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DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA
RESOLUCIÓ
JUS/880/2009, de 24 de març, per la qual, havent-ne comprovat prèviament
l’adequació a la legalitat, s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la
Generalitat de Catalunya la Normativa de l’Advocacia Catalana.
El Ple del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya va aprovar la Normativa
de l’Advocacia Catalana en sessions d’1 de febrer de 2008 i 2 de març de 2009.
La Normativa de l’Advocacia Catalana substitueix el Codi de l’Advocacia Catalana aprovat, sota la vigència de la Llei 13/1982, de 17 de desembre, de col·legis
professionals, pel Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya en sessions 1 de
març i 22 de novembre de 2001 i 14 de juny de 2002 i declarat adequat a la legalitat
per Resolució JUS/2588/2002, de 10 de setembre (DOGC núm. 3723, de 19.9.2002),
que va ser anul·lat per les sentències de 16 i 25 de novembre de 2005 del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.
La sentència de 16 de novembre de 2005 fonamentà la seva decisió en la manca
d’habilitació legal del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya per aprovar
normes reguladores de l’exercici professional d’acord amb la Llei 13/1982, de 17
de desembre. Aquesta sentència ha estat conirmada per la Sentència del Tribunal
Suprem de 17 de febrer de 2009.
Vistos l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006,
de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia; la Llei 7/2006, de 31 de maig,
de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals; la Llei 13/1989,
de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya;
Atès que l’actual marc legal en matèria de col·legis professionals a Catalunya
atorga potestat normativa als consells de col·legis professionals i els habilita expressa
i suicientment per elaborar les normes relatives a l’exercici professional i al règim
disciplinari comunes a la professió;
Atès que el contingut de la Normativa de l’Advocacia Catalana s’adequa a la
legalitat;
Atès que d’acord amb l’article 46.3 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici
de les professions titulades i dels col·legis professionals, la Normativa de l’Advocacia
Catalana aprovada pel Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya s’ha de trametre
al departament de la Generalitat amb competències en matèria de col·legis professionals, per la seva qualiicació de legalitat, inscripció en el Registre de Col·legis
Professionals i publicació en el Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya;
Atès que el present expedient ha estat promogut per una persona legitimada,
que s’han aportat els documents essencials i que s’han complert tots els tràmits
establerts;
D’acord amb el que disposen els articles 79 i 80 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya;
A proposta de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques,
RESOLC:
—1 Declarar l’adequació a la legalitat de la Normativa de l’Advocacia Catalana
i disposar-ne la inscripció al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat
de Catalunya.
—2 Disposar que el text de la Normativa de l’Advocacia Catalana es publiqui al
DOGC, com a annex d’aquesta Resolució.
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Barcelona, 24 de març de 2009
MONTSERRAT TURA I CAMAFREITA
Consellera de Justícia
ANNEX
Normativa de l’Advocacia Catalana
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I
L’article 125.1 de 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,
sense perjudici d’allò establert als articles 36 i 139 de 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, així com als seus consells de Catalunya,
en el marc de l’art. 36 de la Constitució, i de la Llei estatal 2/1974, de 12 de febrer, de
col·legis professionals, en els seus aspectes bàsics i de la jurisprudència del Tribunal
Constitucional recaiguda en la matèria.
En aquest sentit l’article 60.1 b) en relació amb el 61 de la citada Llei catalana,
habilita el Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya a elaborar les normes relatives a l’exercici professional i al règim disciplinari comunes a la professió.
II
El present cos normatiu té com a punt de partida, en primer lloc, que la regulació
de l’exercici de la professió d’advocat, tal com ha declarat el Tribunal Constitucional
en les més recents sentències, ha de tenir en compte fonamentalment la correcta
prestació de la professió respecte als justiciables, fent realitat els drets de defensa
dels ciutadans així com la tutela judicial efectiva. Des d’aquest punt de vista se
supera la visió merament corporativista de les normes que regulen l’exercici de la
professió d’advocat posant l’accent sempre en la millor prestació del servei cap a
la societat. D’aquesta manera, i seguint les recomanacions del Consell de Col·legis
d’Advocats de la Unió Europea s’introdueix la regulació de la formació continuada
obligatòria com a mecanisme per assegurar la constant competència dels advocats,
actualitzant els seus coneixements jurídics en una societat on contínuament se
succeeixen canvis legislatius i jurisprudencials.
En segon lloc, aquesta norma es fonamenta en els principis d’independència i de
llibertat col·legials: llibertat, que, com a valor constitucional es predica respecte a
l’exercici de la professió; independència en relació amb els poders públics garantint
la no-ingerència de les administracions en l’exercici dels drets de defensa.
En tercer lloc, les normes relatives a l’exercici professional i al règim disciplinari
comunes a la professió de l’advocacia parteixen de la ferma voluntat d’atribuir als
col·legis professionals l’aplicació de la present normativa ja que no podem oblidar
que d’acord amb el nostre text constitucional, són els col·legis com a corporacions de
dret públic la peça bàsica del sistema i dels quals depèn fer real i efectiu el correcte
exercici de la nostra professió.
En quart lloc, donat que un bon número de disposicions d’aquestes normes relatives
a l’exercici professional i al règim disciplinari comunes a la professió de l’advocacia
delimiten, en algun cas restringint, el lliure exercici de la professió d’advocat, s’ha
respectat sempre i en tot cas el principi de legalitat i la necessària reserva de llei
que ha de presidir les qüestions abordades, en aplicació dels articles 1.1, 9.1, 17, 24,
25, 36 i 53.1 de la Constitució Espanyola.
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D’aquesta manera s’ha tingut en compte com a base jurídica, tant l’article 36 de
la Constitució com el ja citat article 125 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la
Llei catalana 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i col·legis
professionals, tenint en compte els aspectes bàsics de la Llei estatal 2/1974, de 12
de febrer, de col·legis professionals, i les seves successives modiicacions. En la
mateixa línia, no podem oblidar la recent publicació en el Boletín Oicial del Estado
de la Llei 34/2006, de 31 d’octubre, d’accés a les professions d’advocat i procurador
dels tribunals la qual té com a objecte l’establiment de les condicions generals per
a l’obtenció del títol professional d’advocat, com a exigència derivada dels articles
17.3 i 24 de la Constitució Espanyola, en tant que són col·laboradors en l’exercici
del dret fonamental a la tutela judicial efectiva, amb la inalitat de poder garantir
l’accés als ciutadans a un assessorament, defensa jurídica i representació tècnica
de qualitat. I, de manera molt signiicativa, el punt 20 del Pacte d’Estat sobre la
Justícia de l’any 2001 estableix la necessitat de crear “fórmules homologades amb
els països membres de la Unió Europea per tal de poder garantir la preparació per
a l’exercici de la professió”.
En conseqüència, i en compliment dels articles 60.1 b) i 61 de la Llei catalana
de col·legis professionals, és desig d’aquest Consell establir la normativa bàsica i
fonamental que ha de regir en l’exercici de la professió de l’advocacia a Catalunya,
mitjançant la publicació de les normes relatives a l’exercici professional i al règim
disciplinari comunes a la professió de l’advocacia amb la inalitat d’adaptar-se a la nova
realitat legislativa que en deriva, a més a més de les normes citades del Reial decret
legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’estatut
dels treballadors; el Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei general de la seguretat social; Reial decret 1331/2006, de 17 de
novembre, de regulació de la relació laboral de caràcter especial dels advocats que
presten serveis en despatxos d’advocats, individuals i col·lectius; Llei 34/2006, de 31
d’octubre de 2006, d’accés a les professions d’advocat i de procurador dels tribunals;
Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals; Reial decret legislatiu 6/2004,
de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’ordenació i supervisió
d’assegurances privades; la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta
i de la Llei 7/1997, de 14 d’abril, de mesures liberalitzadores en matèria de sòl i collegis professionals; Directiva 98/5/CE, del Parlament Europeu i del Consell de la Unió
Europea, de 16 de febrer de 1998, que està destinada a facilitar l’exercici permanent
de la professió d’advocat en un estat membre diferent d’aquell on s’hagi obtingut el
títol professional en l’àmbit de la Unió Europea.
III
Les presents normes relatives a l’exercici professional i al règim disciplinari
comunes a la professió de l’advocacia, per tant, han ancorat les seves previsions,
sempre i en tot cas, en diverses normes amb rang de Llei fent únicament les degudes
concrecions i especiicacions pròpies de normes reglamentàries.
Per això, les presents normes relatives a l’exercici professional i al règim disciplinari
comunes a la professió de l’advocacia, s’estructuren en 12 capítols, 99 articles, una
disposició derogatòria, dues disposicions transitòries, dues disposicions addicionals
i una disposició inal.
Així, el capítol primer (articles 1 a 8) estableix les disposicions de caràcter general
que regulen l’exercici de l’advocacia dins del territori de la Comunitat autònoma de
Catalunya, el seu àmbit d’aplicació i d’actuació.
En el capítol segon (articles 9 a 18) es regula l’accés a l’advocacia de conformitat
amb la Llei estatal 34/2006, de 31 d’octubre, d’accés a les professions d’advocat i
procurador dels tribunals, així com les incapacitats i incompatibilitats en el seu
exercici. D’aquesta manera, es manté el principi de col·legiació única que facilita
la mobilitat professional de l’advocat en permetre el lliure exercici en tot l’àmbit
del territori català i de l’Estat.
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Tanmateix, la nova regulació posa una especial cura en el respecte en el dret
comunitari i s’hi adequa mitjançant la introducció de la igura de “l’advocat comunitari” per tal de poder garantir els principis de lliure circulació de persones i lliure
prestació de serveis dins l’àmbit de la Unió Europea.
De la mateixa manera, aquesta normativa relativa a l’exercici professional i
al règim disciplinari comuns a la professió, concretant les previsions de la Llei
catalana de col·legis professionals, estableix l’obligatorietat de cobrir mitjançant
una assegurança els riscos de responsabilitat en què puguin incórrer a causa de
l’exercici de la professió.
El capítol tercer (articles 19 a 24) regula en base als principis de llibertat i independència la lliure elecció de l’advocat per part del client garantint l’adequada
defensa dels interessos del justiciable davant els tribunals.
De la mateixa manera, el capítol quart (articles 25 a 27) regula les relacions entre
els advocats i l’Administració de justícia, enumerant les obligacions de l’advocat
envers aquesta Administració, els principis de llibertat i independència i les relacions
entre el Consell i l’Administració de justícia.
Un altre aspecte considerat a la present normativa relativa a l’exercici professional
i al règim disciplinari comuns a la professió d’advocat, són les relacions dels collegis d’advocats de Catalunya i el Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya
amb l’Administració de la Generalitat i més concretament amb l’Administració de
justícia.
En aquest àmbit, les normes relatives a l’exercici professional i al règim disciplinari
comunes a la professió de l’advocacia, seguint la Llei catalana de col·legis professionals, es decanten pel principi d’autonomia col·legial pel que fa a les decisions en
matèria de llur competència pròpia.
El capítol cinquè (articles 28 a 30) estableix la regulació de les relacions entre
advocats, basant-se en el principi de lliure competència. Aquest capítol especiica
les obligacions de l’advocat envers els altres advocats i les reclamacions derivades
de l’exercici de la professió.
En el capítol sisè (articles 31 a 34) es reforcen els deures deontològics i ètics dels
advocats i el secret professional, secret aquest últim que només es pot aixecar per
raons degudament fonamentades i justiicades.
El capítol setè (articles 35 a 37) relatiu a la publicitat objectiva aplica el principi
de llibertat en aquest àmbit.
En relació amb els honoraris, el capítol vuitè (articles 38 a 45) es refereix al
fet que aquests han d’ésser de caràcter orientatiu, la qual cosa permet una major
competència i millor prestació dels serveis ofertats, concretant els principis que
deriven de la Llei 7/1997, de 14 d’abril, de mesures liberalitzadores en matèria de
sòl i col·legis professionals.
A més a més, aquestes normes preveuen al capítol novè (articles 46 a 49) l’exercici
col·lectiu de la professió mitjançant la constitució de societats professionals d’advocats,
tenint en compte els principis que regeixen la llei de societats professionals. En sintonia
amb la citada norma, es manté el Registre col·legial així com l’obligació d’inscripció
per part de les societats professionals d’advocats al Registre esmentat.
El capítol desè (articles 50 a 54) regula les obligacions que han de complir els
advocats, als efectes de la concessió de la vènia, així com els casos en què aquesta
hagi d’ésser concedida per part dels diferents col·legis d’advocats.
El capítol onzè (articles 55 a 59) fa referència a la formació professional de l’advocat,
i es diferencien, a aquest efecte, dues etapes: la formació continuada i la formació
especialitzada. En aquest sentit, la regulació de la formació dels advocats en la
present normativa relativa a l’exercici professional i al règim disciplinari comunes
a la professió és de caràcter continuista amb la línia projectada per la recentment
publicada Llei 34/2006, de 31 d’octubre, d’accés a les professions d’advocat i procurador dels tribunals.
Per últim, el capítol dotzè (articles 60 a 99) regula la responsabilitat disciplinària
dels advocats. Adequa el règim tant a la Llei de col·legis professionals com a l’abun-
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dant jurisprudència recaiguda en aplicació dels articles 24 i 25 de la Constitució.
D’aquesta manera s’atribueix als col·legis professionals una sèrie de potestats en
matèria sancionadora amb la inalitat de vetllar pel correcte exercici de la professió,
respectant en tot cas els principis constitucionals en la matèria, que són garantia
d’una correcta aplicació de la normativa vigent.
Aquestes normes relatives a l’exercici professional i al règim disciplinari comunes
a la professió de l’advocacia inalitzen amb una disposició derogatòria, dues disposicions transitòries, dues disposicions addicionals, i una disposició inal.
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1
Normativa aplicable
1. L’exercici de l’advocacia a Catalunya es regirà per les presents normes relatives
a l’exercici professional i al règim disciplinari comunes a la professió de l’advocacia, sens perjudici de l’aplicació, quan correspongui, de la normativa autonòmica
catalana, de la normativa estatal i de la normativa comunitària.
2. L’organització del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya i de cadascun d’aquests col·legis es regirà, respectivament, per la normativa del Consell
i per la normativa del col·legi corresponent, sens perjudici de l’aplicació, quan
correspongui, de la normativa autonòmica catalana, de la normativa estatal i de la
normativa comunitària.
Article 2
Àmbit d’aplicació
Les presents normes relatives a l’exercici professional i al règim disciplinari
comunes a la professió de l’advocacia s’aplicaran als col·legiats incorporats, com a
exercents o com a no exercents, a qualsevol dels col·legis d’advocats catalans.
Els col·legiats incorporats a col·legis d’advocats de fora de Catalunya quedaran
subjectes a les presents normes d’actuació, la deontologia i el règim disciplinari
professional i col·legial en les seves actuacions professionals a Catalunya.
Article 3
Àmbit d’actuació dels advocats
Els advocats estan habilitats per exercir en exclusiva les activitats professionals
de direcció i defensa de les parts en tota mena de processos, com també l’assessorament i el consell jurídics, d’acord amb la normativa vigent i les prohibicions i
limitacions legals que es prevegin en cada moment.
Article 4
Principis de llibertat, independència i lliure competència
1. Els advocats exerceixen llur activitat amb llibertat i independència, servint
l’interès dels destinataris i de la societat, d’acord amb la capacitat i l’habilitat que
determina la bona pràctica professional i complint les normes deontològiques
corresponents, amb referència a l’àmbit estrictament professional, independentment dels drets i deures propis de la relació jurídica en virtut de la qual s’exerceix
l’advocacia.
2. Només podran utilitzar la denominació d’advocat aquells que s’hagin incorporat al col·legi d’advocats corresponent en qualitat d’exercents.
Article 5
Llengua pròpia i llengües oicials
1. El català és la llengua pròpia dels col·legis d’advocats de Catalunya i del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya i, per tant, és la llengua d’ús normal i
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preferent. A més, el català és la llengua oicial d’aquestes corporacions, com també
ho és el castellà.
2. Els col·legis i el Consell impulsaran la normalització de l’ús del català en totes
les professions jurídiques i en l’Administració de justícia de Catalunya. En concret,
aquestes corporacions promouran l’edició en català de formularis, de normativa i
de programes de gestió de despatxos i de qualsevol altre material relacionat amb
les professions jurídiques.
3. Els advocats que prestin els serveis d’assistència jurídica gratuïta, de torn
d’oici i orientació jurídica hauran de poder atendre i actuar en la llengua que esculli
l’usuari d’aquells serveis d’entre les dues llengües oicials de Catalunya.
Article 6
Previsió social
1. Els advocats, d’acord amb la normativa aplicable, hauran d’estar adscrits
almenys a un dels dos règims de previsió social següents: el règim assegurador
mutualista col·legial o el corresponent règim públic de la seguretat social.
2. El règim assegurador mutualista alternatiu a la seguretat social està integrat
per les dues mutualitats següents: la Mútua de Previsió Social dels Advocats de
Catalunya i la Mutualitat General de l’Advocacia Espanyola.
3. Els col·legis d’advocats catalans i el Consell dels Col·legis d’Advocats de
Catalunya hauran de desenvolupar les següents funcions en matèria de previsió
social:
a) Vetllar perquè en tot moment estigui garantit el dret de l’advocat a optar
lliurement per qualsevol dels règims de previsió social, sense que en cap cas sigui
exigible l’ailiació a les dues mutualitats.
b) Vetllar per la realització d’obra social a favor dels advocats, sens perjudici
de l’autonomia de cada col·legi per articular sistemes propis d’ajuts als seus advocats, que en tot cas hauran de regir-se per criteris de solidaritat, no discriminació
i transparència.
c) Fomentar la subscripció de cobertures de previsió social amb caràcter complementari al règim de previsió al que consti adscrit l’advocat d’acord amb l’apartat
1.
Article 7
Assistència jurídica gratuïta i torn d’oici
1. L’assistència jurídica gratuïta és un servei públic destinat a garantir la tutela
judicial efectiva a tots els ciutadans que acreditin insuiciència de recursos per litigar.
La prestació d’aquest servei correspon als advocats i procuradors, i la seva gestió,
als col·legis. L’Administració, com a responsable última del recte funcionament
del servei d’assistència jurídica gratuïta, subvencionarà en la seva totalitat la gestió
dels serveis d’assistència jurídica gratuïta d’acord amb paràmetres homogenis per
a tots els col·legis d’advocats, i en funció del nombre d’expedients d’AJG tramitats
garantint una retribució digna, suicient i en termes raonables als advocats, tenint
en compte els criteris col·legials sobre honoraris. Els advocats que prestin el servei
d’assistència jurídica gratuïta rebran una formació continuada especíica, sota
l’homologació del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya la qual s’ajustarà
als requisits de qualitat pactats entre el Consell i el Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya.
2. El torn d’oici és un servei públic establert per garantir l’assistència i la defensa de les persones que sol·licitin advocat d’oici o no en nomenin cap quan sigui
preceptiva la seva intervenció, i consisteix en la designació d’oici d’un advocat.
La prestació d’aquest servei correspon als advocats, i la seva gestió, als col·legis.
L’advocat designat d’oici informarà als interessats del seu deure de pagar els seus
honoraris, en el supòsit que no se’ls reconegui el dret d’assistència jurídica gratuïta. A més, l’advocat informarà el client de la distinció entre ambdues igures i de

Disposicions

28880

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5354 – 6.4.2009

la possibilitat o no de sol·licitar l’assistència jurídica gratuïta, tenint en compte la
capacitat econòmica en cada cas concret.
3. Els col·legis d’advocats catalans i el Consell dels Col·legis d’Advocats de
Catalunya realitzaran tots els esforços possibles i establiran els controls i els seguiments escaients per mantenir i millorar la qualitat en la prestació i en la gestió dels
serveis d’assistència jurídica gratuïta i de torn d’oici. Aquestes entitats tindran la
potestat d’uniicar la seva regulació corporativa i negociar-ne el inançament per
l’Administració. La garantia de la qualitat i l’eicàcia d’aquests drets davant dels
ciutadans pertanyen al nucli essencial de les funcions públiques que desempenyoren
els col·legis d’advocats, la responsabilitat última dels quals és de l’Administració
de la Generalitat.
4. Els assumptes del torn d’oici hauran de ser dirigits personalment per l’advocat
designat.
Article 8
Noves tecnologies
1. Els col·legis d’advocats catalans i el Consell dels Col·legis d’Advocats de
Catalunya promouran la correcta utilització de les noves tecnologies de la informació
i de la comunicació per part dels advocats.
2. Els col·legis o, si escau, el Consell, podran assumir, d’acord amb la normativa
vigent, les facultats de certiicar digitalment i emetre els corresponents certiicats
identiicadors dels advocats, en coordinació amb l’Administració pública, garantint-ne
la conidencialitat i la identitat en les seves comunicacions amb els altres advocats
o amb tercers i amb l’Administració pública, i establiran sistemes per garantir la
seguretat de les seves comunicacions telemàtiques.
CAPÍTOL II
De la col·legiació
Article 9
Obligatorietat de la col·legiació
1. Per accedir a l’exercici de l’advocacia, és requisit indispensable estar en
possessió del títol professional d’advocat, en els termes previstos a la Llei estatal
d’accés a les professions d’advocat i procurador dels tribunals, i col·legiar-se en el
corresponent col·legi professional.
2. La incorporació a un sol col·legi, que serà el del domicili professional únic o
principal de l’advocat, serà suicient per poder exercir a tot el territori català, sens
perjudici dels requisits que el Consell pugui establir en matèria de comunicacions
fora de l’àmbit territorial de col·legiació.
3. Els col·legis remetran anualment a tots els jutjats i tribunals del seu àmbit
territorial, com també als centres penitenciaris i de detenció, la llista dels advocats
en exercici incorporats al seu col·legi, llista que s’actualitzarà periòdicament amb
les altes i baixes.
4. Els advocats hauran de consignar en totes les seves actuacions el número de
col·legiat o, en el seu cas, quan actuïn fora del seu àmbit territorial de col·legiació,
el número de registre de la comunicació.
5. Els advocats que hagin obtingut el títol en qualsevol dels altres estats membres
de la Unió Europea o altres estats parts en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu,
tenen dret a exercir la professió de l’advocacia a Catalunya de forma permanent i
amb el seu títol professional d’origen, d’acord amb les normes i disposicions recollides a la normativa vigent.
En qualsevol cas, constitueix requisit indispensable la inscripció prèvia en el
col·legi d’advocats corresponent al domicili professional únic o principal al territori
espanyol.
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Article 10
Requisits de la col·legiació
1. Per a la incorporació en exercici a un col·legi d’advocats de Catalunya s’hauran
d’acreditar les condicions següents:
a) Tenir la nacionalitat d’algun dels estats membres de la Unió Europea, sempre
que es compleixin els requisits exigits a aquests efectes per la normativa vigent,
llevat del que disposin els tractats o convenis internacionals o dispensa legal.
b) Estar en possessió del títol professional habilitant per a l’exercici de l’advocacia a Espanya, o a qualsevol dels estats membres de la Unió Europea, en els
termes establerts per la legislació vigent o dels títols d’estrangers que, conforme
les normes vigents hagin estat homologats prèviament pels ministeris de Justícia
i d’Educació i Ciència.
c) No estar incurs en causa d’incapacitat.
d) No estar incurs en causa d’incompatibilitat per exercir l’advocacia.
e) No estar inhabilitat per sentència ferma per exercir l’advocacia.
f) Satisfer la quota d’ingrés corresponent i les que estableixi el col·legi corresponent.
g) Formalitzar l’adscripció al règim de previsió social legalment exigit.
2. Per a la incorporació com a no exercent a un col·legi d’advocats de Catalunya
s’hauran d’acreditar les mateixes condicions que iguren a l’apartat anterior a excepció de l’establert a la lletra g).
3. En cas de reincorporació d’un antic col·legiat que per qualsevol motiu hagués
perdut tal condició, s’hauran d’acreditar les condicions descrites a l’apartat 1 en el
moment de la reincorporació.
Article 11
Incapacitat per exercir l’advocacia
1. Són circumstàncies determinants de la incapacitat per exercir la professió
d’advocat:
a) Les sancions disciplinàries fermes que comportin la inhabilitació professional
o l’expulsió del col·legi d’advocats corresponent.
b) La incapacitat declarada judicialment.
c) La inhabilitació o suspensió per exercir l’advocacia en virtut de resolució
judicial ferma, durant l’acompliment de la condemna.
2. Les incapacitats desapareixeran quan cessin les circumstàncies que les hagin
motivat o s’hagi extingit la responsabilitat disciplinària.
Article 12
Incompatibilitat per exercir l’advocacia
1. L’exercici de l’advocacia és incompatible:
a) Amb les funcions i els càrrecs públics de l’Estat i de qualsevol de les administracions públiques, siguin estatals, autonòmiques, locals o institucionals, quan
la seva normativa reguladora estableixi expressament aquesta incompatibilitat.
b) Amb l’exercici de les professions en relació amb les quals la legislació estableixi
expressament aquesta incompatibilitat.
2. L’advocat a qui afecti alguna de les causes d’incompatibilitat haurà de comunicar-ho al col·legi i cessar immediatament la situació d’incompatibilitat.
Article 13
Resolució de les sol·licituds d’incorporació
1. La Junta de Govern del col·legi, dintre del termini màxim de dos mesos, haurà de
prendre i comunicar l’acord d’incorporació, o bé la seva denegació. S’entendrà admesa
la sol·licitud en el cas que transcorri aquest termini sense que recaigui resolució.
2. El degà o persona delegada per ell podrà, en casos d’urgència, acordar la
incorporació amb caràcter provisional, sens perjudici de sotmetre-ho a la junta
amb posterioritat.
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Article 14
Defensa d’assumptes propis
1. Podran actuar com a advocats sense necessitat d’estar incorporats a un col·legi
d’advocats els llicenciats en dret que ho sol·licitin amb l’única inalitat de portar la
defensa en procediments sobre assumptes propis, del cònjuge o dels parents dins
del quart grau de consanguinitat o el segon d’ainitat.
2. L’autorització serà concedida en cada cas concret pel degà, o membre de la
junta en què delegui, sempre que els sol·licitants compleixin els requisits de collegiació, excepte els referits al pagament de les quotes col·legials i a l’adscripció
al règim de previsió social. En la seva actuació, els llicenciats en dret autoritzats
estaran subjectes a la responsabilitat civil i disciplinària dels advocats.
3. Aquesta autorització suposa la concessió a l’interessat de tots els drets i les
obligacions dels advocats, excepte el de satisfer les quotes col·legials, però només
en relació amb l’assumpte en qüestió.
Article 15
Pèrdua de la condició de col·legiat
1. La condició de col·legiat es perdrà per les causes següents:
a) Defunció.
b) Declaració judicial d’incapacitat.
c) Expulsió com a conseqüència del compliment d’una sanció disciplinària ferma
que la comporti.
d) Baixa voluntària comunicada per escrit.
e) Baixa forçosa per incompliment de l’obligació de pagament de les quotes
ordinàries o extraordinàries.
2. La pèrdua de la condició de col·legiat no alliberarà del compliment de les
obligacions vençudes, les quals es podran exigir als interessats o als seus hereus.
3. En relació amb la baixa forçosa per incompliment de les obligacions econòmiques, la seva efectivitat estarà condicionada a la prèvia instrucció d’un expedient
sumari, que comportarà un requeriment escrit a l’afectat perquè, dintre del termini
que es ixi, es posi al corrent dels descoberts. Passat el termini sense compliment, es
prendrà l’acord de baixa, que haurà de notiicar-se de manera expressa a l’interessat.
L’advocat podrà rehabilitar els seus drets pagant el deute, els interessos al tipus legal
i la quantitat que correspongui satisfer en concepte de reincorporació.
4. La pèrdua de la condició de col·legiat per les causes de l’apartat 1 s’haurà de
comunicar al Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya.
Article 16
Inhabilitació de l’exercici professional
1. La inhabilitació per a l’exercici professional no comprèn la pèrdua de la
condició de col·legiat, sinó que la persona afectada continuarà pertanyent al collegi, en condició de no exercent, amb la limitació de drets que la causa o l’acord
d’inhabilitació hagin produït.
2. La inhabilitació s’haurà de comunicar al Consell dels Col·legis d’Advocats
de Catalunya.
Article 17
Comunicació de domicili per a notiicacions
1. Els advocats hauran de comunicar al col·legi corresponent el seu domicili per
a notiicacions a tots els efectes col·legials.
2. Així mateix, qualsevol canvi de domicili, perquè produeixi aquests efectes,
haurà de ser comunicat expressament.
Article 18
Assegurança de responsabilitat professional
1. Els advocats tenen el deure de cobrir mitjançant una assegurança els riscos de
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responsabilitat en què puguin incórrer a causa de l’exercici de llur professió, que serà
adequada en relació amb la naturalesa i l’abast del risc. No obstant l’esmentat, els
advocats que actuïn exclusivament al servei d’una administració pública no han de
complir el requisit de l’assegurança per responsabilitat. Aquesta assegurança tampoc
no és obligatòria en el cas que l’activitat professional s’exerceixi exclusivament per
compte d’altri que ja tingui assegurada la cobertura pels riscos de l’activitat que
comprèn l’exercici de la professió.
2. Els col·legis hauran de contractar una assegurança col·lectiva de responsabilitat professional que cobreixi en una quantitat mínima els riscos que assumeixen
els advocats incorporats al respectiu col·legi, sens perjudici que aquests puguin
individualment ampliar la cobertura d’aquesta assegurança col·lectiva mitjançant
la contractació d’una assegurança individual complementària.
3. Les societats professionals hauran de contractar una assegurança que cobreixi
la responsabilitat en què aquestes puguin incórrer en l’exercici de l’activitat o activitats que constitueixin el seu objecte.
CAPÍTOL III
Les relacions entre els advocats i els clients
Article 19
Llibertat i independència de l’advocat
1. La independència ha d’orientar en tot moment l’actuació de l’advocat i, per tant,
aquest haurà de rebutjar qualsevol encàrrec que pugui comprometre-la. A més, haurà
d’informar el client de les situacions personals, familiars, econòmiques o d’amistat
que el vinculin amb la part contrària i que puguin afectar la seva actuació.
2. L’advocat té plena llibertat per decidir els mitjans de defensa que cal utilitzar
sempre que hagin estat obtinguts legítimament.
3. L’advocat no podrà renunciar a drets o assumir obligacions en nom del client
sense la seva autorització expressa.
4. L’advocat que mantingui una relació permanent amb el client, sigui o no de
naturalesa laboral, gaudeix dels mateixos drets i obligacions que la resta d’advocats,
i la seva actuació es regeix igualment pels principis de llibertat i independència.
Article 20
Informació entre advocat i client
1. El client té dret a ser informat per l’advocat de les circumstàncies següents:
a) La col·legiació del mateix advocat i el número de col·legiat.
b) Els possibles resultats de la seva actuació, sense prometre’n cap que no depengui exclusivament d’aquesta actuació.
c) El cost previsible de la seva actuació, incloent honoraris i despeses.
d) Les actuacions realitzades i els resultats que es vagin assolint.
e) i aquelles altres que, a petició del client, estiguin legalment previstes
2. Al mateix temps, l’advocat té dret a reclamar al client tota la informació que
resulti rellevant per a l’òptima consecució de l’encàrrec. L’advocat haurà de mantenir
la conidencialitat de la informació que el client li subministra.
3. En cap cas l’advocat podrà retenir informació o documentació del client.
Article 21
Dret de l’advocat d’acceptar o rebutjar l’encàrrec
1. L’advocat té dret a acceptar lliurement un encàrrec amb les limitacions establertes per als casos de conlicte d’interessos. Mentre no renunciï a l’encàrrec durà
a terme la defensa dels interessos del client en la seva integritat.
2. L’advocat té també el dret a refusar lliurement un encàrrec, sense haver
d’expressar-ne les causes, sens perjudici del que estableixi el règim de l’assistència
jurídica gratuïta i del torn d’oici.
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3. Així mateix, l’advocat també té dret a renunciar, en qualsevol moment, a
un encàrrec que estigui duent a terme, sens perjudici del que estableixi el règim
de l’assistència jurídica gratuïta i del torn d’oici. En aquest cas, l’advocat haurà
de procurar la protecció integral dels interessos del seu client. A aquests efectes,
adoptarà les mesures següents:
a) Comunicarà la renúncia al client per qualsevol mitjà que permeti la constància
de la seva recepció, a i que aquest pugui procurar-se un nou advocat. Quan això no
sigui possible, podrà comunicar-ho al col·legi acreditant l’intent de comunicació.
b) Executarà tots els actes necessaris per evitar la pèrdua de drets.
c) Comunicarà la renúncia a l’òrgan corresponent de l’Administració de justícia
si hi ha un plet pendent.
d) Facilitarà informació completa al client i al nou advocat sobre la situació de
l’encàrrec, com també de les actuacions que cal abordar en un termini breu.
4. Un cop l’advocat hagi comunicat la renúncia al client, i, si escau, al jutjat, i
potestativament al col·legi, quedarà alliberat de tota responsabilitat derivada d’actuacions posteriors.
Article 22
Conlicte d’interessos
1. L’advocat no podrà mai defensar simultàniament dues parts que tinguin
interessos contraposats o quan existeixi risc actual o potencial greu de conlicte
d’interessos entre aquests clients, d’infracció del secret professional o de perill per
a la independència professional.
2. L’advocat no acceptarà encàrrecs que impliquin actuacions contra qui hagi
estat client seu quan puguin originar un conlicte d’interessos. Excepcionalment,
podrà acceptar-los quan, per raó del temps transcorregut o pel tipus d’assumpte,
no sigui possible fer un ús indegut de la informació adquirida en l’execució de
l’antic encàrrec.
3. L’advocat no acceptarà encarregar-se d’un assumpte quan la part contrària
o un altre advocat li hagi realitzat una consulta referida a l’assumpte esmentat en
virtut de la qual hagi adquirit una informació que afecti el seu deure de secret
professional.
4. Les prohibicions anteriors s’estenen també als socis i els col·laboradors de
l’advocat afectat.
5. No obstant això, l’advocat podrà actuar en interès de totes les parts en la preparació i la redacció de documents de naturalesa contractual, si bé en aquest cas
estarà obligat a mantenir una estricta neutralitat.
Article 23
Full d’encàrrec
1. Es recomanable la utilització de fulls d’encàrrec en els quals s’incorpori el
contingut de l’encàrrec de la manera més explícita possible, juntament amb la previsió dels tràmits que caldrà complir, la durada aproximada, els honoraris i despeses
previsibles, a més de la manera i el temps pactat per al seu pagament, com també
d’eventual meritació d’interessos per aquests conceptes.
2. En el full d’encàrrec les parts es podran sotmetre a l’arbitratge del col·legi
d’advocats corresponent per resoldre les qüestions que se’n derivin.
3. Els col·legis promouran la utilització dels fulls d’encàrrec, facilitant-ne un
model als col·legiats.
Article 24
Relacions de l’advocat amb la part contrària
1. L’advocat només es podrà relacionar amb la part contrària a través del seu advocat. En conseqüència, l’advocat no podrà entrar en contacte amb la part contrària
sense autorització o intervenció del seu advocat.
2. Si la part contrària no disposa d’advocat, s’observarà la màxima prudència
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amb els tractes que es mantinguin i, en qualsevol cas, se li recomanarà que es
procuri un advocat.
CAPÍTOL IV
Les relacions entre els advocats i l’Administració de justícia
Article 25
Obligacions de l’advocat envers l’Administració de justícia
En les seves relacions amb l’Administració de justícia, l’advocat haurà de complir
les obligacions següents:
a) Identiicar-se com a advocat.
b) Observar especial diligència en l’acompliment dels horaris establerts per als
assenyalaments i les diligències judicials.
c) Guardar el degut respecte a totes les persones que participen a l’Administració de justícia, com també demanar als seus clients el respecte i el tracte correcte
amb elles.
d) Comportar-se amb prudència, lleialtat i bona fe en les seves manifestacions
i escrits.
e) Abstenir-se de fer cap senyal ostensible, aprovant o desaprovant l’actuació
dels intervinents, en les vistes i en les altres actuacions judicials.
f) Si no pot concórrer per qualsevol circumstància a una diligència judicial, o
decideix no assistir-hi, ho haurà de comunicar amb la deguda antelació a l’òrgan
judicial i a l’advocat contrari per evitar esperes innecessàries, sens perjudici de la
possibilitat de designar un altre advocat perquè el substitueixi. Haurà de procedir
de la mateixa manera quan li consti la inassistència dels seus clients.
Article 26
Principis de llibertat i independència
1. L’advocat té dret a la plena llibertat de defensa i a la màxima independència.
2. Si l’advocat considera que l’òrgan judicial coarta la seva llibertat i independència ho haurà de fer constar davant del mateix òrgan judicial i n’assabentarà la
Junta de Govern del col·legi corresponent.
Article 27
Les relacions dels col·legis professionals i dels consells de col·legis professionals
amb l’Administració de justícia
Les relacions dels col·legis professionals i els consells de col·legis professionals amb
l’Administració de justícia es regeixen pels principis de coordinació i cooperació.
CAPÍTOL V
Les relacions entre advocats
Article 28
Principi de lliure competència
L’exercici professional dels advocats es realitzarà en règim de lliure competència.
Article 29
Obligacions de l’advocat envers els altres advocats
En les relacions amb altres advocats, l’advocat haurà de complir les obligacions
següents:
a) Rebre amb la màxima celeritat possible l’advocat que el visiti al seu despatx.
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En cas de falta d’acord sobre el lloc de reunió, l’advocat col·legiat més recent es
desplaçarà al despatx de l’advocat col·legiat més antic.
b) Atendre amb la màxima celeritat possible les comunicacions escrites o telefòniques d’altres advocats.
c) Mantenir el més absolut respecte per l’advocat de la part contrària, evitant
qualsevol al·lusió personal, tant en els escrits judicials i en els informes orals davant
els tribunals com en les comunicacions escrites i orals amb el seu client.
d) No demanar la declaració judicial de l’advocat de la part contrària.
e) No enregistrar ni reproduir les converses o les reunions mantingudes amb altres
advocats sense el seu consentiment. Aquest consentiment no inclou l’autorització
per a la divulgació del contingut de l’enregistrament.
f) No revelar, divulgar, ni utilitzar en un judici o fora d’ell, la informació conidencial rebuda d’un altre advocat, sigui quin sigui el mitjà utilitzat, i sense perjudici
dels fets notoris, que queden exceptuats d’aquesta limitació.
g) No facilitar informació falsa ni atribuir-se facultats de decisió diverses de les
conferides pel client.
h) Comunicar la cessació o la interrupció de les negociacions extrajudicials abans
de presentar una reclamació judicial.
Article 30
Reclamacions derivades de l’exercici de la professió
1. L’advocat haurà de procurar resoldre extrajudicialment les reclamacions d’honoraris, pròpies i d’altres companys, esgotant totes les possibilitats d’un arranjament
extrajudicial satisfactori. Si no ho aconsegueix, ho podrà sotmetre a l’arbitratge o
la mediació del col·legi d’advocats corresponent.
Els honoraris no es poden impugnar amb la sola inalitat de retardar la solució
deinitiva de l’afer.
2. Els advocats que, en nom propi o del client, pretenguin interposar una acció
de responsabilitat civil o penal contra un altre advocat, hauran de comunicar-ho
prèviament a la junta de govern si l’acció deriva de l’exercici de la professió.
3. És recomanable la mediació col·legial en totes les accions de caire professional
entre advocats.
CAPÍTOL VI
El secret professional
Article 31
Naturalesa de dret i deure
1. El secret professional és un dret i un deure de l’advocat.
2. Per raó del secret professional es limita l’ús de la informació reservada rebuda
del client a les necessitats de la seva defensa i s’exclou revelar-la, excepte en els
casos d’aixecament.
3. Es considera informació reservada la rebuda del client en l’exercici de la professió en qualsevol de les seves modalitats, que per la seva naturalesa aquest tingui
un interès jurídicament atendible a excloure-la del coneixement de tercers.
4. El deure de secret i conidencialitat s’estén a les comunicacions i la informació
rebuda de l’advocat contrari i del seu client sobre fets i notícies que a aquells interessi
excloure del coneixement de tercers.
5. L’advocat no pot ser obligat a declarar sobre fets o notícies que conegui per
raó de qualsevol de les modalitats de la seva actuació professional.
Article 32
Àmbit objectiu, subjectiu i temporal
1. El secret professional empara la informació rebuda del client i de la contrapart
amb independència del mitjà o el suport utilitzat.
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2. El secret professional s’estén als advocats col·laboradors, i subjecta també el
personal dependent.
3. El secret professional persisteix després d’haver cessat la relació contractual
de l’advocat amb el client.
Article 33
Aixecament
1. El secret professional es podrà aixecar en els supòsits següents:
a) Quan el manteniment del secret pugui causar una lesió notòriament injusta i
greu a l’advocat o a un tercer.
b) Quan l’advocat sigui autoritzat de manera expressa pel titular del àmbit d’informació reservada.
c) En els expedients disciplinaris col·legials i d’impugnació d’honoraris.
2. En tots els supòsits, l’advocat interessat en l’aixecament del secret ho haurà de
sol·licitar a la junta de govern o al membre de la junta en el qual aquesta delegui, la
qual l’autoritzarà si es compleixen els requisits establerts en aquest article, atenent
els interessos en conlicte.
Article 34
Emparament col·legial
1. El col·legi vetllarà pel compliment del dret i el deure de secret i protegirà els
seus col·legiats quan aquest compliment pugui estar amenaçat, i intervindrà en
qualsevol situació de pertorbació, d’oici o a instància dels interessats.
2. En les actuacions policials o judicials que afectin un advocat o societat professional d’advocats, el degà, o qui el representi, a petició d’aquells, haurà d’assistir
a les diligències, a i de vetllar per la salvaguarda del secret professional.
CAPÍTOL VII
La publicitat
Article 35
Licitud de la publicitat
1. La publicitat dels advocats i de les societats professionals d’advocats es regirà
per la legislació general sobre publicitat, defensa de la lliure competència, i per les
normes deontològiques de l’Advocacia.
2. La publicitat dels advocats i de les societats professionals d’advocats és
lícita, excepte en els casos en què estigui expressament prohibida. La publicitat
haurà d’ésser objectiva, veraç i digna, tant pel seu contingut com pels mitjans
emprats.
Article 36
Publicitat il·lícita
1. Són actes de publicitat il·lícita perquè vulneren les normes contingudes a la
Llei de competència deslleial i a la Llei general de publicitat:
a) La publicitat que atempti contra la dignitat de la persona o vulneri els valors
i els drets reconeguts a la Constitució.
b) La publicitat enganyosa.
c) I, en general, la publicitat deslleial perquè resulta contrària a les exigències
de la bona fe.
2. Són actes de publicitat il·lícita perquè vulneren les normes de deontologia de
la professió:
a) La publicitat que signiiqui la violació del deure de secret professional.
b) La publicitat que incorpori la promesa al client d’obtenir un determinat resultat
quan aquest no depengui exclusivament de l’actuació de l’advocat.
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c) La publicitat que faci menció de clients o afers professionals sense l’autorització escrita del client.
d) La publicitat directament adreçada a les víctimes d’accidents o catàstrofes i
als seus familiars, en els supòsits en els quals la llibertat d’elecció dels afectats està
condicionada pel fet de trobar-se sota l’impacte i els efectes d’un infortuni, així com
l’adreçada a persones implicades en processos judicials o de naturalesa anàloga.
e) I, en general, la publicitat contrària a les normes deontològiques de la professió.
Article 37
Utilització de logotips i/o eslògans institucionals
1. Amb l’autorització prèvia de la junta de govern, els advocats i les societats
professionals d’advocats podran utilitzar a la seva publicitat els logotips i/o eslògans
institucionals que el seu col·legi tingui adoptats al respecte.
2. En cap cas es podran utilitzar els símbols o emblemes corporatius oicials.
CAPÍTOL VIII
Els honoraris
Article 38
Dret de l’advocat i de les societats professionals d’advocats als honoraris
L’advocat i les societats professionals d’advocats tenen dret a percebre uns honoraris en contraprestació als seus serveis i a reintegrar-se de les despeses generades
a causa de la seva actuació professional.
Article 39
Llibertat en la ixació d’honoraris
1. Els honoraris seran els que lliurement pactin l’advocat o societat professional
i el client.
2. Els advocats i les societats professionals d’advocats podran formalitzar per
escrit el pacte sobre honoraris. Les parts podran sotmetre a l’arbitratge del col·legi
d’advocats corresponent els conlictes que puguin sorgir en aquesta matèria, sens
perjudici dels drets d’intervenció que es puguin establir per aquest servei.
3. Els col·legis hauran de fomentar la formalització per escrit d’aquests pactes.
Article 40
Pacte en funció del resultat
Es permet pactar amb el client honoraris basats en el resultat de l’afer, ins i tot
amb l’establiment d’un tant per cent d’aquest resultat, sempre que el client assumeixi
totes les despeses de l’afer.
Article 41
Pressupost
1. És recomanable que l’advocat o la societat professional lliuri al client un pressupost per escrit. Hi ha l’obligació de lliurar-lo quan el client ho sol·liciti.
2. El pressupost haurà d’incloure la previsió aproximada de l’import dels honoraris
i de les despeses necessàries per realitzar l’actuació professional, destacant el seu
caràcter merament orientador i aproximatiu. En cas que no es pugui realitzar una
previsió aproximada d’aquests imports, s’informarà dels criteris que s’utilitzaran
per calcular-los.
Article 42
Provisió de fons
Abans de realitzar la seva actuació professional o durant la seva realització
l’advocat o societat professional podrà sol·licitar al client una o més provisions de
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fons a compte dels honoraris i les despeses necessàries per dur a terme l’actuació
esmentada.
Article 43
Minuta
1. Per fer efectiva la seva remuneració, l’advocat o societat professional haurà
de lliurar una minuta al client, la qual haurà de complir els requisits legals i iscals
corresponents, i haurà d’expressar detalladament els conceptes determinats dels
honoraris i la relació de les despeses.
2. Les parts podran acordar la satisfacció parcial dels honoraris, expedint la
minuta corresponent, sens perjudici de la liquidació inal.
3. L’advocat o societat professional podrà emetre una minuta proforma, mitjançant la qual notiicarà per endavant al client els seus honoraris, sense exigir-ne
encara el pagament.
Article 44
Competències col·legials en matèria d’honoraris
1. Els col·legis d’advocats, per al desenvolupament de les seves funcions i competències, resoldre els conlictes que se sotmetin al seu arbitratge, emetre els informes
i dictàmens previstos a la legislació processal i també als efectes que el client pugui
estar informat sobre les conseqüències econòmiques d’una possible condemna en
costes, podran recomanar unes pautes orientadores que serveixin de fonament per
ixar l’import dels honoraris.
2. En l’aprovació de les pautes orientadores d’honoraris els col·legis i el Consell
hauran de tenir en compte principalment els criteris següents:
a) La quantia econòmica de l’assumpte.
b) El temps esmerçat.
c) La diicultat de l’encàrrec.
d) La intensitat de la dedicació.
e) La urgència i l’especialització exigides.
f) L’interès i la transcendència personal o patrimonial de l’assumpte.
g) La millor utilitat que la intervenció professional pugui reportar al client.
3. El Consell impulsarà la uniicació de les pautes orientadores d’honoraris i la
seva interpretació per a tot Catalunya.
4. Cada col·legi té la competència per dictar resolucions interpretatives sobre
qualsevol aspecte dels honoraris i per resoldre totes les qüestions que es puguin
suscitar sobre aquests.
5. Els col·legis establiran drets d’intervenció per l’emissió d’informes, dictàmens
i per l’exercici de les competències establertes en el present capítol.
Article 45
Taxació de costes
1. En cas de guanyar un plet amb condemna en costes, l’advocat o societat professional haurà de comunicar la minuta a l’advocat contrari abans de demanar la taxació
de costes al jutjat, a i i efecte d’intentar-ne obtenir el cobrament extrajudicial.
2. L’expressa imposició de les costes processals no eximeix al litigant afavorit
per la condemna en costes de l’obligació de pagar els honoraris al seu advocat.
3. D’acord amb l’article 44.1, el Consell dels Col·legis d’Advocats i els col·legis
d’advocats podran establir unes pautes que serveixin de fonament per ixar els honoraris professionals quan la minuta de l’advocat s’hagi d’incloure en una taxació
de costes.
4. En l’aprovació de les esmentades pautes, els col·legis i el Consell hauran de tenir
en compte, principalment, els criteris establerts en l’apartat segon de l’article 44.
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CAPÍTOL IX
Societats professionals
Article 46
Exercici individual i col·lectiu
1. Els advocats podran exercir l’advocacia de manera individual, sigui per compte propi o per compte d’altri, o de manera col·lectiva, mitjançant la constitució de
societats professionals d’advocats.
2. Les societats professionals aquí regulades són aquelles que tenen per objecte
l’exercici de l’advocacia, bé exclusivament, bé juntament amb l’exercici d’una altra
professió que no sigui legalment incompatible, i es regiran per les normes especials
contingudes en el present capítol, per la regulació col·legial de desenvolupament
d’aquestes normes i, supletòriament, per la regulació general de les societats professionals i la de la forma societària adoptada.
3. Els socis podran incloure al contracte social tots els pactes que considerin
convenients, sempre que no s’oposin a la normativa aplicable.
Article 47
Llibertat de constitució i d’elecció de forma societària
1. Els advocats podran exercir l’advocacia col·lectivament associant-se entre
ells o amb altres professionals mitjançant la constitució de societats professionals
d’advocats, amb els límits i les condicions establerts a la normativa aplicable en
matèria de societats professionals.
2. Les societats professionals d’advocats podran adoptar qualsevol de les formes
societàries admeses en dret, incloses les societats mercantils.
3. El contracte de societat professional haurà de formalitzar-se en escriptura
pública.
Article 48
Inscripció al Registre col·legial
1. Els col·legis d’advocats de Catalunya crearan els seus respectius registres de
societats professionals d’advocats.
2. Les societats professionals d’advocats s’hauran d’inscriure necessàriament al
Registre del col·legi corresponent per raó del domicili social, sens perjudici de la
seva inscripció, en el registre mercantil.
3. En la inscripció col·legial es faran constar les mencions exigides per la normativa
vigent per la inscripció de la forma societària de què es tracti i, en tot cas:
a) La identiicació dels socis atorgants de l’escriptura pública, així com la identiicació de les persones encarregades inicialment de l’administració i representació;
expressant en cada supòsit la condició o no de soci professional.
b) Si escau, el col·legi professional al que pertanyen els socis i el seu número de
col·legiat, mitjançant certiicació col·legial acreditativa de les dades identiicatives,
així com de l’habilitació actual per a l’exercici de la professió.
c) Data i referència identiicativa de l’escriptura pública de constitució i notari
autoritzant; i duració de la societat si s’hagués constituït per temps determinat.
d) L’activitat o activitats professionals que constitueixin l’objecte social, denominació o raó social i domicili de la societat.
e) Certiicació registral acreditativa de la prèvia inscripció de la societat professional al registre mercantil.
4. A efectes de publicitat, els col·legis d’advocats remetran periòdicament al
Ministeri de Justícia, a la Comunitat autònoma i al Consell d’Il·lustres Col·legis
d’Advocats de Catalunya, les inscripcions practicades als seus corresponents registres de societats professionals.
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Article 49
Desenvolupament de l’activitat professional i responsabilitat disciplinària
1. La societat professional i els professionals que hi actuen exerciran l’activitat
professional que constitueix l’objecte social de conformitat amb el règim deontològic
i disciplinari propi de l’activitat professional.
Les causes d’incompatibilitat o d’inhabilitació per a l’exercici de la professió
que afectin qualsevol dels socis seran extensives a la societat i a la resta de socis
professionals, tret de l’exclusió del soci inhabilitat o incompatible en els termes
legalment establerts.
2. En cap cas serà obstacle l’exercici de l’activitat professional a través de la
societat per a l’efectiva aplicació als professionals, socis o no, del règim disciplinari
que correspon.
Sense perjudici de la responsabilitat personal del professional actuant, la societat professional també podrà ser sancionada d’acord amb el règim disciplinari del
capítol XII.
3. La societat professional i el seu contractant poden acordar que, abans de l’inici
de la prestació professional, la societat professional posi a disposició del contractant,
almenys, les següents dades identiicatives del professional o professionals que hagin
de prestar els serveis: nom i cognoms, títol professional, col·legi professional al qual
pertany i expressió de si és soci de la societat professional o no.
CAPÍTOL X
Substitució i vènia
Article 50
Dret del client a canviar d’advocat
1. El client té dret a canviar d’advocat o de societat professional en qualsevol
moment.
2. L’exercici d’aquest dret no es podrà sotmetre a cap condició.
Article 51
Obligacions del nou advocat
El nou advocat o societat professional haurà de complir les obligacions següents:
a) Comunicar a l’antic advocat, per escrit i de manera que permeti la constància
de la recepció de la comunicació, la decisió del client de canviar d’advocat i sollicitar-li la vènia, adjuntant el document que acrediti que el client li ha encomanat
l’encàrrec.
b) Informar el client del dret de l’antic advocat o societat professional de cobrar
els honoraris, sens perjudici d’una eventual discrepància sobre aquests.
Article 52
Obligacions de l’antic advocat
Un cop rebuda la comunicació del nou advocat o societat professional, l’antic
haurà de complir les obligacions següents:
a) Comunicar al nou advocat la concessió de la vènia, per escrit i de manera que
permeti la constància de la recepció de la comunicació.
b) Informar el nou advocat, amb la màxima celeritat possible, de totes les dades
rellevants per a l’assessorament jurídic del client.
c) Lliurar al nou advocat tota la documentació relativa al cas, tot i que pot mantenir còpia dels documents que li lliuri. L’antic advocat no podrà retenir en cap cas
la documentació del client.
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Article 53
Concessió de la vènia per part del col·legi
1. En cas que l’antic advocat no concedeixi la vènia al nou advocat dins d’un
termini de 48 hores, aquest últim en podrà sol·licitar la concessió a la junta de
govern. El nou advocat s’adreçarà al col·legi per escrit, acreditant haver sol·licitat
prèviament la vènia a l’antic advocat i l’encàrrec.
2. En aquells supòsits en què la urgència, degudament acreditada, ho aconselli,
correspondrà al degà/ana, vicedegà/ana o membre de la junta de govern en qui
deleguin, la concessió de la vènia.
Article 54
Efectes de la concessió de la vènia
1. EI canvi d’advocat es produirà des del moment en què el nou advocat rebi la
comunicació de concessió de la vènia per part de l’antic advocat o del col·legi.
2. La recepció de la comunicació esmentada legitimarà l’actuació del nou advocat
i alliberarà l’antic de tota responsabilitat derivada de fets posteriors.
3. En cas de discrepància entre l’antic advocat o societat professional i el client
pel que fa als honoraris professionals, els afectats podran sotmetre aquestes discrepàncies a informe del col·legi d’advocats corresponent, que les resoldrà en un
procediment que garanteixi la intervenció de tots els interessats.
CAPÍTOL XI
La formació
Article 55
Etapes en la formació de l’advocat
La formació de l’advocat comprèn les següents etapes: la universitària, la de
capacitació professional, la continuada i la d’especialització. La de capacitació
professional és tutelada per les universitats i els col·legis d’advocats en els termes
establerts per la legislació vigent. La formació continuada i la d’especialització
seran tutelades pels col·legis d’advocats i pel Consell.
Article 56
Formació continuada
1. Els advocats tenen el dret i el deure de seguir una formació contínua.
2. Els col·legis d’advocats han d’organitzar de manera permanent activitats
formatives d’actualització professional dels col·legiats i expedir certiicacions
acreditatives de la participació dels assistents en aquestes activitats, conjuntament,
si s’escau, amb les universitats que hi hagin participat.
Article 57
Especialització professional
1. L’advocat podrà accedir al reconeixement d’una especialització professional bé
per acreditació de mèrits o mitjançant la superació de cursos d’especialització homologats pel Consell en els quals també caldrà acreditar experiència professional.
2. L’especialització podrà suposar un mèrit, però no una habilitació especíica
per a l’exercici.
Article 58
Competències del Consell
En la formació dels advocats, correspondrà al Consell desenvolupar les funcions
següents:
a) Dictar les normes d’homologació de les escoles de pràctica jurídica que tinguin
alguna de les seus, o subseus, a Catalunya, així com de les pràctiques que s’hi fan,
com també homologar-les.
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b) Establir les condicions per acreditar la formació continuada.
c) Determinar els paràmetres de les activitats formatives d’especialització que
imparteixin els col·legis d’advocats i altres organismes, institucions, entitats o persones, públiques o privades, homologar-les, reconèixer l’especialitat professional
de l’advocat, i expedir-ne l’acreditació inal.
d) Promoure, facilitar, organitzar i, si escau, inançar activitats de formació
professional continuada i d’especialització.
Article 59
Competències dels col·legis
En la formació dels advocats, correspondrà als col·legis d’advocats desenvolupar
les funcions següents:
a) Fomentar, crear, organitzar i mantenir escoles de pràctica jurídica, així com
concertar convenis amb universitats en els termes previstos a la Llei d’accés a les
professions d’advocat i procurador i en el seu reglament.
b) Promoure, facilitar, organitzar i, si escau, inançar activitats de formació
professional continuada i d’especialització.
c) Homologar, segons les condicions que ixi el Consell, les activitats de formació
continuada que, dins la seva demarcació territorial, imparteixin per a advocats altres
organismes, institucions, entitats o persones, públiques o privades.
d) Acreditar la participació dels advocats en la formació continuada.
e) Promoure la formació deontològica dels seus col·legiats.
CAPÍTOL XII
La responsabilitat disciplinària
Article 60
Responsabilitat disciplinària dels advocats
1. Els advocats i les societats professionals d’advocats tenen el dret i el deure
d’actuar segons les normes i les tècniques pròpies del coneixement de la professió,
prenent en consideració les experiències pròpies de l’advocacia.
2. L’advocat i la societat professional d’advocats estan subjectes a la responsabilitat disciplinària derivada de l’incompliment de la normativa deontològica, amb
independència de l’eventual responsabilitat civil, disciplinària processal o penal
en què puguin incórrer, sense perjudici d’estar a les proscripcions de doble sanció
quan concorri identitat de fet, subjecte i fonament.
3. La responsabilitat disciplinària dels advocats i les societats professionals
d’advocats s’exigeix mitjançant el procediment disciplinari corresponent i en funció
de les infraccions i les sancions tipiicades en la Llei de l’exercici de professions
titulades i dels col·legis professionals amb les especiicitats previstes en aquesta
normativa reguladora de l’exercici professional i del règim disciplinari comunes a
la professió de l’advocacia i la resta de normativa aplicable.
Article 61
Potestat disciplinària dels col·legis i del Consell
1. La potestat disciplinària dels col·legis d’advocats catalans i del Consell dels
Col·legis d’Advocats de Catalunya s’ajustarà a allò que disposa aquesta norma, les
vigents lleis de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú i de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, i d’acord amb els articles 24 i 25 de la Constitució.
2. Les sancions disciplinàries corporatives es faran constar en tot cas en l’expedient personal del col·legiat o de la societat professional d’advocats.
Article 62
Òrgans competents per a l’exercici de la potestat disciplinària
1. Són òrgans competents per a l’exercici de la potestat disciplinària:
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a) La junta de govern del col·legi d’advocats en l’àmbit del qual s’hagi realitzat
l’actuació o, en el cas que no hi hagi hagut comunicació de l’actuació, la junta de
govern del col·legi on l’advocat estigui incorporat o la societat professional d’advocats inscrita.
b) El Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya, quan la persona afectada
tingui un càrrec de govern en el col·legi.
c) El Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya, quan la persona afectada
tingui un càrrec de govern en el Consell, però en aquest cas l’afectat pel procediment
disciplinari no podrà prendre part de les deliberacions i votacions.
2. A aquests òrgans correspon en qualsevol cas la iniciació i la resolució inal
decisòria del procediment disciplinari.
3. Per a la tramitació del procediment disciplinari i la proposta de resolució, els
òrgans competents per a l’inici del procediment nomenaran un instructor i un secretari. La competència per fer aquest nomenament pot ser atribuïda amb caràcter
permanent a un altre òrgan col·legial que podrà ser la comissió de deontologia o
de règim disciplinari.
4. S’adoptaran totes les mesures necessàries per separar les fases d’instrucció i
de resolució del procediment disciplinari. Amb aquesta inalitat, en el cas que l’instructor o el secretari siguin membres de la junta de govern o del consell, no podran
participar en les deliberacions ni en les votacions de resolució de l’expedient.
Article 63
Principi de tipicitat
Són infraccions les conductes previstes en aquesta normativa, que es classiiquen
en molt greus, greus i lleus.
Article 64
Infraccions professionals
Són infraccions professionals les que afecten a l’exercici de la professió en allò
que es refereixi a la relació de l’advocat amb el client, l’Administració de justícia
i altres advocats.
Article 65
Infraccions professionals molt greus
Són infraccions professionals molt greus:
1. L’exercici de la professió sense tenir el títol professional habilitant.
2. La condemna per delictes dolosos, en qualsevol grau de participació, que es
cometin en l’exercici de la professió.
3. L’exercici de la professió que vulneri una resolució administrativa o judicial
ferma d’inhabilitació professional, de declaració d’incompatibilitat administrativa
o professional, o una disposició legal en què s’estableixi la prohibició d’exercir.
4. La vulneració del deure de secret professional, llevat dels casos en què aquest
sigui aixecat, quan es derivi un perjudici greu al titular de l’interès lesionat.
5. L’incompliment dels deures professionals tipiicats en aquesta normativa
quan en resulti un perjudici greu per a les persones destinatàries del servei o per
a tercers.
Article 66
Infraccions professionals greus
Són infraccions professionals greus:
1. La vulneració de les normes essencials de l’exercici i la deontologia professionals següents:
a) Incomplir el respecte a la conidencialitat dels tractes entre advocats i dels
documents en qualsevol suport que hagi generat la seva relació.
b) L’aportació de comunicacions entre lletrats a un procediment judicial, sense
autorització de l’altre lletrat i/o de la junta de govern.
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c) Demanar la citació d’un advocat com a testimoni, sense el seu consentiment
i/o sense la comunicació prèvia a la junta de govern, per raó de la seva actuació
professional.
d) Acceptar encàrrecs professionals contra qui hagi estat client seu, fora dels
supòsits excepcionals previstos en l’article 22.2 del present Codi.
e) La realització d’un acte de publicitat il·lícita, quan aquest tingui una particular
transcendència per la seva difusió o pel perjudici ocasionat.
f) La incompareixença injustiicada a judici o a qualsevol altra diligència judicial, sempre que consti la deguda citació i que aquesta situació hagi produït un
perjudici rellevant al client, a un company, o a la resta de ciutadans i d’operadors
jurídics implicats.
g) En cas de canvi d’advocat, aconsellar al client no abonar els honoraris del
seu antic advocat.
h) No respectar un conveni celebrat entre advocats.
2. L’incompliment dels deures professionals quan d’això en resulti un perjudici
per a les persones destinatàries del servei. Es considera incompliment dels deures
professionals:
a) Defensar interessos contraposats.
b) Causar indefensió al client.
c) L’actuació negligent o mala praxi professional en la direcció de l’afer encomanat.
d) No haver dut a terme l’encàrrec professional.
e) Acceptar un encàrrec professional que produeixi greu conlicte d’interessos
o perill per a la independència professional.
f) Retenir documentació lliurada pel client.
g) No fer la corresponent liquidació d’honoraris professionals quan escaigui.
h) Compensar amb fons del client, sense el seu consentiment, honoraris meritats.
i) En les negociacions amb altres companys, facilitar-los informació falsa o
atribuir-se facultats de decisió diverses a les conferides pel client.
j) Qualsevol altra infracció d’un deure tipiicat en aquesta normativa i en els
Estatuts dels col·legis i del Consell quan afecti els aspectes essencials de la relació
entre advocats i clients i entre advocats.
3. L’incompliment de l’obligació col·legial de comunicar els supòsits d’intrusisme
professional dels quals es tingui coneixement.
4. La participació, l’afavoriment, la col·laboració o la connivència en actes d’intrusisme professional i en el seu encobriment.
5. L’incompliment del deure d’assegurança.
6. L’incompliment del deure de prestació obligatòria que sigui legalment establert, llevat de l’acreditació de causa justiicada que faci impossible la prestació del
servei, després d’haver estat requerida degudament.
7. Els actes que tinguin la consideració de competència deslleial d’acord amb el
que estableixin les lleis, inclosa la captació deslleial de clients.
8. Les actuacions professionals que vulnerin els principis constitucionals i
internacionals d’igualtat i de no-discriminació.
Article 67
Infraccions professionals lleus
Són infraccions professionals lleus:
1. La vulneració de qualsevol norma que reguli l’activitat professional, sempre
que no constitueixi una infracció greu o molt greu. Es considera vulneració lleu de
les normes essencials de l’exercici i la deontologia professionals:
a) Les infraccions previstes als articles anteriors sempre que sigui lleu la lesió
o el perjudici produït.
b) La manca de comunicació d’una actuació fora de l’àmbit territorial de collegiació, quan aquesta sigui obligatòria.
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c) La valoració publicitària sobre la qualitat del mateix servei amb menció de
clients o afers sense autorització dels interessats.
d) No notiicar al col·legi el canvi de domicili o altres dades o circumstàncies
rellevants per l’exercici de la professió.
e) Assumir la defensa del client d’un altre advocat sense sol·licitar-li la vènia.
f) En concedir la vènia, no subministrar al nou advocat tota la informació rellevant i la documentació que hagi estat aportada pel client per a la defensa dels
seus interessos.
g) L’ofensa o desconsideració envers un/a company/a.
h) Entrar en contacte amb la part contrària sense autorització o intervenció del
seu advocat.
i) Abusar de la circumstància d’ésser l’únic advocat intervinent.
j) Aconsellar al contrari sense que estigui assessorat per un advocat, tret que
s’hagi mantingut una estricta objectivitat.
k) La desconsideració envers la part contrària.
I) Permetre la utilització del seu nom o signatura a altres professionals no advocats
en assumptes que no li hagin estat coniats directament.
m) En causar baixa en l’exercici de la professió, no notiicar aquesta circumstància als òrgans judicials o administratius en els quals l’advocat dirigeixi un
procediment.
n) No notiicar prèviament a la junta de govern la interposició d’una acció civil
o penal contra un altre advocat per causes derivades de l’exercici de la professió.
o) No atendre les comunicacions d’un company.
p) Condicionar la vènia al pagament d’honoraris.
q) La desconsideració envers els òrgans judicials.
r) La realització d’un acte de publicitat il·lícita quan aquest acte no tingui una
particular transcendència motivada per la difusió o per altres circumstàncies. Això
no obstant, atesa l’escassa transcendència de la infracció, la junta de govern podrà
no sancionar-la quan l’advocat hagi cessat immediatament en la seva realització tan
aviat hagi rebut el requeriment de cessació per part de la Comissió de Publicitat o
de l’òrgan col·legial competent.
s) Qualsevol altra infracció lleu d’un deure tipiicat en aquestes normes i en els
Estatuts dels col·legis i del Consell quan afecti els aspectes essencials de la relació
entre advocats i clients i entre advocats.
2. L’incompliment lleu dels deures professionals. Es considera incompliment
lleu dels deures professionals:
a) Prometre resultats que no depenguin exclusivament de l’actuació professional.
b) La desatenció o desconsideració envers el client. No informar el client quan
aquest ho demani sobre les actuacions realitzades i sobre els resultats que es vagin
assolint.
c) No informar el client quan aquest ho demani sobre el cost i el resultat previsible
de la seva actuació professional.
Article 68
Infraccions col·legials
Són infraccions col·legials les que afecten la relació de l’advocat amb el col·legi professional i amb altres advocats en l’àmbit del funcionament orgànic del col·legi.
Article 69
Infraccions col·legials molt greus
1. Són infraccions col·legials molt greus:
a) L’incompliment d’obligacions establertes per les lleis, pels estatuts o per altres
normes col·legials.
b) L’incompliment d’acords o decisions adoptats per òrgans del col·legi professional sobre matèries que s’especiiquin estatutàriament.
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c) La realització d’actes que impedeixin o alterin greument el funcionament
normal del col·legi professional o del seus òrgans.
2. També és infracció col·legial molt greu el falsejament, per qualsevol mitjà, de
les dades de les justiicacions de les actuacions de la justícia gratuïta.
Article 70
Infraccions col·legials greus
Són infraccions col·legials greus:
a) L’ofensa o la desconsideració greus envers altres professionals col·legiats o
envers els membres dels òrgans de govern del col·legi i/o el consell de col·legis.
b) Constituir una societat professional d’advocats que tingui per objecte l’exercici
conjunt de diverses professions quan legalment se n’hagi establert la incompatibilitat.
c) Constituir una societat professional d’advocats que incompleixi l’establert
al capítol IX de la present norma i a la legislació vigent en matèria de societats
professionals.
Article 71
Infraccions col·legials lleus
Són infraccions col·legials lleus:
a) L’ofensa o la desconsideració lleus envers altres professionals col·legiats o
envers els membres del òrgans de govern del col·legi i/o el consell de col·legis.
b) No sol·licitar la inscripció de qualsevol alta o baixa referida als advocats que
col·laborin per a la societat professional d’advocats.
Article 72
De les sancions disciplinàries
1. Les infraccions professionals molt greus poden ésser objecte de les següents
sancions:
a) Inhabilitació professional durant un temps superior a un any i no superior a
cinc anys
o
b) Multa d’entre 5.001 euros i 50.000 euros.
2. Les infraccions professionals greus poden ésser objecte de les següents
sancions:
a) Inhabilitació professional durant un temps no superior a un any
o
b) Multa entre 1.001 euros i 5.000 euros.
3. Les infraccions professionals lleus poden ésser objecte de les següents sancions:
a) Amonestació, consistent en apercebiment per escrit
o
b) Multa d’una quantitat no superior a 1.000 euros.
4. Disposicions comunes a les anteriors sancions:
a) Com a sanció complementaria també es pot imposar l’obligació de fer activitats de formació professional o deontològica si la infracció s’ha produït a causa de
l’incompliment de deures que afectin l’exercici o la deontologia professionals.
b) Si l’infractor ha obtingut un guany econòmic, es pot afegir a la sanció que
estableix aquest article una quantia addicional ins a l’import del proit que n’hagi
obtingut el professional.
5. Les infraccions col·legials molt greus poden ésser objecte d’expulsió, únicament en cas de reiteració en la comissió de les infraccions molt greus d’incompliment d’obligacions establertes per les lleis, pels estatuts o per altres normes
col·legials i d’incompliment d’acords o decisions adoptats per òrgans del col·legi
professional sobre matèries que s’especiiquin estatutàriament, o de multa de
ins a 5.000 euros.
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6. Les infraccions col·legials greus poden ésser objecte d’amonestació o multa
ins a 1.000 euros.
7. Les infraccions col·legials lleus seran objecte d’amonestació, consistent en
advertència per escrit.
Article 73
Expulsió col·legial
1. La sanció d’expulsió només és executiva si la resolució que la imposa és ferma
en via administrativa.
2. Sempre s’ha de tenir en compte el dret de la persona sancionada de sol·licitar
la rehabilitació en el termini de tres anys a comptar de l’efectivitat de la sanció.
Article 74
Inhabilitació professional
1. La sanció d’inhabilitació impedeix l’exercici professional durant el temps pel
qual hagi estat imposada.
2. L’òrgan que té potestat per a imposar la sanció ha de comunicar la seva decisió
en els termes previstos a l’article 99 d’aquesta Normativa.
3. La inhabilitació professional és efectiva a partir del moment en què la resolució que la decideix és ferma en via administrativa. En el cas que concorrin en
una mateixa persona diverses resolucions d’inhabilitació successives, el termini
establert en cadascuna es comença a comptar a partir del compliment deinitiu de
l’anterior.
Article 75
Graduació de les sancions
En la imposició de les sancions s’haurà de guardar la deguda proporcionalitat entre
la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada. Es consideraran
especialment els criteris següents per a la graduació de les sancions a aplicar:
a) La naturalesa o transcendència dels perjudicis causats.
b) La reincidència per comissió en el termini d’un any d’una altra o més infraccions de la mateixa naturalesa professional o col·legial quan així hagi estat declarat
per resolució ferma.
c) Haver procedit abans de conèixer que l’expedient disciplinari es dirigeix contra
ella a confessar la infracció a l’òrgan competent.
d) Haver col·laborat en la investigació del fet aportant proves, en qualsevol
moment de la tramitació de l’expedient, que foren noves i decisives per declarar la
seva responsabilitat.
e) Haver reparat el dany ocasionat a resultes de la infracció o disminuït els seus
efectes en qualsevol moment de la tramitació de l’expedient i amb anterioritat a la
proposta de sanció que efectuï l’instructor.
f) En les societats professionals, haver establert, abans de la imposició de la
sanció, mesures eicaces per prevenir i descobrir les infraccions que en un futur es
puguin cometre amb els mitjans o sota la seva cobertura.
Article 76
Concurs
Quan un mateix fet sigui susceptible d’ésser subsumit conforme dues o més
infraccions, es sancionarà atenent els principis d’especialitat, subsidiarietat i consumpció quan una sola infracció sigui capaç de preveure per si mateixa la totalitat
del desvalor d’acció i resultat.
Article 77
La responsabilitat disciplinària i deontològica de les societats professionals
1. Les societats professionals seran disciplinàriament responsables de les infraccions comeses previstes en aquesta norma, per compte i en proit d’aquestes,
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per les persones físiques que tinguin en elles un poder de direcció fonamentat en
l’atribució de la seva representació, bé per prendre decisions en el seu nom, bé per
controlar el funcionament de la societat.
En els mateixos supòsits, les societats professionals seran també disciplinàriament responsables de les infraccions comeses en l’exercici d’activitats socials i per
compte i en proit de les mateixes, per qui, estant sotmès a l’autoritat de les persones
físiques esmentades al paràgraf anterior, ha pogut realitzar els fets per no haver-se
exercit sobre ell el degut control.
2. La responsabilitat disciplinària de les societats professionals no exclourà la de
les persones físiques a què es refereix l’apartat anterior, ni la d’aquestes exclourà la
responsabilitat disciplinària d’aquelles, que es podran substanciar en un sol procediment. Quan com a conseqüència dels mateixos fets s’imposés a ambdues sanció
de multa, l’òrgan sancionador modularà les respectives quanties, de manera que la
suma resultant no sigui desproporcionada en relació amb la gravetat d’aquells.
3. La concurrència en les persones que materialment hagin realitzat els fets o en les
que els haguessin fet possibles per no haver exercit el degut control, de circumstàncies
excloents de la culpabilitat, no exclourà ni modiicarà la responsabilitat disciplinària
de les societats professionals, sense perjudici del que es disposa a l’article 75.
Article 78
Sancions per responsabilitat disciplinària de les societats professionals
1. Les infraccions disciplinàries, professionals o col·legials, atribuïbles a les
societats professionals seran objecte de les següents sancions:
a) Les infraccions disciplinàries molt greus, sanció de multa de 5.001 a 50.000
euros.
b) Les infraccions disciplinàries greus, sanció de multa de 1.001 euros a 5.000
euros.
c) Les infraccions disciplinàries lleus, sanció de multa no superior a 1.000
euros.
2. Si la societat professional responsable de la infracció ha obtingut un guany econòmic, es podrà afegir una sanció addicional ins a l’import del proit obtingut.
Article 79
Executivitat
1. Les resolucions sancionadores només són executives si són fermes en via
administrativa.
2. Els col·legis professionals i els consells de col·legis professionals tenen competència per a executar per ells mateixos llurs resolucions sancionadores, de conformitat amb el que estableixen les normes aplicables.
Article 80
Causes d’extinció de la responsabilitat disciplinària
1. La responsabilitat disciplinària s’extingeix:
a) Pel compliment de la sanció.
b) Per la defunció.
c) Per la prescripció
2. Si durant la tramitació del procediment disciplinari es produeix la causa prevista a les lletres b) i c) de l’apartat anterior es dictarà resolució declarant extingida
la responsabilitat i arxivant les actuacions.
3. La baixa en el Col·legi no extingeix la responsabilitat disciplinària contreta
durant el període d’alta, encara que determina la impossibilitat d’executar la sanció
que s’acordi, llevat dels supòsits de sanció econòmica que podrà ser executada amb
independència de la situació del sancionat. En el primer dels casos es conclourà el
procediment disciplinari mitjançant la resolució que sigui procedent i en el cas de
sanció l’execució quedarà en suspens ins al moment en què el col·legiat causi alta
novament en el Col·legi.
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Article 81
Prescripció
1. Els terminis de prescripció de les infraccions disciplinàries seran de tres anys
respecte a les molt greus, de dos anys respecte a les greus i d’un any respecte a les
lleus. Aquests terminis comencen a comptar des que la infracció s’ha comès. En el
cas que es tractin d’infraccions continuades el termini s’inicia quan han inalitzat
totes les accions o omissions que infringeixin el mateix precepte administratiu o
altres de semblants, en execució d’un pla preconcebut o aproitant una ocasió idèntica. En els casos d’infracció continuada, permanent, així com en les infraccions
que exigeixin habitualitat, aquests terminis es computaran, respectivament, des
del dia en què es va realitzar l’última infracció, des que es va eliminar la situació
il·lícita o des que va cessar la conducta.
2. Els terminis de prescripció de les sancions disciplinàries seran de tres anys
respecte a les imposades per infraccions molt greus, de dos anys respecte a les
imposades per infraccions greus i d’un any respecte a les imposades per infraccions lleus. Aquests terminis comencen a comptar des de l’endemà del dia en què
esdevingui ferma la resolució que les imposa.
3. Els terminis de prescripció s’interrompen:
a) Per qualsevol actuació col·legial realitzada amb coneixement formal de l’afectat
conduent a la iniciació, la tramitació o la resolució del procediment disciplinari,
considerant com a part integrant d’aquest, als efectes d’interrupció de la prescripció,
l’inici d’informació reservada o diligències informatives.
b) Per qualsevol actuació col·legial, realitzada amb coneixement formal del sancionat, dirigida a executar la sanció disciplinària. No tindran caràcter interruptor
la notiicació de les actuacions col·legials que no tinguin per inalitat impulsar el
procediment conduent a l’execució de la sanció disciplinària.
c) Per la interposició per part de l’afectat o del sancionat de reclamacions o
recursos de qualsevol classe.
d) Per la suspensió de la tramitació del procediment perquè s’està tramitant un
procés penal pels mateixos fets o per altres fets racionalment impossibles de separar
dels sancionables d’acord amb aquesta Normativa.
4. El termini de prescripció de les infraccions es torna a iniciar si l’expedient
sancionador ha estat aturat durant un mes per una causa no imputable al presumpte
infractor.
5. El termini de prescripció de les sancions es torna a iniciar si el procediment
d’execució resta aturat durant més de sis mesos per una causa no imputable a la
persona infractora.
Article 82
Rehabilitació per caducitat de l’anotació
1. L’anotació de les sancions a l’expedient personal del col·legiat o de la societat
professional caducarà a l’any si ha estat per falta lleu; als dos anys si ha estat per falta
greu; i als tres anys si ha estat per falta molt greu. Aquests terminis es computaran des
de l’endemà del dia en què s’hagi acomplert deinitivament la sanció de suspensió en
l’exercici professional, s’hagi notiicat amb plena validesa la sanció d’amonestació,
o s’hagi satisfet íntegrament l’import de les sancions econòmiques.
2. La rehabilitació es practicarà d’oici, sens perjudici que la interessi el mateix
col·legiat.
3. La Junta de Govern trametrà al Consell General de l’Advocacia i al Consell
dels Col·legis d’Advocats de Catalunya la resolució dictada en el procediment de
rehabilitació.
Article 83
Àmbit d’aplicació del procediment disciplinari
Aquest procediment és aplicable a les actuacions que realitzen els col·legis d’advocats catalans i el Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya en l’exigència de
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les responsabilitats disciplinàries dels col·legiats o dels advocats que actuen en el seu
àmbit territorial de col·legiació, així com de les societats professionals d’advocats,
en el cas d’infraccions de llurs deures professionals o col·legials.
Article 84
Concurrència de sancions i independència dels procediments
1. No podran ser objecte de sanció els fets que hagin estat sancionats penalment o disciplinàriament, en aquells casos que s’apreciï identitat de subjecte, fet i fonament.
2. L’òrgan competent resoldrà la no-exigibilitat de responsabilitat disciplinària
en qualsevol moment de la instrucció del procediment en què quedi acreditada
la fermesa d’una sanció penal o disciplinària sobre els mateixos fets, sempre que
concorri, a més, identitat de subjecte i de fonament.
3. Quan està tramitant-se un procés penal pels mateixos fets o per altres fets
racionalment impossibles de separar dels sancionables d’acord amb aquesta Normativa, serà suspesa la tramitació del procediment disciplinari amb suspensió dels
còmputs de prescripció. La represa del procediment disciplinari quedarà ajornada
ins que s’incorpori a l’expedient col·legial la decisió jurisdiccional ferma.
4. Un cop iniciat el procediment, en qualsevol moment en què l’instructor apreciï
que la presumpta infracció pot constituir delicte o falta, n’informarà immediatament l’òrgan que hagi ordenat la incoació del procediment per tal que aquest òrgan
decideixi sobre la comunicació dels fets al ministeri iscal i resolgui de suspendre
el procediment ins que l’autoritat judicial es pronunciï en ferm.
5. Represa la tramitació del procediment disciplinari en qualsevol dels supòsits
esmentats, la resolució sancionadora que es dicti haurà de respectar l’apreciació
dels fets continguda en la resolució judicial esmentada, sempre que la resolució
sigui sancionadora.
Article 85
Mesures cautelars
1. Durant la tramitació de l’expedient sancionador per infraccions professionals,
l’òrgan competent per incoar l’expedient disciplinari podrà adoptar les mesures
cautelars que siguin imprescindibles per assegurar l’eicàcia de la resolució inal
que pugui recaure. L’adopció d’aquestes mesures requereix un acord motivat i
l’audiència prèvia de la persona afectada.
Aquestes mesures es poden acordar en la resolució que incoï el procediment o
durant la seva tramitació.
2. Les mesures cautelars que es poden acordar són les següents:
a) En el cas de faltes molt greus, la suspensió de l’exercici professional per un
període de sis mesos prorrogables per tres més si els fets revesteixen una especial
transcendència o se’n pot derivar un perjudici per als interessos col·legials, del client, de la persona que ha presentat la queixa, o resultar perjudicada la investigació
dels fets.
b) En el cas d’infraccions greus, la suspensió de l’exercici professional per un
període no superior a tres mesos.
3. El temps que l’afectat ha estat subjecte a la mesura provisional de suspensió
de funcions serà, en tot cas, computable als efectes de compliment d’aquest tipus
de sanció.
4. No es pot acordar la mesura de suspensió provisional en l’exercici de la professió
per a la seva pròpia defensa quan el col·legiat sigui part en un procés.
Article 86
Tramitació del procediment
El procediment disciplinari s’impulsarà d’oici en tots els seus tràmits, els quals
respectaran els principis establerts a la Constitució espanyola, a la Llei de l’exercici
de professions titulades i dels col·legis professionals, així com als d’aquestes normes
i, en allò no previst, a la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
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Article 87
Notiicacions
1. Les notiicacions s’efectuaran, i desplegaran tota la seva eicàcia, al domicili
professional i, subsidiàriament, al de residència que el col·legiat hagi comunicat al
Col·legi, ajustant-se al que estableixen aquesta Normativa i en tot cas a les lleis de
procediment administratiu vigents.
2. Les notiicacions es podran realitzar a través de mitjans telemàtics, informàtics,
electrònics, o altres, sempre que els destinataris hagin donat expressament el seu
consentiment i sigui possible registrar la seva recepció.
Article 88
Drets dels col·legiats en el procediment disciplinari
Els advocats i societats professionals sotmesos a un procediment disciplinari
tindran els drets següents:
a) A ser informats dels fets que se’ls imputen, de les infraccions que aquests
fets poden constituir i de les sancions que comporten, i també de la identitat de
l’instructor, de l’òrgan competent per resoldre i de la norma que atribueix aquesta
competència.
b) A l’accés a l’expedient administratiu en qualsevol moment del procediment,
a conèixer l’estat de la seva tramitació i a obtenir còpies dels documents continguts
en aquest en els termes previstos per la legislació vigent.
c) A abstenir-se de declarar en el procediment seguit en contra seva, a formular
al·legacions, a proposar les proves que consideri adequades per a la seva defensa i
a utilitzar tots els mitjans de defensa admesos per l’ordenament jurídic que siguin
procedents.
d) A la presumpció d’innocència i, per tant, mentre no recaigui resolució ferma, a no ser considerat culpable; que la sanció estigui basada en actes o mitjans
probatoris de càrrec o incriminadors de la conducta reprovada, que la càrrega de
la prova correspongui a qui acusa i que qualsevol insuiciència en el resultat de les
proves practicades, lliurement valorat per l’òrgan sancionador, hagi de traduir-se
en un pronunciament absolutori.
e) A actuar assistits de tècnic o assessor quan ho considerin convenient en la
defensa dels seus interessos.
f) A obtenir una resolució motivada del procediment que inclourà una valoració
de les proves practicades, i especialment d’aquelles que constitueixin els fonaments
bàsics de la decisió, la ixació dels fets, la infracció o les infraccions que s’hagin
comès i la sanció o les sancions que se li imposen, o bé la declaració de no-existència
d’infracció o de responsabilitat.
Article 89
Formes d’iniciació del procediment
1. El procediment s’iniciarà d’oici, com a conseqüència de la mateixa iniciativa
de l’òrgan col·legial competent o de queixa.
2. Abans de l’obertura de l’expedient disciplinari l’òrgan competent per iniciar
el procediment podrà acordar la realització d’unes diligències o actuacions prèvies
amb la inalitat de determinar si concorren circumstàncies que justiiquin aquesta
iniciació.
3. Si els fets afecten a un membre de la Junta de Govern d’un Col·legi o del
Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya, es donarà trasllat de l’expedient
de forma immediata al Consell.
Article 90
De les queixes
1. A efectes del que disposa aquesta normativa es considera queixa l’acte pel
qual qualsevol persona posa en coneixement d’un òrgan col·legial l’existència d’un
determinat fet que pogués constituir infracció disciplinària d’un col·legiat.
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2. La queixa haurà d’expressar la identitat de la persona o les persones que la
presenten, el relat dels fets que poguessin constituir infracció i la data de la seva
comissió i, quan sigui possible, la identiicació dels presumptes responsables.
Igualment, ha d’incloure la signatura de la persona que la formula o acreditació de
l’autenticitat de la seva voluntat expressada per qualsevol mitjà. No es consideraran
queixa en cap cas els escrits anònims.
3. Per donar curs a una queixa, caldrà que la persona o les persones que la
presenten es ratiiquin davant l’òrgan competent per a la iniciació o la resolució
del procediment. En cas de residents fora del territori del Col·legi, s’admetrà
la ratiicació efectuada en el Col·legi corresponent per al territori de la seva
residència.
No caldrà ratiicació dels escrits de queixa quan siguin interposats per un altre
advocat, pels òrgans judicials o per l’administració pública, o qualsevol altre organisme que disposi de fedatari.
Article 91
Els acords d’iniciació del procediment i d’arxivament de les actuacions
1. A la vista de la proposta formulada per la persona o l’òrgan que ha realitzat
les actuacions o diligències prèvies, la junta de govern o el ple del Consell, si escau,
decidirà l’obertura de l’expedient disciplinari o bé l’arxivament de les actuacions.
Aquesta competència no podrà ser objecte de delegació.
2. La resolució d’arxivament de les actuacions es notiicarà a les persones que
han presentat la queixa i als interessats als efectes oportuns.
3. La resolució d’iniciació del procediment es notiicarà als interessats juntament
amb el nomenament d’instructor i secretari.
Article 92
Procediment
1. Instrucció.
L’instructor, donant fe el secretari, ordenarà la pràctica de totes les actuacions
adequades per a determinar i comprovar els fets, així com de totes les proves que
puguin conduir al seu aclariment i a la determinació de les responsabilitats susceptibles de sanció disciplinària.
En el termini d’un mes des de l’obertura de l’expedient disciplinari i a la vista de
les actuacions practicades, l’instructor formularà el plec de càrrecs amb el següent
contingut:
a) La identiicació dels presumptament responsables.
b) L’exposició dels fets imputats a l’expedientat, amb la suicient diferenciació
de les conductes i de les imputacions especíiques a cadascú si són més d’un.
c) La infracció o infraccions que els fets imputats puguin constituir, amb indicació de la normativa infringida, així com les sancions que aquestes conductes
puguin suposar.
d) L’òrgan competent per a la resolució del procediment.
Els expedientats podran formular al·legacions en el termini de deu dies, a comptar
de l’endemà de la notiicació del plec de càrrecs, així com sol·licitar la pràctica de
les proves que estimin oportunes.
2. Fase de prova.
A sol·licitud de les parts, o a iniciativa pròpia, l’instructor podrà acordar l’obertura d’un període de prova, per un termini no superior a un mes, a i que puguin
proposar-se i practicar-se totes les que consideri pertinents.
L’instructor de l’expedient disciplinari solament podrà rebutjar les proves proposades pels interessats, mitjançant resolució motivada, quan siguin manifestament
improcedents o innecessàries, perquè la seva relació amb els fets no puguin alterar
la resolució inal a favor del presumpte responsable. Aquesta resolució es podrà
recórrer quan determini la impossibilitat de continuar el procediment o produeixi
indefensió. En els altres casos l’oposició s’ha de manifestar mitjançant l’oportuna
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al·legació per part de l’afectat per a la seva consideració en la resolució que posi i
al procediment i en el recurs que es pugui interposar contra la resolució.
Es notiicarà a l’inculpat amb prou antelació el lloc, la data i l’hora per a la pràctica
de les proves que hagi de realitzar el mateix instructor, amb la inalitat que pugui
intervenir.
3. Proposta de resolució.
L’instructor, en el termini d’un mes des de l’expiració del període de pràctica
de la prova, formularà proposta de resolució, que haurà de preveure els mateixos
requisits que el plec de càrrecs, a més de l’especiica proposta de sanció o sancions
a imposar, o bé, de l’arxiu de l’expedient.
4. Al·legacions inals.
La proposta de resolució es notiicarà a l’expedientat, perquè en el termini improrrogable de deu dies, a la vista de l’expedient, pugui al·legar davant l’instructor
tot allò que consideri convenient per a la seva defensa.
5. Elevació de l’expedient a l’òrgan competent per resoldre’l.
Una vegada complerts els tràmits anteriors, l’instructor donarà trasllat de la seva
proposta i de l’expedient original a l’òrgan competent per tal de resoldre.
Abans de dictar la resolució, l’òrgan competent podrà decidir, mitjançant acord
motivat, la realització de les actuacions complementàries indispensables per a
resoldre l’expedient. Si a la vista d’aquestes s’altera la tipiicació de la infracció o
de la sanció proposada per l’instructor es donarà un nou tràmit d’audiència per un
període de deu dies previ a la resolució.
6. Resolució de l’expedient.
Posaran i a l’expedient disciplinari la resolució per la qual s’imposa la sanció o
s’acorda el sobreseïment, com també la declaració de caducitat. També produirà la
terminació de l’expedient disciplinari la impossibilitat de continuar-lo per causes
sobrevingudes.
La resolució del procediment haurà de ser motivada i resoldrà totes les qüestions
plantejades pels interessats i les que es derivin de l’expedient; valorarà les proves
practicades; no podrà acceptar fets diferents dels examinats en fase d’instrucció,
amb independència de la seva diferent valoració jurídica, ni introduir nous tipus
d’infraccions diferents dels continguts a la proposta de resolució amb excepció del
previst a l’apartat 5 d’aquest article. Així mateix expressarà els recursos que siguin
procedents, així com tots els requisits que preveu l’article 89 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre.
Article 93
Reconeixement de la responsabilitat per part de l’infractor
Si l’expedientat reconeix voluntàriament la seva responsabilitat respecte dels fets,
l’instructor elevarà l’expedient a l’òrgan competent per resoldre, sens perjudici que
pugui continuar la seva tramitació si hi ha indicis raonables de frau o d’encobriment
d’altres persones.
Article 94
Pròrroga dels terminis, suspensió de la tramitació i caducitat del procediment
1. L’instructor de l’expedient disciplinari podrà acordar, a iniciativa dels interessats o d’oici, l’ampliació del termini per efectuar la proposta de resolució, que
no podrà superar la meitat del previst per al mateix procediment.
2. L’expedient disciplinari s’haurà de suspendre en la seva tramitació des del
moment en què l’instructor tingui notícia que pels mateixos fets s’estan tramitant
diligències en l’ordre penal. La suspensió es mantindrà ins que s’incorpori a l’expedient la resolució de caràcter ferm que posi i al procediment penal.
3. L’expedient disciplinari caducarà pel transcurs de sis mesos a comptar des de
la data d’inici d’aquest sense que s’hagi dictat i notiicat resolució per part de l’òrgan
competent per resoldre. En aquests casos, la resolució que dicti l’esmentat òrgan ha
de declarar la caducitat i ordenar l’arxivament de les actuacions.
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Tanmateix, la caducitat de l’expedient sancionador no extingeix la responsabilitat disciplinària d’aquelles infraccions encara no prescrites, i es pot iniciar un nou
procediment sancionador.
En cas que el procediment s’hagi paralitzat per causa imputable a l’inculpat,
s’interromp el còmput del termini per emetre i notiicar la resolució, mentre no
desapareguin les causes que van motivar aquesta paralització.
Article 95
Procediment abreujat
1. En el cas d’existència d’elements de judici que permetin qualiicar la infracció com a lleu, es podran seguir els tràmits del procediment abreujat per instruir
l’expedient sancionador.
2. Una vegada dictat l’acord d’iniciació, l’instructor, a la vista de les actuacions
practicades, formularà la proposta de resolució.
La proposta de resolució, on s’han d’exposar els fets imputats, les infraccions que
aquests puguin constituir, les sancions d’aplicació, l’òrgan competent per resoldre
i la normativa que li atorga la competència, es notiicarà als interessats juntament
amb l’acord d’iniciació i la indicació que es tracta d’un procediment abreujat, a i
que en un termini de deu dies puguin proposar proves i al·legar allò que considerin
convenient per a la defensa dels seus drets i interessos.
Transcorregut el termini anterior i després de l’eventual pràctica de la prova,
l’instructor, sense cap altre tràmit, elevarà l’expedient a l’òrgan competent per
resoldre.
En tot cas, l’òrgan competent podrà proposar o acordar que se segueixi el procediment ordinari.
3. El procediment abreujat es resoldrà i es notiicarà en el termini d’un mes des
de la seva iniciació.
Article 96
Recursos
1. Les resolucions dictades per la junta de govern dels col·legis d’advocats en
matèria disciplinària posen i 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 de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
No obstant això, podran ésser objecte de recurs potestatiu de reposició davant
l’òrgan que l’ha dictat. El recurs es podrà interposar en el termini d’un mes a comptar
des del dia següent al de la notiicació de l’acte administratiu i no podrà interposarse juntament amb el recurs contenciós administratiu. No es podrà interposar recurs
contenciós administratiu ins que s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la
desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.
2. El mateix règim de recursos s’aplica als actes de tràmit que determinin la
impossibilitat de continuar el procediment, produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims. L’oposició a la resta d’actes de tràmit l’hauran
d’al·legar els interessats, per a la seva consideració en la resolució que posi i al
procediment.
3. La mateixa regulació serà d’aplicació als acords dictats pel Consell de Col·legis
en l’exercici de les seves funcions.
Article 97
Audiència de les persones interessades
1. Per a la resolució dels recursos es podran tenir en compte tots els fets i allegacions continguts a l’expedient.
2. Quan la resolució del recurs pugui suposar una resolució més desfavorable
al queixat, pel fet que l’acord objecte de la impugnació sigui el d’arxivament de
les diligències o expedient, se li posarà de manifest per tal que, en un termini no
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superior a deu dies, formuli les al·legacions i presenti els documents i els justiicants
que considerin procedents.
3. La resolució estimarà, en tot o en part, o desestimarà les pretensions formulades en el recurs o en declararà la inadmissió. En tot cas, la resolució serà congruent
amb les peticions formulades pel recurrent.
Article 98
Execució de les sancions disciplinàries
1. Serà competent per a l’execució de les sancions imposades d’acord amb el
present règim disciplinari l’òrgan de govern del col·legi d’advocats on el lletrat
estigui col·legiat o la societat professional inscrita, amb independència del col·legi
que hagi estat competent per a la instrucció i resolució de l’expedient disciplinari
per raó d’haver-se comès el fet en el seu territori. En el supòsit que l’advocat estigui
col·legiat a més d’una corporació i cap sigui la que ha dictat la resolució a executar,
serà competent aquella en què consti una major antiguitat.
2. El Consell de Col·legis serà l’òrgan competent per a l’execució de les sancions
imposades en l’exercici de les seves funcions.
3. Les sancions imposades només són executives quan hagin guanyat fermesa en
via administrativa, és a dir, o bé quan no s’ha presentat recurs en el termini donat
o quan ha estat expressament desestimat el recurs administratiu.
Article 99
Publicitat i efectes de les sancions disciplinàries
1. Les sancions disciplinàries que impliquin inhabilitació professional tindran
efecte en l’àmbit de tots els col·legis d’advocats de l’Estat espanyol, i amb aquesta
inalitat hauran de ser comunicades al Consell General de l’Advocacia per què en
doni trasllat als altres col·legis i als òrgans judicials.
2. Es garanteix la publicitat de les sancions en els termes que la legislació
d’aplicació preveu.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
1. Queden derogats el Recull d’Usos i Costums de l’Advocacia Catalana de 1985,
el Reglament de procediment disciplinari català de 1994, i, en general, qualsevol
altra norma relativa a l’exercici de l’advocacia aprovada pel Consell que s’oposi a
allò que estableix la present normativa relativa a l’exercici professional i al règim
disciplinari comuns a la professió.
2. Manté la seva vigència el Reglament per a l’homologació de les pràctiques
d’iniciació a la professió d’advocat i de les escoles de pràctica jurídica, aprovat pel
Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya el 16 de desembre de 2004
i publicat en el DOGC núm. 4310, de 27 de gener de 2005.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA
Els expedients iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Normativa
es continuaran regint per la normativa vigent en aquell moment, sempre que aquesta
no els sigui més favorable.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA
Fins a l’entrada en vigor de la Llei estatal d’accés a les professions d’advocat i
procurador, l’exigència d’estar en possessió del títol professional d’advocat prevista per accedir a l’exercici de l’advocacia a l’article 9.1 de la present Normativa,
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s’entendrà referida al títol universitari de llicenciat en dret o al títol de grau que
el substitueixi, així com als títols estrangers que, conforme a les normes vigents,
siguin homologats a aquest.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Els col·legis d’advocats catalans adaptaran la seva normativa al que
estableix el present text en el termini de sis mesos a comptar des de la seva entrada
en vigor.
Segona. En el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquest text, el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya ha d’aprovar els reglaments
que regulin els requisits mínims de la formació continuada, tant la general com
l’especíica per a la prestació del servei d’assistència jurídica gratuïta, així com les
especialitats a què fa referència l’article 57.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta normativa reguladora de l’exercici professional i del règim disciplinari
comuns a la professió entrarà en vigor al cap de vint dies d’haver estat publicada
en el Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya.
(09.084.155)
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