a mínim 45 dies
del fet produït.

 

Article 25

Dels honoraris professionals

1. L'advocat i l'advocada tenen dret a una retribució econòmica adequada pels serveis prestats, així com al
reintegrament de les despeses que se li hagin causat.

2. La quantia dels honoraris, així com la seva forma de retribució fixa, periòdica, per hores o qualsevol altra,
serà lliurement convinguda entre client i professional.
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3. L'advocat o l'advocada, tan aviat com compti amb les dades necessàries a aquest efecte, haurà d'informar al
client sobre els honoraris corresponents a la seva actuació professional i les pautes que pretenguin utilitzar per
determinar la seva quantificació.

4. S'entén recomanable en tot cas el lliurament al client d'un pressupost per la intervenció professional de
l'advocat o advocada, a través d'un full d'encàrrec signat també pel client.

5. El lliurament d'un full d'encàrrec o d'un pressupost d'honoraris serà preceptiu quan així ho requereixi el
client.

6. En el full d'encàrrec es farà constar les següents circumstàncies:

a) L'objecte de l'encàrrec.

b) Detall de les actuacions concretes que expressament queden incloses en l'encàrrec.

c) Una referència, sí procedeix, a aquelles actuacions que no formin part del pressupost, però que s'estimin
com a possibles o probables en el desenvolupament de la labor professional.

d) Aquelles pautes que es tindran en consideració en la determinació dels honoraris professionals i, en la
mesura possible, la seva quantificació exacta. Quan per les característiques de l'assumpte s'estimi que no és
possible la seva determinació en quantia exacta, es deixarà constància d'aquesta circumstància, indicant en tot
cas les bases que serviran per a la seva determinació.

e) Les quantitats que es requeriran com a bestretes o per altres circumstàncies i que no s'inclouen en el preu
en el sentit de la lletra d anterior.

f) Els moments en què procedeix l'abonament de qualsevol quantitat.

g) Si escau, l'esment que el pressupost pot quedar subjecte a eventuals modificacions que pogués motivar el
desenvolupament de l'encàrrec, modificacions que deuran igualment ser sotmeses a l'acceptació del client.

7. Per a la percepció d'honoraris, l'advocat o advocada haurà d'expedir una minuta o factura que inclourà amb
detall tots els elements rellevants per a la seva determinació.

8. A falta de full d'encàrrec o qualsevol altra forma de pacte exprés o pressupost estimatiu, l'advocat o
l'advocada tindrà dret a la percepció dels honoraris corresponents a l'activitat desplegada en compliment de
l'encàrrec, podent exercir les accions que la llei estableixi per a la seva reclamació.

9. El Col·legi no tindrà cap altra intervenció en matèria de determinació dels honoraris deguts pel client a
l'advocat o a l'advocada que la prevista expressament en el present apartat. El Col·legi no podrà establir
barems, tarifes ni qualsevol altra orientació, recomanació, directriu, norma o regla sobre honoraris
professionals. El Col·legi no atendrà consultes, ni anteriors ni posteriors a l'encàrrec professional, per a la
determinació dels honoraris professionals o sobre la consideració d'excessius o adequats d'uns honoraris
concrets. El Col·legi únicament podrà intervenir, en laudes a la resolució extrajudicial de les discrepàncies en
matèria d'honoraris professionals, a través dels procediments de mediació o arbitratge, que vincularan a les
parts en els termes que les mateixes pactin.

10. El Col·legi haurà d'informar, únicament a requeriment judicial, sigui d'ofici o a instància de part, en aquells
processos en els quals es discuteixin honoraris professionals, en la seva condició de corporació legalment
habilitada per a l'emissió de dictamen pericial i en els termes establerts per les lleis processals.

 

Article 26

De les taxacions de costes i jura de comptes

1. El Col·legi donarà compliment als requeriments judicials elaborant dictàmens per impugnació de costes per
excessives de conformitat a la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil. En el mateix sentit s'emetran
dictàmens en les actuacions processals contemplades en les jures de comptes i pel càlcul d'honoraris que
corresponen als efectes de taxació de costes en assistència jurídica gratuïta.

2. El Col·legi podrà intervenir, en la resolució extrajudicial de les discrepàncies en matèria de costes processals
i jura de comptes, a través dels procediments de mediació o arbitratge, que vincularan a les parts en els
termes que les mateixes pactin.

 

Article 27
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Principi de publicitat lliure

1. Els advocats i les advocades podran realitzar lliurement publicitat dels seus serveis amb respecte a la
legislació sobre publicitat, defensa de la competència i competència deslleial i respecte a les normes
deontològiques així com el previst a la Normativa de l'Advocacia Catalana i al Estatut General de l'Advocacia
Espanyola.

2. Són actes de publicitat il·lícita sense perjudici de la contemplada a la normativa esmentada:

a) La que atempti contra la dignitat de les persones o vulneri els valors i els drets reconeguts a l'ordenament
jurídic vigent.

b) La publicitat enganyosa.

c) La publicitat deslleial.

d) La publicitat que suposi una violació del secret professional.

e) La publicitat que incorpori la promesa al client d'obtenir un determinat resultat quan aquest no depengui
exclusivament de l'actuació de l'advocat o de l'advocada.

f) La publicitat que s'adreci directament a les víctimes d'accidents o catàstrofes en relació al deure previst a
l'article 24.2, apartat e, d'aquests Estatuts.

 

Capítol III

Del règim de responsabilitat dels col·legiats i de les col·legiades del Col·legi i de les societats professionals

 

Article 28

De la responsabilitat civil i penal

1. Els advocats i les advocades i les societats professionals estan subjectes a responsabilitat penal pels delictes
que cometin en l'exercici de la seva activitat professional.

2. Els advocats i les advocades i les societats professionals, en el seu exercici professional, estan subjectes a
responsabilitat civil quan per dol o negligència danyin els interessos la defensa dels quals els hagués estat
confiada, responsabilitat que serà exigible conforme a la legislació ordinària davant els tribunals de justícia.

3. Els advocats o les advocades o la societat professional que rebi l'encàrrec de promoure actuacions de
qualsevol classe contra un altre o una altra, sobre responsabilitats relacionades amb l'exercici professional,
haurà de comunicar-ho al degà o a la degana o al membre de Junta pertinent, perquè pugui realitzar una tasca
de mediació, si la considera oportuna.

 

Article 29

De la responsabilitat disciplinària

1. Els advocats, les advocades i les societats professionals que, en l'exercici de la professió, incompleixin els
deures previstos en els presents Estatuts, la Normativa de l'Advocacia Catalana, l'Estatut de l'Advocacia
Espanyola, els codis deontològics, els reglaments d'aplicació col·legial i les altres normes presents i futures
d'aplicació a la professió, incorreran en responsabilitat disciplinària, sense perjudici de qualsevol altra
responsabilitat penal, civil o administrativa que procedeixi.

2. Els col·legiats i les col·legiades no exercents queden sotmesos a les previsions del present article en tot allò
que els sigui aplicable en relació amb la seva actuació col·legial.

3. La potestat disciplinària correspon al Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya quan la
persona afectada ostenti la condició d'Integrant de la Junta de Govern o de l'òrgan de govern del propi Consell.

4. L'exercici de la potestat sancionadora respecte dels advocats, de les advocades i de les societats
professionals correspon a la Junta de Govern, i s'estén a totes les accions o omissions susceptibles de sanció
que tinguin lloc en el seu àmbit territorial, tot i que es tracti d'advocats, advocades o societats professionals
incorporats a altres col·legis. La Junta de Govern és igualment l'òrgan encarregat d'executar les sancions

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

Núm. 7911 - 5.7.201916/43 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-19179074-2019



imposades, una vegada fermes.

5. Les sancions disciplinàries es faran públiques, si s'escau, en la forma que determini la Junta de Govern, i es
faran constar en tot cas en l'expedient personal de l'integrant del Col·legi o societat professional, fins que
procedeixi la seva cancel·lació.

6. Les sancions disciplinàries que comportin la suspensió temporal en l'exercici de l'advocacia o l'expulsió del
Col·legi es comunicaran al Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya, al Consell General de
l'Advocacia Espanyola, als jutjats i tribunals, al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i si fos
procedent, al Ministeri de Justícia, per a la seva efectivitat.

7. La tipificació de les infraccions disciplinàries i les sancions corresponents, el procediment contradictori a
seguir per al seu examen imposició, així com ei règim de cancel·lació i rehabilitació, es regirà pel que es
disposa en les lleis que regulin les professions titulades i els col·legis professionals, la Normativa de l'Advocacia
Catalana, l'Estatut de l'Advocacia Espanyola, els codis deontològics, o les normes que els substitueixin.

8. Les infraccions seran considerades molt greus, greus i lleus segons el que es disposi a la Normativa de
l'Advocacia Catalana, a l'Estatut de l'Advocacia Espanyola, als codis deontològics, als reglaments d'aplicació
col·legial i les altres normes d'aplicació a la professió presents o futures.

9. La tipificació de les infraccions quan es produeixin en el servei del torn d'ofici i assistència al detingut seran
les següents:

I. Molt greus:

1. No acudir al jutjat o a les dependències policials per assistir les persones per a la defensa de les quals hagi
estat designat, a excepció que hi hagi avís previ o causa justificada.

2. La indeguda percepció al justiciable d'honoraris, drets o beneficis econòmics fora de les vies i procediments
legals o reglamentaris.

3. Quan els escrits o justificants de l'activitat professional del lletrat o lletrada d'ofici que es lliurin mitjançant
signatura electrònica, o per qualsevol altre mitjà, no s'ajustin a la realitat o es facin constar activitats
professionals no realitzades.

4. El cobrament a l'Administració, d'actuacions indegudament realitzades o que no s'hagin dut a terme.

II. Greus:

1. Acudir amb retard, sense avís o justificació previs, a realitzar les actuacions procedents de la guàrdia.

2. Negar-se a realitzar l'assistència requerida durant la guàrdia.

3. No estar localitzable o disponible durant el servei de guàrdia, sense causa justificada.

4. No estar localitzable en el servei del torn d'ofici en el domicili professional, ja sigui per no haver notificat el
canvi de domicili, per una absència, o per alguna altra causa sense justificar.

5. No realitzar el servei per renunciar a assumptes designats per torn d'ofici sense causa legal.

6. No posar en coneixement del Col·legi l'existència d'una incompatibilitat al incorporar-se en el torn d'ofici o
mentre s'està en el torn.

7. Realitzar serveis de guàrdia o assumir la defensa en un procediment sense haver estat designat en
qualsevol dels torns d'ofici establerts pel Col·legi.

8. No retornar al col·legi de l'advocacia els diners cobrats via subvenció quan el lletrat o la lletrada d'ofici hagi
cobrat honoraris al seu client o a la seva clienta amb motiu d'una vènia concedida, o no retornar-los quan hagi
cobrat honoraris en concepte de costes judicials satisfetes per la part contrària en virtut d'una resolució judicial.

9. Defensar l'advocat o l'advocada de guàrdia de qualsevol demarcació amb posterioritat a aquesta i en el
procediment en el qual intervé, als detinguts o imputats als que ha assistit, com a advocats o advocades de
lliure elecció, ja sigui personalment o sota la direcció d'altres advocats o advocades del mateix despatx, encara
que tinguin la conformitat escrita de la persona a la que van assistir, llevat que la Comissió d'Assistència
Jurídica Gratuïta denegués el benefici de justícia gratuïta al detingut o detinguda o imputat o imputada.

10. La delegació no justificada dels assumptes assignats per qualsevol dels serveis regulats en els diferents
reglaments del torn d'ofici i d'assistència jurídica gratuïta del Col·legi.

11. Desobeir les decisions que adopti el diputat o la diputada de guàrdia en relació al desenvolupament del
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servei.

12. Haver comès dues faltes lleus relatives al torn d'ofici d'assistència jurídica gratuïta.

III. Lleus:

1. Fer un canvi de guàrdia sense complir les formalitats establertes reglamentàriament o sense autorització
prèvia del diputat de guàrdia.

2. Qualsevol altre incompliment de les obligacions que imposen els reglaments de cada torn d'ofici i
d'assistència jurídica gratuïta, i que no constitueixin infraccions molt greus ni greus.

IV. Sancions. Per a les infraccions que es produeixin pel professional en funció de la seva actuació en el torn
d'ofici i assistència al detingut serà d'aplicació les sancions previstes en la Normativa de l'Advocacia Catalana
per les infraccions professionals lleus, greus o molt greus segons s'escaigui.

 

 

Títol III

Del Govern del Col·legí de l'Advocacia de Reus

 

Capítol I

Els òrgans de Govern del Col·legi

 

Article 30

Dels òrgans col·legials

1. Els òrgans col·legials són: la Junta General, el degà o la degana i la Junta de Govern.

2. El degà o la degana té el tractament d'il·lustríssim senyor o il·lustríssima senyora.

 

Article 31

Dels principis rectors del govern del Col·legi

1. El govern del Col·legi està presidit pels principis de democràcia, autonomia, participació col·legial i
transparència.

2. En la seva organització i funcionament, els òrgans col·legials es regeixen per la llei, els presents Estatuts i la
resta de l'ordenament jurídic aplicable.

 

Article 32

De la transparència

1. El Col·legi està subjecte a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern, o la legislació que la substitueixi, en la seva condició de corporació de dret públic, quant a les
seves activitats subjectes a dret administratiu.

2. La Junta de Govern serà l'òrgan responsable del compliment de les obligacions de publicitat activa
establertes en la llei, així com de garantir l'exercici del dret d'accés a la informació pública, en els termes
establerts en la mateixa.

3. La Junta de Govern haurà d'elaborar una memòria anual que contingui com a mínim la informació següent:

a) Informe anual de gestió econòmica, incloent les despeses de personal.

b) Import de les quotes aplicables desglossades per concepte i pel tipus de serveis prestats si s'escau.

c) Informació agregada i estadística relativa a les diligències informatives i als expedients disciplinaris.
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d) Informació agregada i estadística relativa a queixes i reclamacions presentades pels consumidors o usuaris
o les seves organitzacions representatives, així com sobre la seva tramitació i els motius d'estimació o
desestimació de la queixa o reclamació, d'acord, en tot cas, amb la legislació en matèria de protecció de dades
de caràcter personal.

e) Els canvis en el contingut dels codis deontològics, si es produeixen.

f) Les normes sobre incompatibilitats i les situacions de conflicte d'interessos en què es trobin els integrants de
les juntes de govern.

4. La memòria anual haurà de fer-se pública a través del portal electrònic en el primer semestre de cada any.

 

Capítol II

De la Junta General

 

Article 33

De la Junta General

1. La Junta General és l'òrgan plenari i sobirà de decisió del Col·legi, i expressió de la voluntat col·legial en
aquells assumptes propis de la seva competència establerta en aquests Estatuts i en virtut de la normativa
vigent que sigui d'aplicació.

2. Les reunions de la Junta General podran ser ordinàries o extraordinàries.

 

Article 34

Funcions de la Junta General

1. Aprovar i modificar els Estatuts del Col·legi.

2. Elegir els membres de la Junta de Govern de la forma que s'estableix en aquest Estatut i decidir-ne la
destitució, si s'escau.

3. Aprovar la gestió de la Junta de Govern, el pressupost, els comptes anuals i les quotes col·legials.

4. Acordar la fusió, la segregació o la dissolució del Col·legi.

5. Autoritzar a la Junta de Govern l'alienació, adquisició o gravamen de béns immobles.

6. Aprovar i modificar qualsevol reglament de règim interior.

7. Aprovar i modificar les normes de deontologia professional, quan no sigui competència del Consell dels
Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya, o quan aquest no existeixi.

8. Resoldre sobre qualsevol qüestió que li atribueixin les lleis, els reglaments o els Estatuts, o que no sigui
reservada a la Junta de Govern.

 

Article 35

De la convocatòria de la Junta

1. Ha de convocar-se Junta General Ordinària durant el primer trimestre de l'any, per a donar compte de la
memòria de l'any anterior i per a l'examen i votació del compte general de despeses i ingressos de l'exercici
anterior. Seguint el següent ordre del dia:

a) Ressenya que farà el Deganat dels esdeveniments més importants que durant l'any anterior hagin tingut
lloc en relació amb el Col·legi.

b) Examen i votació del compte general de despeses i ingressos de l'exercici anterior.

c) Lectura, discussió i votació dels assumptes que es consignin en la convocatòria.
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d) Precs i preguntes.

2. També s'ha de celebrar Junta General Ordinària obligatòriament dins de l'últim trimestre de l'any, per a
l'examen i votació del pressupost de l'exercici següent.

a) Examen i votació del pressupost format per la Junta de Govern per a l'exercici següent.

b) Lectura, discussió i votació dels assumptes que es consignin en la convocatòria.

c) Precs i preguntes.

3. Es podran celebrar, a més, totes les juntes generals extraordinàries que siguin convocades a tal efecte, a
iniciativa del deganat, de la Junta de Govern o dels col·legiats i les col·legiades.

4. La Junta sol·licitada a instància de los col·legiats i col·legiades exigirà que la petició sigui signada per un
nombre de persones col·legiades exercents superior al 5 % del total, els signants hauran d'estar incorporats al
Col·legi al menys amb tres mesos d'antelació i cal expressar amb claredat les raons en que es fonamenta i les
propostes motivades que desitgin sotmetre a la deliberació i a acord de la Junta General. A aquesta sol·licitud
s'acompanyarà l'ordre del dia proposat per a aquesta convocatòria.

5. Les juntes generals hauran de convocar-se amb una antelació mínima de quinze dies hàbils, excepte en els
casos d'urgència, en què segons el parer del degà o de la degana o de la Junta de Govern hagi de reduir-se el
termini, havent de motivar-se en la convocatòria la causa concreta que justifiqui la convocatòria, contenint
l'ordre del dia, data, hora i lloc de celebració. La convocatòria es publicarà en els taulers d'anuncis del Col·legi i
de les delegacions col·legials i al portal electrònic col·legial i es comunicarà a tots els col·legiats i col·legiades
per mitjans telemàtics. Si la convocatòria o algun dels punts a tractar fossin a instàncies dels col·legiats i
col·legiades haurà d'indicar-se tal circumstància. Pels casos d'urgència el termini mínim des de l'anunci de la
celebració de la Junta General i la celebració no podrà ésser inferior a 5 dies hàbils.

 

Article 36

De la constitució, vot i règim d'acords de la Junta General Ordinària o Extraordinària

1. Les juntes generals, tant ordinàries com a extraordinàries, quedaran vàlidament constituïdes en primera
convocatòria amb la presència de la majoria absoluta dels col·legiats i col·legiades. En segona convocatòria no
s'estableix cap tipus de quòrum. No es poden constituir juntes generals extraordinàries que tinguin per objecte
l'aprovació o modificació d'Estatuts, la modificació de domicili o seu, la moció de censura o el canvi de
denominació, fusió, segregació, dissolució i liquidació del Col·legi, la constitució vàlida de les quals es regirà per
l'específicament regulat, en cada cas, pels presents Estatuts.

2. Correspondrà la presidència de la Junta General, tant Ordinària com a Extraordinària, al deganat, qui dirigirà
la mateixa, 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. Actua com a fedatari de la Junta General, el secretari o la
secretària de la Junta de Govern.

3. En el cas que per absència o dimissió no puguin cobrir-se les funcions de degà o degana o secretari o
secretària, ni sigui possible cobrir-les per l'ordre regulat previst de substitució, aquests càrrecs seran elegits al
començament de la Junta General i solament per a aquella reunió.

4. En començar la sessió es verifica l'assistència i es procedeix a la lectura de l'ordre del dia i de l'acta de la
sessió anterior, per ser aprovada, si escau.

5. Des de la data de la convocatòria i fins el dia de la celebració de la Junta General, els col·legiats i les
col·legiades podran consultar i tenir accés a la secretaria del Col·legi dels antecedents relatius al contingut de
l'ordre del dia.

6. Tots els col·legiats incorporats i les col·legiades incorporades amb anterioritat a la data de la convocatòria de
la Junta General podran assistir amb veu i vot a les juntes generals ordinàries i extraordinàries que es celebrin,
sempre que es trobin al corrent en les seves obligacions col·legials i no estiguin complint sanció disciplinària de
suspensió en l'exercici de la professió. El vot dels col·legiats i de les col·legiades exercents és un vot doble i els
inscrits i inscrites com a no exercents tenen un sol vot, aquest valor del vot és aplicable també a les eleccions
a la Junta de Govern.

7. El vot en les juntes generals haurà de ser personal i directe, en cap cas és delegable.

8. El vot serà a mà alçada, llevat que la majoria d'assistents acordi que sigui nominal o secret.
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9. Els acords de les juntes generals s'adoptaran per majoria simple llevat d'aquells acords en que es requereixi
un quòrum especial i una majoria qualificada prevista en aquests Estatuts. Una vegada adoptats, seran
obligatoris per tots els col·legiats i col·legiades, sens perjudici del règim de recursos establert en aquests
Estatuts. Serà necessari el vot a favor de les 2/3 parts dels assistents per adoptar els acords prevists en els
apartats 1,4 i 5 de l'article 34 dels presents Estatuts.

10. Dels acords adoptats en la Junta General s'estendrà acta que donarà fe del seu contingut, redactada pel
secretari o per la secretària de la Junta de Govern. El suport sonor o audiovisual en el qual es registri el
contingut de les juntes haurà de conservar-se, sota la custodia del secretari o de la secretària, fins a
l'aprovació de l'acta.

11. Les actes de les juntes generals, una vegada aprovades conforme a l'apartat anterior, seran publiques i es
posaran a la disposició dels col·legiats i col·legiades pels mitjans que la Junta de Govern estableixi.

 

Capítol III

Del Deganat

 

Article 37

Del degà o de la degana

1. El deganat és l'òrgan unipersonal superior del Col·legi, triat conforme al previst als presents Estatuts.

2. Correspon al degà o a la degana:

a) Ostentar la representació 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 resta d'entitats
de qualsevol ordre.

b) Mantenir amb tots els companys i les companyes una relació assídua d'empara i consell, i vetllar pel
manteniment de les relacions de lleialtat i companyonia, procurant que la seva actuació constitueixi una alta
tutela ètica, de manera que la seva rectitud i afecte posin de manifest la dignitat substancial de l'advocacia.

c) Convocar i presidir les juntes generals, la Junta de Govern i totes les comissions o delegacions del Col·legi a
les què assisteixi. Establir l'ordre del dia, dirigir les reunions i actes que presideixi, de la legalitat i l'ordre de les
quals haurà de vetllar i dels quals té vot de qualitat en cas d'empat.

d) Representar al Col·legi en la realització i formalització de qualsevol negoci o acte jurídic, sense perjudici que
no podrà subscriure contractes ni assumir obligacions en nom del Col·legi sense el previ acord de la Junta de
Govern i, si es tracta de negocis de disposició sobre béns immobles, de la Junta General.

e) Visar les actes i les certificacions que aixequi i emeti, respectivament, el secretari o la secretària.

f) Realitzar les propostes dels advocats i de les advocades que hagin de formar part de tribunals de oposicions
i concursos, si així li correspon en virtut de la normativa aplicable. Aquestes propostes hauran de respectar, en
la mesura del possible, el principi de representació equilibrada de dones i homes.

g) Atorgar la col·legiació o l'autorització o habilitació amb caràcter provisional o urgent a les persones que ho
demanin i compleixin els requisits.

h) 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.

i) A més de les actuacions anteriors, el degà o la degana s'ha d'esforçar principalment a mantenir amb tots els
companys i companyes una relació constant de protecció i consell, i procurarà que la seva actuació constitueixi
una alta tutela moral, de manera que la seva rectitud, serenitat i afecte siguin exemple per a tothom.

j) Exercir les altres funcions pròpies que els Estatuts i qualsevol normativa vigent d'aplicació li atribueixin en
virtut del seu càrrec.

3. Les facultats atribuïdes al degà o a la degana seran delegables en els termes i amb els límits establerts per
la legislació vigent.
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Capítol IV

De la Junta de Govern

 

Article 38

De la composició de la Junta de Govern

1. La Junta de Govern és l'òrgan col·legiat de direcció, gestió i administració del Col·legi.

2. La Junta de Govern estarà integrada per un total de deu membres que ostentin els càrrecs de degà o
degana, secretari o secretària, tresorer o tresorera, bibliotecari o bibliotecària i sis diputats o diputades,
numerats del u al sis, el primer dels quals rep també el nom de vicedegà o vicedegana.

3. Correspon al vicedegà o a la vicedegana o diputat 1r o diputada 1a, totes aquelles funcions que li confereixi
el degà o la degana, assumint les d'aquest o aquesta en els supòsits de vacant, absència, malaltia, abstenció,
recusació o cessament del degà o de la degana, aquest pel diputat segon i així successivament, seguint l'ordre
del article 48.2 dels presents Estatuts.

 

Article 39

De les atribucions de la Junta de Govern

Són atribucions de la Junta de Govern les següents:

a) Acordar la realització de quantes activitats estimi convenients als interessos de la corporació i de les
col·legiades i dels col·legiats.

b) Determinar les quotes d'incorporació, reincorporació i les ordinàries per al sosteniment de les càrregues i
serveis col·legials i acordar la seva exempció, quan escaigui. Proposar a la Junta General la imposició de quotes
extraordinàries.

c) Atorgar als col·legiats i col·legiades empara quan la seva independència i llibertat, la consideració deguda a
l'advocacia, la salvaguarda del secret professional i la protecció del dret i deure defensa es vegin limitats o
pertorbats per qualsevol causa.

d) Atendre les queixes dels col·legiats i col·legiades, així com de tercers, que li siguin plantejades.

e) Vetllar perquè els advocats i les advocades observin bona conducta en relació amb els tribunals de justícia,
als seus companys i companyes i als seus clients, i que en l'acompliment de la seva funció despleguin la
necessària diligència i competència professional.

f) Buscar i promoure el respecte i compliment, la divulgació, coneixement i ensenyament de les normes
deontològiques. Evitar l'intrusisme. Resoldre sobre l'aixecament del secret professional.

g) Exercir les facultats disciplinàries respecte als col·legiats i col·legiades, en els termes establerts pels
presents Estatuts, la Normativa de l'Advocacia Catalana, l'Estatut de l'Advocacia Espanyola, codis deontològics i
altra normativa d'aplicació.

h) Promoure, a través de l'Escola de Pràctica Jurídica "Guillem Maria de Brocà", activitats per a la formació
professional inicial i continuada dels col·legiats i col·legiades i establir sistemes d'ajuda.

i) Acordar la col·legiació dels qui sol·licitin incorporar-se al Col·legi, en condició d'advocats i d'advocades
exercents o d'advocats o d'advocades no exercents, podent exercir aquesta facultat el degà o la degana, en
casos d'urgència, que seran sotmesos a la ratificació de la Junta de Govern.

j) Resoldre sobre la inscripció al registre col·legial de les societats, les sucursals i els actes que es puguin
inscriure, de les societats professionals d'advocats o d'advocades i fixar els imports del dret de registre.

k) Regular, en els termes legalment establerts, el funcionament dels serveis d'assistència jurídica gratuïta.

I) Crear, modificar i dissoldre una Comissió Permanent de la Junta de Govern, que tindrà les facultats que li
confereixi l'acord de constitució i modificació. La Junta de Govern pot aprovar un reglament per regular el
funcionament de la Comissió Permanent.

m) Aprovar els reglaments de règim interior que consideri convenients, els quals se sotmetran a l'aprovació
posterior de la Junta General.
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n) Aprovar el reglament d'honors, distincions i protocol.

o) Ordenar, dirigir, coordinar, programar i controlar l'activitat dels departaments i serveis col·legials. Procedir a
la contractació dels empleats necessaris per a la bona marxa del Col·legi.

p) Recaptar, distribuir i administrar els fons del Col·legi; aprovar l'avantprojecte de pressupostos elaborat pel
tresorer o per la tresorera per a la seva submissió a la Junta General, rendir els comptes anuals, i proposar a
la Junta General la inversió o disposició del patrimoni col·legial, si es tractés d'immobles.

q) Exercitar les accions i actuacions oportunes per impedir i perseguir l'intrusisme, així com l'exercici de la
professió als qui, col·legiats i col·legiades o no, l'exercissin en forma i sota condicions contràries a les legalment
establertes, sense excloure a les persones naturals o jurídiques, que facilitin l'exercici professional irregular.

r) Informar amb caràcter de dictamen pericial, a requeriment judicial, sigui d'ofici o a instàncies de part, en
aquells processos en els quals es discuteixin honoraris professionals, en els termes establerts en els presents
Estatuts.

s) Resoldre les qüestions que es derivin dels fulls d'encàrrec o qüestions d'honoraris sotmeses de comú acord
pels afectats a l'arbitratge o mediació de la Junta de Govern, respectant sempre el règim de lliure competència.

t) Unificar, en la mesura del possible, i promoure, a través del Col·legi, l'assegurança de responsabilitat
professional dels col·legiats i col·legiades.

u) Fomentar els vincles de companyonia entre els col·legiats i col·legiades del Col·legi.

v) Fomentar les relacions entre el Col·legi i els seus col·legiats i col·legiades i els jutges i magistrats, fiscals,
lletrats i lletrades de l'Administració de Justícia, forenses i altre personal al servei de l'Administració Pública.

w) Crear les delegacions, grups d'estudi, comissions o agrupacions per complir funcions o emprendre activitats
d'interès per als col·legiats i col·legiades, el Col·legi o per a la defensa i promoció de l'advocacia, regulant el
seu funcionament i fixant les facultats que, si escau, delegui.

x) Proposar a la Junta General la constitució de societats, associacions o fundacions per a la millor consecució
de les finalitats del Col·legi.

y) Totes aquelles establertes en els presents Estatuts i la Normativa de l'Advocacia Catalana.

 

Article 40

Del funcionament de la Junta de Govern

1. La Junta de Govern es reuneix com a mínim una vegada al mes, i tantes vegades com la convoqui el degà o
la degana, o bé quan ho sol·liciti una tercera part dels components. Pot també establir-se un reglament de
règim intern per al seu funcionament.

2. Per a la vàlida constitució de la Junta de Govern serà necessària la presència de la meitat més un dels seus
integrants. Totes les absències hauran de ser adequadament justificades. Els acords es prenen per majoria
simple dels assistents.

3. El vot del degà o de la degana és diriment en cas d'empat.

4. L'ordre del dia el confeccionarà el deganat amb l'assistència del secretari o de la secretària i haurà de fer-se
a mans dels membres de la Junta de Govern, juntament amb la documentació relativa als assumptes a tractar,
almenys amb vint-i-quatre hores d'antelació, excepte situacions d'urgència. L'ordre del dia es remetrà per
mitjans telemàtics i inclourà de forma ordinària els següents assumptes:

a) Els que el propi deganat estimi pertinents.

b) Els assumptes de gestió i administració del Col·legi que plantegi el o la gerent.

c) Els proposats pels integrants de la Junta de Govern.

d) Els expedients elevats a la Junta de Govern per les respectives comissions.

5. Perquè puguin adoptar-se acords sobre matèries no incloses en l'ordre del dia haurà d'apreciar-se
prèviament la seva urgència per la pròpia Junta.

6. Quan siguin raons de màxima urgència les que motivin la convocatòria de la Junta, es prescindirà de l'ordre
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del dia i del requisit temporal de coneixement de la convocatòria abans establert, sent suficient que, per
qualsevol mitjà, es faci saber als integrants de la Junta el motiu de la convocatòria i el lloc i hora de celebració.

7. De les sessions i deliberacions de la Junta de Govern s'estendrà acta en que es farà constar el contingut dels
acords adoptats i de les intervencions de les que es sol·liciti expressament la seva inclusió, l'acta la signarà el
titular de la secretaria amb qui hagués presidit la sessió amb el vistiplau del degà o de la degana.

8. La Junta serà presidida pel deganat o per qui estatutàriament el substitueixi, que dirigirà els debats, donant
torn de paraula i cuidant que les intervencions siguin concises i ajustades a l'assumpte objecte de qüestió.

9. La documentació relativa als assumptes a tractar haurà de custodiar-se a la secretaria del Col·legi, a
disposició dels components de la Junta amb antelació a la celebració de la sessió que es tracti.

10. Els integrants de la Junta de Govern que tinguin interès directe o indirecte en un assumpte concret inclòs
en l'ordre del dia, s'absentaran de la sessió durant la seva discussió i votació, incorporant-se a la mateixa una
vegada hagués pres la Junta la decisió que sobre tal extrem hagués estimat pertinent. De tal fet es deixarà
constància en l'acta.

 

Article 41

Del vicedegà o de la vicedegana

El càrrec del vicedeganat serà ostentat pel diputat 1r o per la diputada 1a de la Junta de Govern, i durà a
terme totes aquelles funcions que li deleguí el deganat. Així mateix, assumirà les funcions de deganat en els
casos de vacant per qualsevol causa, tals com a defunció, absència, malaltia, recusació o abstenció en els
assumptes que puguin afectar-li.

 

Article 42

Del secretari o de la secretària

1. Correspon al secretari o a la secretària, que ho serà també de la Junta de Govern i de la Junta General,
assistir al deganat en el desenvolupament de les seves funcions garantint l'observança dels procediments de
govern del Col·legi i el compliment de la legalitat en les actuacions col·legials.

2. Són funcions del secretari o de la secretària:

a) Donar fe de totes les actes i acords dels òrgans del col·legi i vetllar per la seva legalitat.

b) Custodiar la documentació del Col·legi. Tenir cura de l'arxiu.

c) Expedir certificacions amb el vistiplau del degà o de la degana.

d) Dirigir les oficines del Col·legi i ser-ne el cap de personal, sens perjudici de les atribucions en aquest sentit
assignades al gerent.

e) Portar el Registre de col·legiacions.

f) Redactar i autoritzar les actes de les sessions que celebrin la Junta General i de la Junta de Govern, amb el
vistiplau del deganat.

g) Preparar el despatx dels assumptes a tractar en les sessions que celebrin la Junta General i la Junta de
Govern.

h) Efectuar les convocatòries de la Junta General i de la Junta de Govern conforme al previst en aquests
Estatuts, i qualssevol altres oficis de citació per a tots els actes del Col·legi, seguint les instruccions que pogués
donar-li el deganat.

i) Rebre i donar compte al deganat de totes les sol·licituds i comunicacions que es remetin al Col·legi.

j) Portar el cens de col·legiats i col·legiades amb totes les especificacions precises que afectin a la situació del
seu exercici professional.

k) Expedir les certificacions que poguessin sol·licitar els interessats amb el vistiplau del deganat.

I) En general, totes les funcions que corresponen a la secretaria dels òrgans administratius col·legiats i les
altres inherents a les anteriors i que siguin precises per al millor acompliment de les seves funcions de
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secretaria, i quantes altres funcions se li encomanin per la Junta de Govern.

 

Article 43

Del tresorer o de la tresorera

Corresponen al tresorer o a la tresorera les següents funcions i responsabilitats:

a) Materialitzar els ingressos i despeses i custodiar els fons del Col·legi; complir les ordres de pagament del
degà o de la degana; ingressar i retirar els fons dipositats en comptes bancaris i similars conjuntament amb el
degà o la degana.

b) Elaborar l'avantprojecte de pressupostos i dels comptes anuals.

c) Elaborar les propostes de modificació de les quotes col·legials.

d) Informar periòdicament, almenys una vegada cada trimestre, a la Junta de Govern de l'estat de comptes
d'ingressos i de despeses, i del grau d'execució dels pressupostos.

e) Redactar per a la seva presentació a la Junta General els comptes de l'exercici econòmic vençut i els
pressupostos anuals.

f) Proposar a la Junta de Govern l'adopció de mesures enfront dels col·legiats i col·legiades que incompleixin
les seves obligacions econòmiques respecte del Col·legi.

g) Obrir i tancar comptes bancaris. Ingressar i retirar fons d'aquests comptes, autoritzar les despeses i ordenar
els pagaments, de forma solidària o mancomunada amb el deganat, el secretari o la secretària i, si escau, amb
el o la gerent, en la forma que estableixi la Junta de Govern.

h) Portar l'inventari dels béns del Col·legi.

i) Qualsevol altres funcions vinculades amb les anteriors o que li encomani la Junta de Govern.

 

Article 44

Del bibliotecari o de la bibliotecària

Correspon al bibliotecari o a la bibliotecària la direcció i ordenació de la biblioteca i de la seva catalogació i
arxiu.

És el responsable de les adquisicions de les obres que estimi convenients. Li correspon també l'adequació de
manera permanent de la biblioteca i adaptar-la als avenços tècnics fomentant l'ús de les noves tecnologies.

 

Article 45

Dels diputats i de les diputades

1. Els diputats i les diputades actuaran com a vocals de la Junta de Govern i desenvoluparan, a més de les
funcions previstes en els Estatuts, les que especialment els siguin encomanades per aquella o pel deganat.

2. En particular, els correspon presidir les comissions del Col·legi designats a tal efecte pel deganat, realitzar la
tasca d'enllaç entre la Junta de Govern i els diferents grups d'estudi i comissions, així com l'atenció als partits
judicials, de conformitat amb la distribució de funcions que els confereixi la Junta o el deganat. Exercir la
funció de representació del Col·legi quan així ho delegui el degà o la degana.

3. Diputats de guàrdia. Per atendre qualsevol imprevist i procedir si s'escau a designació l/o substitució urgent
en l'àmbit de l'exercici de les guàrdies del torn d'ofici. Tots els membres de Junta, a excepció del degà o de la
degana exerciran aquesta funció mitjançant torns rotatius i periòdics.

 

Article 46

Requisits per a formar part de la Junta de Govern

Per a formar part de la Junta de Govern és necessari:
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a) Ser col·legiat o col·legiada en exercici amb residència professional dins la demarcació del Col·legi amb una
antiguitat mínima de dos anys.

b) Posseir la plena capacitat civil.

c) No estar suspès en l'exercici de la professió.

 

Article 47

Incompatibilitats per a formar part de la Junta de Govern

Són incompatibilitats per a l'exercici del càrrec de membre de Junta de Govern:

a) Tenir relació o dependència laboral amb el Col·legi.

b) Tenir deutes vençuts amb el Col·legi.

c) Tenir una sanció a l'expedient personal i no cancel·lable amb el Col·legi.

d) Formar part dels òrgans directius d'un altre Col·legi de la mateixa branca professional, o tenir-ne contracte
laboral.

e) Exercir un càrrec oficial que hagi de qualificar la legalitat dels Estatuts o resoldre recursos del Col·legi, llevat
del càrrec de membre del Consell de Col·legis.

 

Article 48

Del cessament i les seves causes. Vacants dels integrants de la Junta de Govern

1. Els col·legiats i col·legiades integrants de la Junta de Govern cessaran en els seus càrrecs per les següents
causes:

a) Defunció.

b) Renúncia al càrrec.

c) Falta inicial no coneguda o pèrdua sobrevinguda dels requisits estatutaris o de capacitat per exercir el
càrrec, que haurà de ser declarada pel degà o per la degana, previ informe vinculant de la Junta de la qual no
formarà part l'exclòs, encara que serà sentit prèviament a adoptar aquesta decisió.

d) Expiració del mandat pel qual van ser triats.

e) Aprovació de vot de censura.

2. En cas de vacant, absència, malaltia o cessament del degà o de la degana, serà substituït pel vicedegà o per
la vicedegana; en defecte d'això, pels altres diputats i per les altres diputades en ordre de major a menor
prelació en la seva ordenació.

3. En els mateixos casos, els col·legiats i les col·legiades integrants de la secretaria, tresoreria i biblioteca
seran substituïts de la següent manera, en el cas del secretari o de la secretària és substituït o substituïda pel
diputat 2n o per la diputada 2a; si no és possible, pel diputat 3r o per la diputada 3a, i si tampoc és possible,
pel 4t o per la 4a, i així successivament. El tresorer o la tresorera serà substituït o substituïda pel bibliotecari o
per la bibliotecària, si no és possible, pel diputat 5è o per la diputada 5a, i si tampoc és possible pel 6è o per la
6a. El bibliotecari o la bibliotecària serà substituït o substituïda pels diputats o per les diputades en ordre de
menor a major prelació en la seva ordenació.

4. En cas de vacant o cessament d'un diputat o d'una diputada, si la vacant es produeix quan falti mes d'un
any per a la renovació estatutària d'aquest, s'han de convocar forçosament eleccions extraordinàries per al
cobriment del càrrec en el termini de 90 dies naturals. El substitut, encara que ho fos per elecció, seguirà en el
seu nou càrrec tan sols el temps que faci falta fins a la renovació estatutària d'aquest.

5. En el cas que durant el mandat de la Junta de Govern es produeixin vacants de la meitat o més dels
components de la Junta, es consideraran expirats la totalitat dels mandats i es procediria a la convocatòria
d'una Junta General Extraordinària en un termini màxim de 90 dies naturals a fi i efecte de convocar noves
eleccions.
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6. Quan per qualsevol causa quedin vacants més de la meitat dels integrants de la Junta de Govern, inclòs el
càrrec de degà o degana, el Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya, designarà una Junta
Provisional de cinc col·legiats i col·legiades exercents entre tots aquells que hagin estat integrants d'una Junta
de Govern amb anterioritat.

7. Constituïda la Junta Provisional, cessaran en les seves funcions els altres integrants de la Junta de Govern, si
bé podran continuar prestant el seu assessorament a aquella i continuaran ostentant tal condició fins a la
constitució de la nova Junta de Govern.

8. La Junta Provisional tindrà per objecte convocar, en el termini de 45 dies naturals, eleccions per a la provisió
dels càrrecs vacants per la resta del mandat que resti, eleccions que hauran de celebrar-se dins dels seixanta
dies hàbils següents, comptats a partir de la convocatòria.

9. Igualment, la Junta Provisional, tindrà les facultats necessàries per acordar el pertinent en relació a les
qüestions urgents en matèria de gestió i administració del Col·legi i dels serveis d'assistència jurídica gratuïta.

 

Article 49

Del vot de censura al deganat i altres integrants de la Junta de Govern

1. El vot de censura a la Junta de Govern o a algun dels seus integrants, inclosa la persona que ostenti el
càrrec del deganat, correspon sempre a la Junta General convocada a aquest efecte.

2. La sol·licitud d'aquesta convocatòria requerirà la proposta subscrita per un nombre de col·legiats i
col·legiades d'un mínim del 20 per cent dels exercents, o del 30 per cent del total del cens, incorporats al
menys amb tres mesos d'antelació i expressarà amb claredat i de forma motivada les raons en que es
fonamenta la moció de censura.

3. No podrà instar-se l'inici d'aquest procediment fins transcorreguts sis mesos des de la presa de possessió de
la Junta de Govern.

4. Verificat el compliment dels requisits dels paràgrafs anteriors, la Junta de Govern convocarà la Junta
General Extraordinària a tal efecte en un termini no superior als trenta dies naturals des de la presentació de la
petició.

5. La Junta General extraordinària pel vot de censura haurà de celebrar-se dins dels trenta dies hàbils
comptats a partir que s'hagués presentat la sol·licitud i no podran tractar-se més assumptes que els
expressats en la convocatòria.

6. El debat s'iniciarà por la defensa de la moció per la persona designada del grup peticionari, amb contestació
de les persones censurades, llevat que renunciïn o en designin una persona que ho faci en nom de totes.

7. La vàlida constitució d'aquesta Junta General Extraordinària requerirà, en primera convocatòria, la
concurrència personal de la meitat més un del cens col·legial amb dret a vot i, en segona convocatòria, n'hi
haurà prou amb una cinquena part del cens col·legial amb dret a vot. El vot haurà de ser expressat
necessàriament de forma personal, directa i secreta. El vot dels col·legiats i de les col·legiades exercents tindrà
doble valor que el dels no exercents.

8. Per a la l'aprovació de la moció de censura, serà necessari l'acord de la majoria qualificada de 2/3 parts de la
Junta General.

9. Si la moció de censura no és aprovada, o si la Junta General Extraordinària no es constitueix vàlidament per
falta de compareixença del quòrum establert en l'apartat 4 anterior, no es podrà presentar cap altra fins que
hagi transcorregut un any des de la presentació de l'anterior.

10. Aprovada la moció de censura, han de cessar en els seus càrrecs els integrants de la Junta de Govern
censurats, i haurà d'actuar-se conforme a l'establert en l'article 48 dels presents Estatuts.

 

Capítol V

De les comissions del Col·legi

 

Article 50
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De les comissions, la seva creació i funcionament

1. La Junta de Govern, per a una major eficàcia en el desenvolupament de les seves funcions, estarà assistida
de les comissions que s'estableixen en les normes següents i per aquelles altres comissions, subcomissions o
comissions mixtes que es creïn mitjançant acord de la Junta de Govern de forma permanent o temporal quan
es consideri necessari o oportú, podent delegar en elles les competències que estimi oportunes.

2. Les comissions es creen o es suprimeixen per acord de Junta de Govern.

3. Totes les comissions depenen de la Junta de Govern i estaran presidides per un o varis integrants de la
mateixa, podent estar compostes o assistides per advocats i advocades col·laboradors que designi aquella.

4. Les comissions funcionaran sota principis democràtics, adoptant els seus acords pel vot majoritari dels seus
components, ostentant vot de qualitat el membre de la Junta de Govern que la presideixi en cas d'empat.

5. Per a la seva constitució es requerirà un quòrum d'assistència de la meitat més un dels seus components.

6. Els membres seran designats per la Junta de Govern i desenvoluparan la seva comesa durant el temps de
mandat de la Junta, però podran ser cessats per aquesta en qualsevol moment.

7. La Junta de Govern podrà designar un o més col·legiats o una o més col·legiades perquè exerceixin la
coordinació i/o la secretaria de la comissió, que podran no ser membres de la Junta de Govern.

8. Les relacions entre cada comissió i la Junta de Govern es realitzarà a través del membre de la Junta que la
presideixi o del coordinador o coordinadora.

9. Amb caràcter excepcional i en funció de la transcendència d'una determinada qüestió sotmesa al
coneixement de la comissió, a petició del seu coordinador o coordinadora, podrà assistir el membre de la secció
que es designi, amb veu, però sense vot, a la sessió de Junta de Govern que hagués d'estudiar l'assumpte o
decidir sobre ell.

10. Els membres de les comissions prestaran davant la Junta de Govern jurament o promesa de mantenir el
secret de les deliberacions.

11. Amb independència de les comissions que es creïn o es suprimeixin per desenvolupar les funcions del
Col·legi, seran d'obligat funcionament les comissions indicades als articles 51 a 55 dels presents estatuts.

 

Article 51

De la Comissió de Deontologia

1. La Comissió de Deontologia té per objecte assistir a la Junta de Govern en la gestió de la funció disciplinària
del Col·legi, tant en l'exercici de l'activitat professional com en les derivades de la prestació dels serveis
d'assistència jurídica gratuïta, proposant a la Junta de Govern els acords que a aquest efecte corresponguin i
executant aquells que la Junta de Govern pugui delegar en la mateixa, de conformitat amb el que es disposa
en la Normativa de l'Advocacia Catalana, a l'Estatut de l'Advocacia Espanyola, als codis deontològics i de
procediment, o en les normes que si escau s'aprovin.

2. Correspondrà a la Comissió de Deontologia, com a servei d'atenció als col·legiats i a les col·legiades del
Col·legi com a les persones consumidores i usuàries, l'admissió de les queixes i denúncies per raó d'infraccions
de caràcter deontològic, l'arxiu de les mateixes quan es consideri que manquen manifestament de contingut
deontològic o en els altres casos establerts en la normativa deontològica, la proposta a la Junta de Govern de
l'obertura d'ofici o a instàncies de part de diligències informatives o, si escau, d'expedients disciplinaris,
l'impuls de la seva tramitació, així com quantes funcions pugui delegar la Junta de Govern en la Comissió, amb
subjecció al Reglament de Procediment Disciplinari del Consell General de l'Advocacia Espanyola i de la
Normativa de l'Advocacia Catalana i amb reserva, en tot cas, de la imposició de sancions, que serà de la
competència exclusiva de la Junta de Govern.

3. Igualment procedirà a l'estudi i esbrinament del contingut de totes les denúncies que s'interposin davant el
Col·legi en matèria d'intrusisme, proposant a la Junta de Govern quantes iniciatives i mesures hagin d'adoptar-
se en aquesta matèria.

4. Les fases d'instrucció dels procediments disciplinaris ve atribuïda als instructors, que hauran de ser
col·legiats o col·legiades exercents, no pertanyents a la Junta de Govern, amb més de cinc anys d'antiguitat,
designats per acord d'aquesta.
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Article 52

De la Comissió de Formació

1. Els advocats i les advocades tenen el dret i el deure de seguir una formació continuada.

2. La Comissió de Formació ha d'organitzar de manera permanent activitats formatives d'actualització
professional dels col·legiats i de les col·legiades i expedir certificacions acreditatives de la participació dels
assistents en aquestes activitats, conjuntament, si s'escau, amb les universitats que hi hagin participat.

3. La Comissió de Formació desenvoluparà les funcions següents:

a) Fomentar, crear, organitzar i mantenir l'Escola de Pràctica Jurídica, així com concertar convenis amb
universitats, tot això en els termes previstos a la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions
d'advocat i procurador dels tribunals, i en el seu Reglament.

b) Promoure, facilitar, organitzar i, si escau, finançar activitats de formació professional continuada i
d'especialització.

c) Homologar, segons les condicions que fixi el consell, les activitats de formació continuada que, dins la seva
demarcació territorial, imparteixin per a advocats i advocades altres organismes, institucions, entitats o
persones, publiques o privades.

d) Acreditar la participació dels advocats i de les advocades en la formació continuada.

e) Promoure la formació deontològica dels seus col·legiats i de les seves col·legiades.

 

Article 53

De la Comissió del Torn d'Ofici

1. La Comissió del Torn d'Ofici té per objecte assistir a la Junta de Govern en la gestió, control i supervisió de
la prestació dels serveis d'assistència jurídica gratuïta i del Servei d'Orientació Jurídica, vetllant pel bon
funcionament dels mateixos, proposant a la Junta de Govern els acords que a aquest efecte corresponguin i
encarregant-se si escau de la seva execució, per delegació de la Junta.

2. Correspondrà a la Comissió del Torn d'Ofici, com a servei d'atenció als col·legiats i a les col·legiades del
Col·legi i als usuaris dels serveis d'assistència jurídica gratuïta, l'admissió de les queixes rebudes per
incidències en el funcionament d'aquests serveis i de les denúncies per raó d'infraccions comeses en relació
amb ells, l'adopció de les mesures no disciplinàries que procedeixin per a la resolució de les incidències
detectades o la proposta de la seva adopció a la Junta de Govern i el trasllat, si escau, a la Comissió de
Deontologia de les denúncies que puguin revertir tal caràcter als efectes oportuns, així com aquelles funcions
que pugui delegar en ella la Junta de Govern.

 

Article 54

De la Comissió de taxació de costes i jura de comptes

La Comissió de taxació de costes i jura de comptes té per objecte, de conformitat amb la legislació vigent,
l'elaboració dels informes, per a la seva aprovació per la Junta de Govern, en els procediments de taxació de
costes i jura de comptes i en aquells altres en els quals es discuteixin honoraris professionals d'advocats i
advocades, a requeriment dels jutjats i tribunals.

 

Article 55

De la Comissió de Mediació

1. La Comissió de Mediació té per objecte la coordinació del torn de les actuacions dels advocats mediadors i
advocades mediadores en matèria de mediació familiar i dret privat.

2. Correspon a aquesta comissió organitzar els cursos o activitats en matèria de formació per a mediadors i
mediadores homologats si s'escau pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

 

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

Núm. 7911 - 5.7.201929/43 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-19179074-2019



 

Títol IV

Eleccions a la Junta de Govern

 

Capítol únic

De les eleccions per als càrrecs de Junta

 

Article 56

Dels electors i de les electores

1. Els càrrecs del degà o de la degana i dels membres de la Junta de Govern es proveeixen per elecció
mitjançant votació lliure, directa i secreta. No es permet la delegació de vot. La Junta podrà establir
mecanismes o procediments de vot per mitjans telemàtics o electrònics, que garanteixin la identitat del votant i
el secret del vot.

2. Podran participar, com a electors i electores, tots els col·legiats i totes les col·legiades incorporats o
incorporades amb més de tres mesos d'antelació a la data de convocatòria de les eleccions, que no es trobin
complint una sanció disciplinària i estiguin al corrent de les seves obligacions col·legials, sense perjudici del que
es disposa a l'article 57.3 in fine dels presents Estatuts.

3. Per ser escollit per algun càrrec de la Junta de Govern o càrrec de degà o degana els candidats hauran ser
col·legiats o col·legiades exercents i residents a l'àmbit territorial del Col·legi amb una antiguitat mínima
ininterrompuda de dos anys i que no estiguin en cap de les situacions següents al tancament del termini de la
presentació de candidatures:

a) Estar condemnats per sentència ferma que porti aparellada la inhabilitació o suspensió per a càrrecs públics,
en tant aquestes subsisteixin.

b) Haver estat disciplinàriament sancionats en qualsevol col·legi de l'advocacia, mentre no hagin estat
rehabilitats.

c) Ser integrants d'òrgans rectors d'un altre Col·legi professional.

d) Ostentar qualsevol càrrec polític en òrgans executius d'àmbit europeu, estatal, nacional, autonòmic,
provincial o local.

e) No estar al corrent del pagament de les quotes col·legials.

4. Cap col·legiat pot presentar-se a més d'un càrrec. En el cas de no presentar-se candidats per als llocs
respectius, seran nomenats els col·legiats que la Junta General acordi.

 

Article 57

De la convocatòria i desenvolupament de les eleccions

1. Les eleccions seran convocades per la Junta de Govern amb una antelació mínima de quaranta cinc dies
naturals a la seva celebració. La convocatòria haurà d'incloure l'acord pres en Junta de Govern, els requisits per
a la presentació de candidatures i el calendari electoral.

2. La convocatòria es notificarà als col·legiats i a les col·legiades dins dels 2 dies naturals següents de l'acord
de Junta i en ella s'indicaran lloc i dia de l'elecció, hores d'obertura i tancament de les urnes, terminis i data
límit de presentació de candidatures i càrrecs que han de ser objecte d'elecció.

3. Igualment i en aquest termini s'exposaran en el tauler d'anuncis i al portal electrònic col·legial en cas que
sigui possible, les llistes separades dels col·legiats i de les col·legiades exercents i no exercents amb dret a vot.
Els col·legiats i les col·legiades d'aquest Col·legi sense dret a vot, per impagament de quotes o sanció
disciplinària, quedaran exclosos d'aquestes llistes. Els col·legiats i les col·legiades que es trobin en situació
d'impagament de quotes, obtindran la condició de persones electores una vegada abonin les quantitats
degudes, sempre que ho facin amb una antelació de quinze dies naturals a la celebració de les eleccions.
Transcorregut el termini de deu dies s'aprovarà el cens definitiu.
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4. Transcorregut el termini per a les presentacions de candidatures si únicament se'n presenta una, aquesta
serà proclamada sense necessitat de votació.

5. Els recursos que s'interposin en el procés electoral o contra el seu resultat, davant la Junta de Govern del
Col·legi, seran admesos a un sol efecte i no suspendran la votació, proclamació i presa de possessió dels
càrrecs, excepte quan així s'acordi per causes excepcionals mitjançant resolució expressa i motivada.

 

Article 58

Forma d'elecció dels càrrecs i durada del mandat

1. La renovació de la Junta de govern s'efectuarà per meitats, cada dos anys, amb subjecció al següent torn
alternatiu, sens perjudici de l'elecció que s'hagi de realitzar en cas que s'hagin produït vacants:

Primer: degà o degana, tresorer o tresorera, bibliotecari o bibliotecària i diputats o diputades 2n o 2a i 4t o 4a.

Segon: vicedegà o vicedegana o diputat 1r o diputada 1a, secretari o secretària i diputats o diputades 3r o 3a,
5è o 5a i 6è o 6a.

2. El mandat dels integrants de la Junta de Govern tindrà una durada de quatre anys, sens perjudici de la
concurrència de causa de finalització anticipada, i de la seva possible reelecció.

3. L'exercici d'un mateix càrrec en aquest òrgan queda limitat, comptant les reeleccions que es puguin produir,
a un màxim de dotze anys consecutius.

4. Les candidatures hauran de ser signades per les persones candidates, indicant el número de col·legiat o
col·legiada i el numero del DNI, sense que s'accepti la candidatura d'una mateixa persona simultàniament per
a més d'un càrrec.

5. Les candidatures podran ser conjuntes per a diversos càrrecs, o individuals per a càrrecs determinats,
havent de ser subscrites exclusivament per les pròpies persones candidates. Cap persona col·legiada podrà
presentar-se com a candidat a més d'un càrrec dels quals hagin de ser triades en la mateixa convocatòria, ni
presentar-se en més d'una candidatura.

 

Article 59

De les candidatures i la Mesa electoral

1. Podran presentar-se candidatures com a data límit 5 dies naturals després de l'aprovació del cens definitiu.
La Junta de Govern, l'endemà de la finalització del termini de presentació de candidatures, proclamarà com a
persones candidates als qui reuneixin els requisits d'elegibilitat, declarant persones electes als qui no tinguin
oponents. Seguidament ordenarà la seva publicació al portal electrònic i en el tauler d'anuncis del Col·legi i ho
comunicarà a tots els col·legiats i a totes les col·legiades. Les candidatures en tots els casos s'hauran de
presentar per escrit i presencialment a la seu col·legial.

2. Els recursos que es presentin contra la proclamació de candidatures hauran de formular-se davant la Junta
de Govern, en el termini de cinc dies naturals des de la notificació al fet que es refereix l'apartat anterior, per
les persones candidates, i dins del termini de cinc dies naturals des de la publicació pels col·legiats i per les
col·legiades. Els recursos seran resolts per la Junta de Govern dins dels sis dies naturals següents al del
venciment del termini per a presentació de recursos, sense que càpiga cap altre recurs col·legial davant cap
altre òrgan, sense perjudici de poder acudir a la jurisdicció contenciosa administrativa.

3. Produïda la proclamació de candidatures, la Junta de Govern procedirà a constituir la Mesa electoral que
presidirà l'elecció. La Mesa electoral estarà presidida pel deganat i formaran part d'ella la persona que ostenti
la secretaria, qui complirà aquesta funció en la Mesa electoral, i com adjunts dos col·legiats o dues col·legiades
essent aquests el de més edat i el d'incorporació més recent; aquests integrants de la taula i les persones
suplents corresponents seran designats pel secretari o per la secretària.

4. Cap integrant de la Mesa electoral podrà concórrer com a persona candidata a les eleccions en el supòsit
que el deganat i/o el secretari o la secretària concorreguessin a les eleccions com a candidats, els quals seran
substituïts conforme al previst en els presents Estatuts. Si també els substituts concorreguessin com a
candidats, la Junta de Govern procedirà a completar la Mesa electoral entre unes altres persones integrants de
la Junta de Govern. Si això no fos possible per qualsevol causa, la Junta de Govern completarà la Mesa
electoral mitjançant sorteig entre tots els advocats i les advocades exercents i residents en l'àmbit territorial
del Col·legi.
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5. La Mesa electoral es constituirà en el lloc, dia i hora acordat en la convocatòria. Cada candidatura podrà
designar entre els col·legiats i les col·legiades un interventor que el representi en la Mesa electoral.

6. La Mesa electoral elaborarà el model de papereta electoral a fi d'assegurar l'homogeneïtat de totes les
paperetes.

7. D'altres funcions de la Mesa electoral són:

a) Presidir i facilitar l'exercici del dret de vot i vetllar per la puresa màxima del procés.

b) Desprecintar les urnes i procedir al recompte dels vots.

c) Aixecar acta amb l'escrutini total dels vots emesos i de les incidències, si s'escau.

d) Proclamar els candidats electes una vegada realitzat l'escrutini.

 

Article 60

De la Comissió electoral

1. La Comissió electoral estarà formada per cinc col·legiats i col·legiades exercents i residents en el àmbit
territorial del Col·legi, amb una antiguitat de col·legiació en el mateix per un període superior a deu anys. La
Comissió electoral es nomenarà a la vegada que la notificació i exposició del cens publicant-se conjuntament a
tots els efectes.

2. Els membres de la Comissió electoral seran nomenats per sorteig, amb els seus corresponents suplents,
d'acord amb el cens col·legial i mitjançant acord de la Junta de Govern que s'haurà d'adoptar en la
convocatòria de les eleccions. El nomenament romandrà vigent fins la finalització del procés electoral per al que
es designi cada Comissió electoral.

3. No podran ser membres de la Comissió electoral els membres de la Junta de Govern que hagi convocat les
eleccions, ni els col·legiats que es presentin com a candidats a les eleccions convocades. En el cas que
qualsevol dels membres de la Comissió electoral es presenti posteriorment com a candidat a les eleccions, en
el moment en què presenti la seva candidatura es produirà el seu cessament com a membre de la Comissió
electoral.

4. Presidirà la Comissió electoral l'advocat o advocada amb més anys de col·legiació i en serà el secretari o la
secretària el membre de menor antiguitat col·legial. En cas d'igualtat entre col·legiats i col·legiades amb més
anys de col·legiació i menys anys de col·legiació es designarà per sorteig.

5. La Comissió electoral vetllarà pel manteniment d'un procés electoral net i democràtic, basat en els principis
d'igualtat de tracte i correcció, i vetllarà pel compliment de les normes electorals vigents en cada moment.

6. La Comissió electoral tindrà les següents funcions:

a) Supervisar el procés electoral.

b) Resoldre les reclamacions que es presentin en relació al cens electoral.

c) Proclamar candidats i candidates i candidatures, excloent uns i altres en els quals concorrin circumstàncies
de inelegibilitat.

d) Nomenar presidents i vocals de la Mesa electoral, així com el seus suplents.

e) Informar sobre el procediment per votar si s'escau.

f) Autoritzar els interventors designats per de cadascuna de les candidatures proclamades.

g) Interpretar i resoldre els dubtes que puguin plantejar-se en la aplicació de les normes electorals.

h) 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.

 

Article 61

Exercici del dret de vot
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1. Els col·legiats i les col·legiades poden exercir el dret de vot de dues formes: vot presencial en la jornada
electoral, davant la Mesa electoral o bé de forma anticipada d'acord amb el calendari establert.

2. La jornada electoral tindrà per al seu desenvolupament un temps mínim de sis (6) hores i un màxim de vuit
(8) hores, tret que la Junta de Govern en convocar les eleccions assenyalin termini major.

3. A la Mesa electoral hi haurà urnes separades per a dipositar els vots dels col·legiats o de les col·legiades
exercents i no exercents. Les urnes romandran tancades durant la votació.

4. El vot presencial anticipat el poden exercir els col·legiats i les col·legiades durant els 3 dies hàbils anteriors a
la data de les eleccions, tenint en compte que, només a aquests efectes, els dissabtes es consideraran inhàbils.
Amb aquesta finalitat, el col·legiat o la col·legiada ha de personar-se davant la secretaria del Col·legi i exercir
el seu dret a votar.

a) Els vots efectuats per aquest sistema presencial anticipat s'han de registrar en un document ad hoc, i els ha
de guardar el president o la presidenta de la Comissió Electoral constituïda amb motiu de les eleccions del
Col·legi fins el dia de la votació, moment en el qual es lliurarà a la Mesa electoral.

b) Tot i que el exercici del vot anticipat s'ha de verificar personalment a la seu col·legial, si s'escau per acord
de la Junta de Govern, es podrà establir un procediment telemàtic d'emissió i exercici del vot que permeti
acreditar la identitat, la condició de col·legiat o col·legiada exercent o no exercent i la inalterabilitat del
contingut del missatge. Aquest procediment també haurà de garantir el caràcter personal, indelegable, lliure i
secret del sufragi.

5. Tant en el vot presencial com en l'anticipat els col·legiats i les col·legiades hauran d'acreditar a la Mesa
electoral o la Comissió Electoral la seva identitat. Es comprovarà la seva inclusió en el cens elaborat per a les
eleccions, afirmant o negant el dret de vot si s'escau. En cas del vot presencial, la presidència pronunciarà el
nom i cognoms de la persona votant, indicant que vota, després de la qual cosa introduirà el document de vot
lliurat pel votant en l'urna corresponent.

6. En el cas que la Junta de Govern establís el procediment de vot per mitjans telemàtics o electrònics, aquest
haurà d'exercitar-se amb signatura electrònica que garanteixi la identitat del votant. La implantació del vot
telemàtic amb garanties d'identitat, funcionament i eficàcia, habilitaria la possibilitat de prescindir del vot
anticipat, en qualsevol cas, aquest dret hauria d'acordar-se mitjançant reforma estatutària.

7. En les eleccions el vot dels advocats i de les advocades exercents tindrà doble valor que el vot dels advocats
i de les advocades no exercents.

 

Article 62

De la campanya i propaganda electoral

1. La campanya electoral s'iniciarà al dia següent del termini de resolució dels recursos per a la proclamació de
candidatures i finalitzarà el dia anterior a l'inici del vot anticipat.

2. La Comissió electoral organitzarà la utilització de la seu del Col·legi per a la celebració d'actes de campanya
electoral, si escau.

3. Les candidatures no podran utilitzar els serveis del Col·legi per dur a terme actuacions electorals, tals com
l'enviament de programes o paperetes.

4. La Comissió electoral habilitarà un espai virtual en el qual publicarà la convocatòria de les eleccions, les
candidatures proclamades i el material publicitari que les mateixes vulguin presentar.

5. En cas que les candidatures vulguin dirigir-se personalment als col·legiats i a les col·legiades, tant en suport
paper com en suport telemàtic, hauran de fer-ho al seu càrrec, amb compliment de les normes de
confidencialitat per a la protecció de les dades personals conforme a la legislació aplicable.

 

Article 63

Escrutini i proclamació

1. L'escrutini es fa immediatament després de l'elecció. Els membres de la Mesa electoral proclamaran electes
als membres de la llista de la candidatura que hagi obtingut el major nombre de vots.

2. Els membres elegits hauran de prendre possessió del càrrec, previ jurament o promesa de complir lleialment

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

Núm. 7911 - 5.7.201933/43 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-19179074-2019



el càrrec amb respecte a l'ordenament legal vigent i a les normes deontològiques de la professió i de guardar
secret de les deliberacions de la Junta de Govern, en el termini d'un mes a comptar des de la proclamació de
l'elecció en l'Assemblea Extraordinària que es convoqui a tal efecte.

3. La presa de possessió dels càrrecs electes comporta la finalització del mandat dels anteriors en els mateixos
càrrecs.

4. El secretari o la secretària de la Junta de Govern comunicarà la seva nova composició al Consell dels
Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya i al Consell General de l'Advocacia Espanyola.

 

Article 64

Calendari electoral

El procés per a l'elecció dels components de la Junta de Govern del Col·legi tindrà una durada màxima de 45
dies naturals i s'ajustarà a les fases i al calendari següent:

 

Fase del calendari Terminis Final
del

termini

l. Acord de convocatòria de la Junta de Govern de convocar eleccions 0  

II. Notificació de l'acord de convocatòria d'eleccions, nomenament de la Comissió electoral,
exposició del cens electoral i reclamacions contra el mateix

3 12

III. Presentació de candidatures 13 17

IV. Proclamació de candidatures 18 18

V. Recurs i resolució a les candidatures 19 29

VI. Constitució de la Mesa electoral 19

30

19

30

VII. Campanya electoral 30 41

VIII. Vot anticipat 42 44

IX. Vot presencial 45 45

 

L'anterior calendari s'adaptarà a les circumstàncies especials de cada procés electoral, respectant les fases i la
durada màxima.

 

 

Títol V

Del règim econòmic i de l'administració del Col·legi

 

Capítol I

De les disposicions generals del règim econòmic del Col·legi

 

Article 65
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De l'exercici econòmic i àmbit d'aplicació

1. L'exercici econòmic del Col·legi coincidirà amb l'any natural.

2. El Col·legi ha de disposar dels recursos econòmics necessaris per a costejar i sufragar les despeses que
calguin per a poder complir amb les seves finalitats.

3. En tot allò no previst en aquest títol serà d'aplicació la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general
pressupostària, la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis
professionals, i reglaments de desenvolupament, l'Estatut de l'Advocacia Espanyola i demés normativa
d'aplicació.

 

Article 66

De la comptabilitat, principis informadors i règim pressupostari

1. La comptabilitat del Col·legi s'adaptarà al Pla General de Comptabilitat que estigui vigent a cada moment.

2. El funcionament econòmic del Col·legi s'ajustarà al règim de pressupost anual i serà objecte d'una ordenada
comptabilitat.

3. La Junta de Govern ha de presentar anualment a la Junta General un pressupost únic, que constitueix
l'expressió xifrada, conjunta o sistemàtica, de les obligacions que com a màxim es poden reconèixer i dels
drets que es preveuen liquidar durant l'exercici econòmic corresponent.

4. També ha de contenir els ingressos detallats per conceptes que hom preveu percebre dins de l'exercici per a
cobrir les despeses. L'exercici pressupostari coincideix amb l'any natural.

5. Quan s'hagi de fer alguna despesa per a la qual no existís crèdit en el pressupost o el crèdit consignat fos
insuficient, s'ha d'habilitar un crèdit extraordinari en el primer cas o un crèdit suplementari en el segon. També
es pot optar per confeccionar un pressupost especial.

6. Malgrat l'anterior, es pot ordenar una transferència de crèdit quan s'hagi produït una economia real en la
dotació corresponent, o bé quan es prevegi racionalment un excés en els ingressos previstos.

7. El deganat pot ordenar, de conformitat amb la Junta de Govern, les operacions previstes als punts 5 i 6
d'aquest article.

8. Els pressupostos especials es poden aprovar en qualsevol moment de l'exercici.

9. Si el pressupost del Col·legi no fos aprovat per la Junta General ordinària del mes de desembre, la Junta de
Govern acordarà la convocatòria d'una Junta General Extraordinària amb aquesta finalitat. De tota manera, si
el pressupost del Col·legi no fos aprovat el primer dia de l'exercici que haurà de regir, es prorrogarà el de l'any
anterior fins a l'aprovació del nou amb l'increment de l'IPC o índex que el substitueixi.

10. D'acord amb el que preceptua l'article 68 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions
titulades i dels col·legis professionals, s'estableix com a règim d'auditoria per a controlar la gestió financera i
pressupostària respectiva la revisió dels comptes anuals per un auditor escollit per la Junta de Govern.

11. Aquest règim d'auditoria funcionarà sens perjudici de la funció fiscalitzadora de la Sindicatura de Comptes
pel que fa a l'aplicació dels recursos pressupostaris que, si s'escau, hagin estat transferits per l'Administració
de la Generalitat o per l'Administració local.

 

Article 67

De la rendició de comptes

La Junta de Govern, a proposta elaborada per la tresoreria, formularà els comptes corresponents a l'exercici de
cada any tancat a 31 de desembre, havent de sotmetre's a debat i aprovació de la primera Junta General
Ordinària de l'any.

 

Article 68

Del dret d'informació econòmica
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Correspon a tots els col·legiats i a totes les col·legiades el dret d'informació econòmica sobre els comptes
anuals formats per la memòria i el compte general de despeses i ingressos, que s'exercirà durant els quinze
dies hàbils anteriors a la celebració de la primera Junta General Ordinària de l'any en la qual hagin de
sotmetre's a examen i aprovació. Aquest dret d'informació s'exercirà mitjançant examen personal per part del
col·legiat o de la col·legiada.

 

Article 69

De l'auditoria

1. La Junta de Govern podrà nomenar una auditoria de comptes per a la verificació de la comptabilitat
col·legial, i en tot cas sempre que així ho exigeixi la legislació vigent.

2. Si no hi hagués auditoria nomenada, a petició subscrita pel deu per cent del cens col·legial, la Junta de
Govern haurà de procedir al nomenament d'una perquè, amb càrrec als fons col·legials, efectuï la revisió dels
comptes de l'exercici anterior. Aquesta sol·licitud haurà de presentar-se dins del mes següent a la data de
tancament de l'exercici objecto de revisió.

 

Capítol II

Dels recursos econòmics del Col·legi

 

Article 70

Dels recursos ordinaris

Els recursos econòmics del Col·legi poden ser ordinaris o extraordinaris. Constitueixen recursos ordinaris:

a) Els rendiments, de qualsevol naturalesa, que produeixin els béns o drets que integrin el patrimoni col·legial.

b) Els drets d'incorporació o d'habilitació al Col·legi.

c) Els drets d'inscripció de les societats professionals al corresponent registre col·legial.

d) Els drets corresponents als informes que emeti la Junta de Govern i pels dictàmens o resolucions de tot
tipus que se li sol·licitin.

e) L'import de les quotes ordinàries i extraordinàries, derrames i drets d'utilització del paper professional emès
pel Col·legi. La Junta de Govern podrà acordar la reducció o exempció total o parcial de les quotes de
col·legiats i col·legiades que per l'edat, falta de recursos, malaltia o qualsevol altra causa justificada puguin
merèixer aquesta consideració.

f) El dret d'expedició de certificats, registre i inscripció de documents, així com la prestació de qualsevol servei
col·legial.

g) Les multes pecuniàries abonades en virtut de resolució disciplinària ferma que es destinaran preferentment
a finalitats socials.

h) Qualsevol altre concepte que legalment sigui procedent previst a la normativa vigent.

 

Article 71

Dels recursos extraordinaris

Són recursos extraordinaris:

a) Les subvencions o donatius que es concedeixin al Col·legi a sol·licitud d'aquest per la Generalitat, l'Estat,
corporacions locals, entitats públiques o privades i particulars.

b) Els béns i drets de tota classe que per donació, herència, llegat o altre títol passin a formar part del
patrimoni del Col·legi.

c) El producte de l'alienació de béns del patrimoni del Col·legi.
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d) Qualsevol altres que legalment s'escaiguin.

 

Capítol III

De l'administració i de l'organització dels recursos del Col·legi

 

Article 72

De l'administració del Col·legi

El patrimoni del Col·legi serà administrat per la Junta de Govern i, per delegació d'aquesta, per la tresoreria,
amb la col·laboració tècnica que sigui necessària a aquests efectes.

 

Article 73

De la gerència o cap de secretaria

1. Incumbeix la persona designada com a gerent assegurar el bon funcionament de l'oficina col·legial
juntament amb el membre de Junta que ostenti el càrrec de secretari o secretària, la direcció immediata i
coordinació del personal laboral i col·laborador, i l'execució material dels acords dels òrgans col·legials.

2. La gerència actuarà amb llibertat de decisió dins dels criteris que li siguin fixats per la Junta de Govern,
responent de la seva actuació davant la mateixa.

3. La gerència podrà participar en les reunions de la Junta de Govern a decisió o requeriment d'aquesta, per
informar a la mateixa dels assumptes de la seva competència, amb veu, però sense vot.

 

Article 74

De la contractació de personal laboral i la designació de personal col·laborador

1. Per a l'acompliment de les funcions que té encomanades, el Col·legi podrà dotar-se de personal laboral i de
personal col·laborador.

2. Correspondrà a la Junta de Govern, a proposta de la secretaria o de la gerència, decidir en tot cas sobre la
contractació del personal laboral o la designació de personal col·laborador.

3. Serà personal laboral del Col·legi el que amb subjecció a la normativa laboral i condicions que en cada cas
s'estipulin, es contracti, en règim de dependència, per atendre les funcions habituals del Col·legi i serveis
dependents del mateix.

4. Són col·laboradors aquells col·legiats o aquelles col·legiades que, amb caràcter transitori o ocasional,
treballen pel Col·legi, auxilien a la Junta de Govern o a les seves comissions per al millor acompliment de les
seves funcions.

 

 

Títol VI

Del règim jurídic i la impugnació dels actes col·legials

 

Capítol únic

Del règim jurídic del Col·legi

 

Article 75

De la normativa aplicable
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1. Estarà sotmès al dret administratiu l'exercici de les funcions públiques que han estat atribuïdes al Col·legi
per llei o delegades per una Administració Pública. L'exercici d'aquestes funcions es regirà per la seva
normativa específica, i supletòriament, per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.

2. Els altres actes i acords que adoptin els òrgans col·legials estaran sotmesos als presents Estatuts i al dret
privat i podran ser objecte d'impugnació, reclamació o exigència de les responsabilitats que de la seva pròpia
naturalesa puguin derivar-se davant la jurisdicció que correspongui per raó de la matèria.

3. En particular, les qüestions d'índole civil o penal queden sotmeses al règim jurídic corresponent. La
contractació i les relacions amb el personal laboral i el personal col·laborador es regiran per la legislació laboral
i pel dret privat, respectivament. Es regiran igualment pel dret privat el patrimoni, la contractació i qualsevol
altre extrem corresponent a matèries pròpies de la hisenda del Col·legi.

 

Article 76

Del còmput de terminis

1. Els terminis d'aquests Estatuts expressats en dies s'entendran referits a dies hàbils, a no ser que
expressament se'n digui el contrari.

2. El còmput dels terminis dels actes subjectes al dret administratiu es regirà per les regles establertes en la
legislació de procediment administratiu comú.

 

Article 77

De l'executivitat i l'eficàcia dels actes subjectes a dret administratiu

1. Els acords i actes dels òrgans col·legials en matèries no subjectes a dret administratiu seran immediatament
executius, tret que en els propis acords es disposi una altra cosa.

2. Els acords i actes sotmesos a dret administratiu es presumiran vàlids i produiran efectes des de la data en
què es dictin, tret que en ells es disposi una altra cosa o es refereixin a matèria disciplinària.

L'eficàcia quedarà demorada quan així ho exigeixi el contingut de l'acte o estigui supeditada a la seva
notificació o publicació.

3. La suspensió dels actes i acords sotmesos a dret administratiu es regirà per les normes establertes en la
regulació del procediment administratiu comú. S'exceptuen les sancions imposades en matèria disciplinària,
que quedaran automàticament en suspens amb la interposició de recurs administratiu o contenciós-
administratiu, de manera que només seran executades quan adquireixin fermesa en via administrativa i, si
escau, contenciós-administrativa, bé per no ser objecte de recurs administratiu o jurisdiccional, bé per resultar
confirmades després de la resolució dels corresponents recursos.

 

Article 78

De la notificació de les resolucions col·legials

1. Hauran de notificar-se personalment a cada col·legiat o col·legiada aquells acords que li afectin de forma
individual, directa i personal. No es comprenen en aquesta notificació personal les convocatòries a juntes
generals que seran objecte de comunicació conforme a l'establert en els presents Estatuts, ni els acords
d'interès general, als quals es donarà publicitat mitjançant circular electrònica o inserció en el Butlletí
Informatiu del Col·legi.

2. Tota notificació d'un acte o acord subjecte al dret administratiu haurà de contenir el seu text íntegre, amb
indicació de si posa fi o no a la via administrativa, l'expressió dels recursos que procedeixin, si escau, en via
administrativa i judicial, l'òrgan davant el qual haguessin de presentar-se i el termini per interposar-los, sense
perjudici que els interessats puguin exercitar qualsevol altre que estimin procedent.

3. Les notificacions que, contenint el text íntegre de l'acte, ometessin qualsevol dels requisits previstos en
l'apartat anterior, faran efecte a partir de la data en què la part interessada realitzi actuacions que suposin el
coneixement del contingut i abast de la resolució o acte objecte de la notificació, o interposi qualsevol recurs
que procedeixi.
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4. Sens perjudici de l'establert en l'apartat anterior, i únicament als efectes d'entendre acomplida l'obligació de
notificar dins del termini màxim de durada dels procediments, serà suficient la notificació que contingui, si més
no, el text íntegre de la resolució, així com l'intent de notificació degudament acreditat.

5. La notificació haurà d'efectuar-se i desplegarà tot el seu efecte al domicili professional subsidiàriament al de
residència del col·legiat o de la col·legiada exercent o, en cas de col·legiats o col·legiades no exercents o de
terceres persones interessades, al domicili que aquestes indiquin a l'efecte de notificacions. També es podrà
realitzar la notificació per mitjans telemàtics, electrònics o similars en els casos que el destinatari s'hagi
comunicat inicialment per alguna d'aquestes vies amb el Col·legi o quan sense fer-ho, n'hagi donat
consentiment exprés. També tindrà plens efectes la comunicació electrònica si hi ha hagut un canvi d'adreça i
aquest no s'ha comunicat. També podrà efectuar-se en ocasió de la compareixença espontània de la part
interessada en les oficines col·legials.

En tots els casos haurà de quedar constància de la comunicació efectuada.

6. Si la notificació personal no pogués practicar-se, podrà dur-se a terme en qualsevol de les formes previstes
en la legislació de procediment administratiu comú.

7. La Junta de Govern podrà establir les mesures necessàries i dictar les normes oportunes per tal que les
notificacions recollides en el present article s'efectuïn per mitjans telemàtics, podent fins i tot disposar que
siguin amb caràcter exclusiu i obligatori per a tots els col·legiats i les col·legiades, i havent de donar publicitat
detallada sobre els procediments que estableixi a aquest efecte.

 

Article 79

Dels recursos

1. Les resolucions dictades per la Junta de Govern del col·legi de l'advocacia en matèria disciplinària posen fi a
la via administrativa i podran ésser objecte de recurs contenciós-administratiu davant els òrgans d'aquest
ordre jurisdiccional en els terminis i condicions exigides per la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

2. No obstant això, els qui ostentin interès legítim podran interposar recurs de reposició potestatiu enfront dels
actes i acords del degà o de la degana i de la Junta de Govern. Aquest recurs s'interposarà davant el mateix
òrgan que va dictar l'acte o acord en el termini d'un mes, i haurà de ser resolt en un altre termini d'igual
durada 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.

3. 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 fi al
procediment.

 

Article 80

Recursos en cas de delegació

Els actes dels òrgans col·legials que actuïn per delegació d'una altra Administració poden ésser objecte de
recurs davant l'administració delegant. La resolució d'aquest recurs posa fi a la via administrativa.

 

 

Títol VII

De la reforma dels Estatuts i els reglaments corporatius

 

Article 81

De la iniciativa per a la reforma dels Estatuts
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1. Els presents Estatuts es podran substituir o modificar seguint el procediment legalment establert quan així
ho acordi l'òrgan competent, en virtut de la potestat d'organització pròpia què gaudeix el Col·legi.

2. La iniciativa per a la reforma dels Estatuts del Col·legi correspon a la Junta de Govern, així com a un nombre
de col·legiats i col·legiades igual o superior al vint-i-cinc per cent del total del cens col·legial.

3. La proposta de reforma anirà acompanyada del text articulat i d'una memòria justificativa. En cas que es
tracti de la iniciativa de col·legiats i col·legiades assenyalada en l'apartat anterior, la Junta de Govern podrà
emetre un informe sobre la proposta, tant en aspectes d'oportunitat com de legalitat, que s'incorporarà a la
documentació sotmesa a informació pública.

 

Article 82

Del procediment per a la reforma dels Estatuts

1. Presentada la proposta de reforma en els termes de l'acord anterior, s'obrirà un període d'informació pública
perquè els col·legiats i les col·legiades puguin presentar esmenes per termini d'un mes. La documentació de la
proposta de reforma, composada de text articulat, memòria Justificativa i, si escau, informe de la Junta de
Govern, estarà a la disposició dels col·legiats i de les col·legiades a través del portal electrònic, així com en les
oficines col·legials.

2. Les esmenes que es presentin aniran igualment acompanyades del text de l'esmena i la proposta, així com
una memòria justificativa succinta, i seran publicades al portal electrònic col·legial perquè en prenguin
coneixement i consulta.

3. Acabat el període d'informació pública, les al·legacions presentades es sotmetran a la Junta de Govern per a
la seva resolució en el termini màxim d'un mes.

4. El document final es presentarà en un termini màxim de tres mesos, a l'aprovació definitiva de la Junta
General Extraordinària convocada a l'efecte.

5. Per a la vàlida constitució de la Junta General Extraordinària es requerirà en primera convocatòria un
quòrum mínim del vint per cent dels col·legiats i de les col·legiades, i en segona convocatòria no caldrà un
quòrum específic.

6. En la Junta General Extraordinària, el deganat o l'integrant de la Junta de Govern que per aquesta es designi
i si s'escau, un representant dels col·legiats i de les col·legiades proponents, defensarà la iniciativa de reforma.
Seguidament, ho farà un o una representant de cadascuna de les esmenes presentades.

7. S'entendran retirades les esmenes que, en el moment de ser cridades, no siguin defensades per algun o
alguna dels seus proponents, sense que càpiga la delegació en els qui no les van signar.

8. Una vegada finalitzades les intervencions, s'obrirà un torn de votació per cada esmena presentada, que serà
aprovada si reuneix el vot favorable de 2/3 parts dels assistents.

9. Finalitzat el torn d'esmenes, el text definitiu del projecte serà sotmès a votació, resultant aprovat si

reuneix el vot favorable de la majoria dels assistents.

10. El document aprovat per la Junta General Extraordinària es presentarà al Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya 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 de Catalunya.

11. Els Estatuts entraran en vigor l'endemà d'haver estat publicats al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

12. En ambdues votacions previstes en els dos apartats anteriors, el vot dels col·legiats i de les col·legiades
exercents computarà amb doble valor que el dels altres col·legiats i de les altres col·legiades no exercents que
comptarà un vot.

13. El procediment previst en aquest article serà aplicable tant a les reformes parcials dels Estatuts com a la
seva reforma total, a excepció del canvi de domicili, que es regularà pel procediment establert en el següent
article.

 

Article 83
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Del canvi de domicili del Col·legi

1. La iniciativa per al canvi del domicili i seu del Col·legi correspon a la Junta de Govern, i la seva aprovació a
la Junta General Extraordinària que es convoqui a aquest efecte. El canvi de domicili a la mateixa localitat pot
ser aprovat per Junta General Ordinària.

2. Per a la vàlida constitució de Junta General regulada en aquest article es requerirà, en primera convocatòria,
un quòrum mínim del vint per cent de col·legiats i col·legiades, i en segona convocatòria no caldrà cap quòrum
específic.

3. El canvi de domicili i seu del Col·legi resultarà aprovat si reuneix el vot favorable de la majoria dels
assistents.

4. El canvi de domicili i seu així aprovat suposarà la modificació de l'article 1r dels presents Estatuts i serà
comunicat a tots els organismes i institucions pertinents.

 

Article 84

Reglaments corporatius i de règim interior

1. En ús de la potestat normativa, el Col·legi pot aprovar un reglament de règim interior, així com els
reglaments que es considerin oportuns per regular matèries relacionades amb les funcions col·legials i/o
professionals.

2. Reglaments de règim interior són aquells que s'estableixen per al bon funcionament del Col·legi, en relació a
l'ús d'espais, tasques administratives o de les comissions que suposin un cost econòmic que s'hagi de traslladar
als col·legiats i a les col·legiades i d'altres qüestions en relació a normes d'ús intern.

3. Reglaments corporatius són aquells relacionats amb la funció pública del Col·legi i que suposen una
transcendència en procediments administratius per als col·legiats i per a les col·legiades.

 

Article 85

Del procediment d'aprovació dels reglaments corporatius i d'ús intern

1. El procediment d'aprovació dels reglaments corporatius serà el mateix que l'assignat a l'aprovació o
modificació dels Estatuts requerint si s'escau la publicació dels mateixos al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

2. El procediment d'aprovació dels reglaments de règim interior correspon a la Junta de Govern. Als reglaments
de règim interior els és d'aplicació el previst en el règim de recursos d'actes col·legials.

 

 

Títol VIII

Del canvi de denominació, fusió, segregació, dissolució i liquidació del Col·legi

 

Capítol únic

Procediment i requisits

 

Article 86

Requisits per l'aprovació del canvi de denominació, fusió, segregació, dissolució i liquidació del Col·legi.

1. El canvi de denominació, la fusió amb altres col·legis de l'advocacia, la segregació per a constituir un altre
d'àmbit territorial inferior i la dissolució del Col·legi podran ser acordades en Junta General Extraordinària
convocada especialment a aquest efecte per la Junta de Govern, o quan ho sol·licitin almenys una cinquena
part de col·legiats i col·legiades del Col·legi.
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2. El canvi de denominació suposa una modificació dels Estatuts. La denominació és contingut mínim estatutari
d'acord amb el previst a l'article 47.a de la Llei 7/2006, de 31 de maig.

3. La fusió, segregació, dissolució i liquidació ha d'ésser aprovada per mitjà d'un Decret del Govern de la
Generalitat de Catalunya, amb l'informe previ del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya.

4. La Junta General Extraordinària, per a la finalitat prevista en aquest article, quedarà vàlidament constituïda
en primera convocatòria si concorren col·legiats i col·legiades que suposin la meitat més un del cens col·legial
amb dret a vot. Si no s'aconseguís aquest quòrum, podrà constituir-se en segona convocatòria si concorren,
els col·legiats i les col·legiades presents que suposin el 25 per 100 del cens col·legial amb dret a vot.

5. Ambdues convocatòries podran realitzar-se conjuntament, mitjançant un anunci únic. Entre la primera i la
segona reunió haurà d'intervenir almenys un termini de vint-i-quatre hores.

6. Els acords s'adoptaran per acord de les 2/3 parts dels col·legiats i de les col·legiades de ple dret, no
permetent-se la delegació del vot. Pel cas fusió, l'acord s'adoptarà per majoria de 2/3 quan la fusió ho sigui
amb col·legis de professions diferents, essent necessària només la majoria simple pel cas que la fusió sigui
amb un col·legi de la mateixa professió.

7. En el supòsit d'aprovar-se la dissolució, la mateixa Junta General proposarà, a l'efecte de la seva aprovació
el numero de liquidadors, designant a col·legiats o col·legiades que hagin d'actuar com a tals, establint les
atribucions que els corresponguessin en l'exercici de la seva funció i el procediment que hagi de seguir-se per
a la liquidació, així com fixant la destinació del romanent, si existís.

 

Article 87

Procediment i sol·licitud segregació del Col·legi

1. Per iniciar el procediment de segregació cal la petició prèvia adreçada a la Junta de Govern del Col·legi, de la
meitat més un o una de col·legiats i col·legiades residents en l'àmbit territorial per al qual es prevegi la creació
d'un nou col·legi procedent de la segregació.

2. L'acord de segregació l'ha d'adoptar la Junta General convocada amb caràcter extraordinari i requereix el
vot favorable de les 2/3 parts dels col·legiats i de les col·legiades de ple dret. L'acord ha d'ésser aprovat amb
l'informe previ del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya, per un decret del Govern de la
Generalitat de Catalunya.

 

Article 88

Causes de liquidació

1. El Col·legi es pot dissoldre per les causes següents:

a) La pèrdua dels requisits legals necessaris per a que la professió tingui caràcter col·legial.

b) La baixa de col·legiats i col·legiades si, pel total d'aquestes, queda reduït a un nombre inferior al de les
necessàries per proveir tots els càrrecs de l'òrgan de govern previstes en l'Estatut.

c) La fusió mitjançant la constitució d'un nou Col·legi professional o l'absorció per un altre col·legi professional.

d) L'escissió mitjançant segregació.

2. L'acord de dissolució l'ha de prendre la Junta General convocada amb caràcter extraordinari amb aquest
efecte i ha d'obtenir el vot favorable de la majoria absoluta dels col·legiats i de les col·legiades. En el mateix
acte la Junta General acordarà la constitució d'una comissió mixta que durà a terme la liquidació patrimonial.

3. En aquesta liquidació el patrimoni social es destinarà en primer lloc a cobrir el passiu exigible, i la resta es
repartirà entre altres entitats sense ànim de lucre que tinguin finalitats anàlogues a les del Col·legi d'acord amb
el previst a l'article 324-6 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a
les persones jurídiques.

4. L'acord de dissolució estarà sotmès a l'aprovació per Decret del Govern de la Generalitat de Catalunya.
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Disposició addicional

En tot allò no previst als presents Estatuts serà aplicable el que es disposa en les lleis de col·legis professionals
vigents, la Normativa de l'Advocacia Catalana, l'Estatut de l'Advocacia Espanyola i altres normes que regulin
l'estatut professional de l'advocacia. Tanmateix i en relació als actes i acords dels òrgans del Col·legi s'estarà a
l'establert a les lleis administratives, les de procediment administratiu comú i la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

 

Disposició transitòria

1. Continuaran en vigor i són d'aplicació els reglaments i la resta d'acords i normativa del Col·legi en tot allò
que no s'oposi a aquests Estatuts, ni els contradiguin ni resultin incompatibles.

2. Els expedients iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquests Estatuts continuaran regint-se per la
normativa vigent en aquell moment, sempre que no els sigui més favorable la d'aquests Estatuts. No obstant
això, el que es disposa en el títol VI sobre règim jurídic i impugnació dels actes col·legials, en tot el relatiu a
normativa aplicable, còmput de terminis, executivitat i eficàcia dels actes subjectes a dret administratiu,
notificació de les resolucions col·legials i recursos, serà aplicable a tots els procediments en tramitació des de la
mateixa entrada en vigor dels presents Estatuts.

3. En compliment del previst a l'article 58.1, el mandat del diputat sisè o de la diputada sisena en les primeres
eleccions que aquest càrrec surti a elecció, s'adequarà al període que correspongui a fi i efecte de coincidir en
el torn previst en els presents Estatuts.

 

 

Disposició final

1. Aquests Estatuts entraran en vigor l'endemà d'haver estat publicats al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

2. La Junta de Govern del Col·legi de l'Advocacia de Reus queda autoritzada a poder incorporar en els presents
Estatuts, les modificacions puntuals que siguin necessàries a conseqüència de les observacions que formuli la
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Disposició derogatòria

A l'entrada en vigor dels presents Estatuts queden derogats els anteriors Estatuts del Col·legi de l'Advocacia de
Reus publicats en data 4 de gener de 2011 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per la Resolució
JUS/4180/2010, de 15 de desembre, i en general, quantes disposicions s'oposin al contingut d'aquests.

 

(19.179.074)
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