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b) Proposar-ne, si s’escau, la revisió.
c) Disposar la difusió en ambdós països de la infor-

mació oportuna en relació amb el contingut de l’Acord.
d) Resoldre les dificultats que poden sorgir per apli-

car-lo.
El Comitè es reuneix alternativament a l’Equador i

Espanya, a petició de qualsevol de les parts contractants,
en les condicions i les dates fixades de comú acord,
i almenys una vegada l’any. La designació dels seus mem-
bres l’efectuen les autoritats competents de cada país.

Article 22.

1. Cada part contractant ha de notificar a l’altra part
contractant el compliment dels procediments nacionals
requerits en relació amb l’entrada en vigor d’aquest
Acord.

2. Aquest Acord entra en vigor el primer dia del
segon mes següent a aquell en el qual ambdues parts
s’hagin notificat el compliment dels requisits exigits en
les seves legislacions respectives.

3. Aquest Acord s’aplica amb caràcter provisional
després de transcorreguts trenta dies de la data de la
signatura.

4. Aquest Acord té una durada indefinida.
5. Cada una de les parts contractants pot suspendre,

totalment o parcialment, l’aplicació d’aquest Acord per
un període determinat, sempre que concorrin raons de
seguretat de l’Estat, d’ordre públic o de salut pública.
L’adopció o la supressió d’aquesta mesura s’ha de noti-
ficar, com més aviat millor, per via diplomàtica. La sus-
pensió de l’aplicació d’aquest Acord entra en vigor a
partir de la tramesa de la notificació a l’altra part con-
tractant.

6. Cada una de les parts contractants pot denunciar
l’Acord per escrit i per via diplomàtica. La validesa d’a-
quest Acord expira al cap de noranta dies a comptar
de la notificació de la seva denúncia.

Fet a Madrid, en dos exemplars igualment vàlids, en
idioma castellà, el vint-i-nou de maig de 2001.

Per la República de l’Equador, Pel Regne d’Espanya,

Francisco Carrión Mena, Enrique Fernández-Miranda y Lozana,

Ambaixador de la República de l’Equador Delegat del Govern

per a l’Estrangeria i la Immigració

Aquest Acord s’aplica provisionalment des del 28 de
juny de 2001, trenta dies després de la data de la sig-
natura, segons estableix l’article 22.3.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 1 de juny de 2001.—El secretari general tèc-

nic, Julio Núñez Montesinos.

MINISTERI DE JUSTÍCIA

13270 REIAL DECRET 658/2001, de 22 de juny, pel
qual s’aprova l’Estatut general de l’advocacia
espanyola. («BOE» 164, de 10-7-2001.)

El 31 de maig passat es va subscriure el Pacte d’Estat
per a la reforma de la justícia per tal d’abordar una moder-
nització íntegra del nostre sistema judicial i impulsar un
model nou de justícia global i estable que garanteixi
amb rapidesa, eficàcia i qualitat els drets dels ciutadans.
Els advocats han de tenir en aquest procés un paper
essencial. En aquest sentit, el punt vint del Pacte d’Estat,
relatiu als advocats, preveu de manera explícita aprovar

un Estatut de l’advocacia nou que constitueixi un marc
normatiu nou per a l’exercici de la professió.

Consegüentment, és voluntat del Govern aprovar mit-
jançant reial decret la proposta que el Consell General
de l’Advocacia Espanyola ha elevat al Govern en ús de
les facultats d’autoregulació que té atribuïdes.

Per assolir una justícia més àgil i eficaç és fonamental
modernitzar la regulació de la professió d’advocat com
a co�aborador necessari de la funció jurisdiccional. El
paper que l’advocat té en l’exercici de la seva professió
i en defensa del seu client contribueix activament a millo-
rar i incrementar la qualitat de la justícia. Aquest Estatut
defineix la funció i les característiques de l’advocacia
en l’article primer com una professió lliure i independent
que «presta un servei a la societat en interès públic».

La Constitució mateixa consagra en l’article 24 el dret
dels ciutadans a la defensa i l’assistència lletrada. Aques-
ta funció, atribuïda en exclusiva a l’advocacia i desple-
gada per la Llei orgànica del poder judicial, s’inspira en
una sèrie de principis que desplega i reforça àmpliament
el nou Estatut.

Es reforça el principi de bona fe que presideix en
tots els casos les relacions entre el client i l’advocat,
i garanteix la defensa adequada dels interessos del jut-
jable davant dels tribunals.

De la mateixa manera, la garantia consagrada en el
nou Estatut dels principis de llibertat i independència
dels professionals de l’advocacia posats sempre al servei
del defensat, permet la defensa més idònia dels drets
i les llibertats dels ciutadans.

Els deures deontològics i ètics dels advocats es veuen
substancialment reforçats en aquest Estatut, que avala
de manera significativa la plena vigència dels principis
abans esmentats. L’exigència del compliment de la fun-
ció de defensa amb el «màxim zel i diligència i guardant
el secret professional» que preveu l’article 42.1 és un
clar exemple de rigor en la defensa dels drets dels ciu-
tadans.

La nova regulació preveu per primera vegada les asso-
ciacions d’advocats amb altres professionals de manera
que ofereixin uns serveis especialitzats de manera coor-
dinada en benefici del client. Es regula aquesta parti-
cipació de l’advocat com a membre d’una societat mul-
tiprofessional amb un règim adequat de garanties que
preserva, en tot cas, la deontologia professional. Els des-
patxos co�ectius també són objecte de regulació, i se’n
modernitza el funcionament amb la novetat important
de suprimir la limitació en el nombre de membres que
els componen que regia fins ara.

A fi d’agilitar tràmits i modernitzar el sistema de co�e-
giació, s’incorpora a l’Estatut general de l’advocacia el
principi de co�egiació única, en vigor des de la reforma
de 1996, que facilita la mobilitat professional de l’ad-
vocat perquè permet el lliure exercici en tot l’àmbit esta-
tal sense necessitat de tràmits afegits. Aquesta mesura
potencia la lliure elecció de l’advocat a favor del client.

Un altre pas important és la desaparició del requisit
procedimental de la validació de poders del client res-
pecte al seu advocat com a tràmit tradicional previ a
l’inici de la defensa. Amb aquesta supressió es facilita
i s’agilita el tràmit en la designació de l’advocat, s’elimina
el que és exclusivament burocràtic i es redueixen els
costos.

En la línia d’apropar la justícia al ciutadà, i com a
conseqüència també de la reforma de 1996, es pos-
sibilita l’abaratiment del procediment. En l’Estatut ante-
rior els co�egis professionals fixaven els honoraris
mínims que havia de pagar el client a l’advocat. En el
nou Estatut els co�egis fixen exclusivament honoraris
orientatius, fet que permet una competència més gran
i una millora dels serveis oferts.

Un avenç molt particular per al client en la relació
amb l’advocat és el fet que per primera vegada siguin
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els co�egis d’advocats els que puguin prestar serveis
per a l’assegurament de la responsabilitat professional
en què pugui incórrer l’advocat. Això constitueix una
nova garantia que redunda en la millora del servei pro-
fessional prestat. A partir d’ara, el client pot exigir uns
serveis professionals de qualitat més elevada i que siguin
concordes amb les demandes socials.

L’anterior Estatut general de l’advocacia el va aprovar
el Reial decret 2090/1982, de 24 de juliol. Des d’aquella
data s’han succeït reformes legislatives substancials que,
unides a la transformació en la realitat de l’exercici pro-
fessional de l’advocacia, fan necessari aprovar un nou
marc normatiu que doni cabuda a les noves pràctiques
professionals que exigeix la complexitat creixent de les
relacions socials, jurídiques i econòmiques, i a les refor-
mes legals.

La Llei 2/1974, de 13 de febrer, de co�egis pro-
fessionals, determina que els co�egis professionals, sens
perjudici de les lleis que regulen la professió de què
es tracti, es regeixen pels Estatuts i pels reglaments de
règim interior. Igualment, disposa que els consells gene-
rals han d’elaborar uns estatuts generals per a tots els
co�egis d’una mateixa professió que s’han de sotmetre
a l’aprovació del Govern, per mitjà del ministeri com-
petent.

Per tot això, el Consell General de l’Advocacia, que
ha adaptat la normativa a les noves exigències en règim
intern, de conformitat amb l’article 6.2 de la Llei de co�e-
gis professionals, ha elaborat un projecte d’Estatut gene-
ral de l’advocacia espanyola que, per mitjà del Ministeri
de Justícia, s’ha sotmès a l’aprovació del Govern.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Justícia,
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia
del Consell de Ministres en la reunió del dia 22 de juny
de 2001,

D I S P O S O :

Article únic. Aprovació de l’Estatut general de l’advo-
cacia espanyola.

S’aprova l’Estatut general de l’advocacia espanyola,
el text del qual s’insereix a continuació.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 2090/1982, de 24
de juliol, pel qual s’aprova l’Estatut general de l’advo-
cacia, com també totes les normes del mateix rang o
inferior relatives a l’ordenació professional de l’advocacia
que s’oposin al que estableix aquest Reial decret.

Disposició final primera. Legislació autonòmica.

El que disposa l’Estatut general s’entén sens perjudici
del que la legislació autonòmica disposi sobre aquesta
matèria, d’acord amb la Constitució, la legislació estatal
i els estatuts d’autonomia.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 22 de juny de 2001.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Justícia,

ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

ESTATUT GENERAL DE L’ADVOCACIA ESPANYOLA

TÍTOL I

CAPÍTOL ÚNIC

De l’advocacia i els seus organismes rectors

Article 1.

1. L’advocacia és una professió lliure i independent
que presta un servei a la societat en interès públic i
que s’exerceix en règim de competència lliure i lleial,
per mitjà del consell i la defensa de drets i interessos
públics o privats, mitjançant l’aplicació de la ciència i
la tècnica jurídiques, a l’efecte de la concòrdia, l’efec-
tivitat dels drets i les llibertats fonamentals i la justícia.

2. En l’exercici professional, l’advocat queda sotmès
a la normativa legal i estatutària, al compliment fidel
de les normes i els usos de la deontologia professional
de l’advocacia i al règim disciplinari co�egial consegüent.

3. Els organismes rectors de l’advocacia espanyola,
en els àmbits respectius, són el Consell General de l’Ad-
vocacia Espanyola, els consells de co�egis d’advocats
i els co�egis d’advocats. Tots els organismes co�egials
se sotmeten en l’actuació i el funcionament als principis
democràtics i al règim de control pressupostari anual,
amb les competències que els atribueixen les disposi-
cions legals i estatutàries.

Article 2.

1. Els co�egis d’advocats són corporacions de dret
públic emparades per la llei i reconegudes per l’Estat,
amb personalitat jurídica pròpia i capacitat plena per
al compliment de les seves finalitats.

2. A les províncies on hi ha només un co�egi d’ad-
vocats, aquest té competència en l’àmbit territorial de
tota la província i seu a la capital.

3. A les províncies amb diversos co�egis d’advocats,
cada un té competència exclusiva i excloent en l’àmbit
territorial que tenia en promulgar-se la Constitució espa-
nyola de 1978, sigui quin sigui el nombre de partits
judicials que ara comprengui.

4. La modificació de les demarcacions judicials no
afecta l’àmbit territorial dels co�egis d’advocats, que
tenen competència en els partits judicials nous que es
puguin crear en el seu territori.

5. En cas que es creïn partits judicials que com-
prenguin territoris de co�egis diferents, aquests poden
acordar modificar el seu àmbit territorial per tal que la
competència co�egial afecti partits judicials complets,
llevat que els co�egis interessats convinguin una altra
cosa. Si no s’assoleix cap acord entre els co�egis, el
consell de co�egis de la comunitat autònoma respectiva
o, si no n’hi ha, el Consell General de l’Advocacia ha
d’atribuir la competència co�egial, i ponderar adequa-
dament les circumstàncies concurrents.

TÍTOL II

CAPÍTOL I

Dels co�egis d’advocats

Article 3.

1. Són finalitats essencials dels co�egis d’advocats,
en els àmbits respectius, l’ordenació de l’exercici de la
professió; la representació exclusiva de la professió; la
defensa dels drets i els interessos professionals dels
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co�egiats; la formació professional permanent dels advo-
cats; el control deontològic i l’aplicació del règim dis-
ciplinari en garantia de la societat; la defensa de l’Estat
social i democràtic de dret proclamat a la Constitució
i la promoció i la defensa dels drets humans, i la co�a-
boració en el funcionament, la promoció i la millora de
l’Administració de justícia.

2. Els co�egis d’advocats es regeixen per les dis-
posicions legals estatals o autonòmiques que els afectin,
aquest Estatut general, els estatuts particulars, els regla-
ments de règim interior i els acords que aproven els
diferents òrgans corporatius en l’àmbit de les compe-
tències respectives.

Article 4.

1. Són funcions dels co�egis d’advocats, en el seu
àmbit territorial:

a) Tenir la representació que estableixin les lleis per
al compliment de les seves finalitats i, especialment, la
representació i la defensa de la professió davant de l’Ad-
ministració, les institucions, els tribunals, les entitats i
els particulars, amb legitimació per ser-ne part en tots
els litigis i les causes que afectin els drets i els interessos
professionals i les finalitats de l’advocacia, exercir les
accions penals, civils, administratives o socials que siguin
procedents, com també per utilitzar el dret de petició
de conformitat amb la llei.

b) Emetre informes, en els àmbits de competència
respectius, de paraula o per escrit, sobre tots els pro-
jectes o les iniciatives de les Corts Generals, del Govern,
d’òrgans legislatius o executius de caràcter autonòmic
i de tots els altres organismes que així ho requereixin.

c) Co�aborar amb el poder judicial i els altres poders
públics mitjançant la realització d’estudis, l’emissió d’in-
formes, l’elaboració d’estadístiques i altres activitats rela-
cionades amb les seves finalitats, que els siguin so�i-
citades o acordin per iniciativa pròpia.

d) Organitzar i gestionar els serveis d’assistència
jurídica gratuïta i altres serveis d’assistència i orientació
jurídica que es puguin crear estatutàriament.

e) Participar en matèries pròpies de la professió en
els òrgans consultius de l’Administració, com també en
els organismes interprofessionals.

f) Assegurar la representació de l’advocacia en els
consells socials i els patronats universitaris, en els termes
que estableixen les normes que els regulin.

g) Participar en l’elaboració dels plans d’estudis,
emetre informe sobre les normes d’organització dels cen-
tres docents corresponents a la professió, mantenir-hi
contacte permanent, crear, mantenir i proposar al Consell
General de l’Advocacia Espanyola l’homologació d’es-
coles de pràctica jurídica i altres mitjans per facilitar l’ac-
cés a la vida professional dels nous titulats, i organitzar
cursos per a la formació i el perfeccionament profes-
sional.

h) Ordenar l’activitat professional dels co�egiats i
vetllar per la formació, l’ètica i la dignitat professionals
i pel respecte adequat als drets dels particulars; exercir
la facultat disciplinària en l’ordre professional i co�egial;
elaborar els seus estatuts particulars i les modificacions,
i sotmetre’ls a l’aprovació del Consell General de l’Ad-
vocacia Espanyola; redactar i aprovar el propi reglament
de règim interior, sens perjudici del visat del Consell
General, i altres acords per al desenvolupament de les
seves competències.

i) Organitzar i promoure activitats i serveis comuns
d’interès per als co�egiats, de caràcter professional, for-
matiu, cultural, assistencial, de previsió i altres d’anàlegs,
inclòs l’assegurament obligatori de la responsabilitat civil
professional quan s’estableixi legalment.

j) Procurar l’harmonia i la co�aboració entre els
co�egiats i impedir-ne la competència deslleial.

k) Adoptar les mesures conduents a evitar i per-
seguir l’intrusisme professional.

l) Intervenir, amb la so�icitud prèvia, en via de con-
ciliació o arbitratge en les qüestions que se suscitin entre
els co�egiats per motius professionals, o entre aquests
i els seus clients.

m) Exercir funcions d’arbitratge en els assumptes
que els siguin sotmesos, com també promoure institu-
cions d’arbitratge o participar-hi.

n) Resoldre les discrepàncies que puguin sorgir en rela-
ció amb l’actuació professional dels co�egiats i la percepció
dels honoraris, mitjançant laude a què les parts interessades
se sotmetin prèviament de manera expressa.

ñ) Establir barems orientadors sobre honoraris pro-
fessionals i, si s’escau, el règim de les notes d’encàrrec
o els pressupostos per als clients.

o) Informar i dictaminar sobre honoraris professio-
nals, com també establir, si s’escau, serveis voluntaris
per al cobrament.

p) Complir les disposicions legals i estatutàries i fer-
les complir als co�egiats, en tot el que afecti la professió,
com també les normes i les decisions adoptades pels
òrgans co�egials en matèria de la seva competència.

q) Totes les altres funcions que redundin en benefici
dels interessos de la professió, dels co�egiats i altres
finalitats de l’advocacia.

r) Totes les funcions que disposi la legislació estatal
o autonòmica.

2. Els co�egis poden establir delegacions en les
demarcacions judicials en les quals sigui convenient per
complir més bé les finalitats i per a una eficàcia màxima
de les funcions co�egials. Les delegacions tenen la repre-
sentació co�egial delegada en l’àmbit de la seva demar-
cació, amb les facultats i les competències que determini
la junta de govern del co�egi en crear-les o en acords
posteriors.

Article 5.

1. Els co�egis d’advocats reben el tractament tra-
dicional i, si de cas, el d’i�ustre, i els degans, el d’i�us-
tríssim senyor. No obstant això, els degans de co�egis
en la seu dels quals radiquin les sales del Tribunal Supe-
rior de Justícia, els presidents de consells de co�egis
de comunitat autònoma i els membres del Consell Gene-
ral de l’Advocacia que no tinguin un altre tractament
per la condició de degà, reben el d’exce�entíssim senyor.
Tant aquests tractaments, com la denominació hono-
rífica de degà, es tenen amb caràcter vitalici.

2. Els degans de co�egis la seu dels quals radiqui
en una capital de província tenen la consideració hono-
rífica de president de sala del tribunal o audiència res-
pectius. Els degans dels altres co�egis tenen la consi-
deració honorífica de magistrat o jutge del jutjat de pri-
mera instància i instrucció de la localitat on s’hagi cons-
tituït el co�egi.

3. Els degans dels co�egis d’advocats i els membres
dels consells de co�egis de comunitats autònomes i del
Consell General de l’Advocacia Espanyola porten volan-
tets a les togues, com també les medalles i les plaques
corresponents als seus càrrecs, en audiència pública i
actes solemnes als quals assisteixin en exercici dels
càrrecs. En aquestes ocasions els altres membres de
la junta de govern dels co�egis d’advocats porten sobre
la toga els atributs propis dels càrrecs, com també volan-
tets a la toga si tradicionalment tenien reconegut aquest
dret.
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CAPÍTOL II

Dels advocats

SECCIÓ 1a DISPOSICIONS GENERALS

Article 6.

Correspon en exclusiva la denominació i la funció
d’advocat al llicenciat en dret que exerceix professio-
nalment la direcció i la defensa de les parts en tota
mena de processos, o l’assessorament i el consell jurídic.

Article 7.

1. Els co�egis d’advocats han de vetllar perquè a
cap persona se li negui l’assistència d’un lletrat per a
la defensa dels seus drets i interessos, ja sigui de la
seva lliure elecció o bé d’ofici, amb reconeixement del
dret d’assistència jurídica gratuïta o sense, de confor-
mitat amb els requisits establerts a aquest efecte.

2. Els òrgans de l’advocacia, en els àmbits respec-
tius, han de vetllar pels mitjans legals al seu abast perquè
es remoguin els impediments de qualsevol classe que
s’oposin a la intervenció en dret dels advocats, inclosos
els normatius, com també perquè es reconegui l’exclu-
sivitat de la seva actuació.

3. Els co�egis d’advocats, els consells de co�egis
de les comunitats autònomes i el Consell General han
d’exercir les accions que siguin procedents per presump-
tes delictes o faltes d’intrusisme.

Article 8.

1. La intervenció professional de l’advocat en qual-
sevol classe de processos i davant de qualsevol juris-
dicció és preceptiva quan així ho disposi la llei.

2. L’advocat pot exercir la professió davant de qual-
sevol classe de tribunals, òrgans administratius, asso-
ciacions, corporacions i entitats públiques de qualsevol
índole, sens perjudici de poder fer-ho també davant de
qualsevol entitat o persona privada quan els seus serveis
ho requereixin.

3. L’advocat pot tenir la representació del client
quan no estigui reservada per llei a altres professions.

Article 9.

1. Són advocats els qui, incorporats a un co�egi
espanyol d’advocats en qualitat d’exercents i acomplerts
els requisits necessaris per exercir, es dediquen de mane-
ra professional a l’assessorament, la concòrdia i la defen-
sa dels interessos jurídics aliens, públics o privats.

2. Correspon en exclusiva la denominació i funció
d’advocat als qui ho siguin d’acord amb la definició pre-
cedent, i en els termes que preveu l’article 436 de la
Llei orgànica del poder judicial.

3. No obstant això, poden continuar utilitzant la
denominació d’advocat, afegint sempre l’expressió «sen-
se exercici», els qui cessin en l’exercici de la professió
esmentada després d’haver-la exercida com a mínim vint
anys.

4. També poden pertànyer als co�egis d’advocats,
amb la denominació de co�egiats no exercents, els qui
compleixin els requisits que estableix l’article 13.1 d’a-
quest Estatut general.

Article 10.

Poden ser degans o co�egiats d’honor les persones
o les institucions que rebin aquest nomenament per
acord de la junta general del co�egi, a proposta de la
de govern i en consideració als mèrits o als serveis relle-
vants prestats a favor de l’advocacia o del co�egi mateix.

SECCIÓ 2a DE LA COL·LEGIACIÓ

Article 11.

Per exercir l’advocacia és obligatòria la co�egiació
en un co�egi d’advocats, excepte en els casos que deter-
minen expressament la llei o aquest Estatut general. Per
poder exercir en tot el territori de l’Estat, n’hi ha prou
d’incorporar-se a un sol co�egi, que ha de ser el del
domicili professional únic o principal.

Article 12.

No es pot limitar el nombre dels components dels
co�egis d’advocats, ni es pot tancar temporalment o defi-
nitivament l’admissió de nous co�egiats.

Article 13.

1. La incorporació a un co�egi d’advocats exigeix
els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun Estat
membre de la Unió Europea o de l’acord sobre l’Espai
Econòmic Europeu de 2 de maig de 1992, llevat del
que disposen tractats o convenis internacionals o dis-
pensa legal.

b) Ser major d’edat i no estar inclòs en cap causa
d’incapacitat.

c) Tenir el títol de llicenciat en dret o els títols estran-
gers que, de conformitat amb les normes vigents, els
siguin homologats.

d) Satisfer la quota d’ingrés i d’altres que estableixi
el co�egi.

2. La incorporació com a exercent exigeix, a més,
els requisits següents:

a) No tenir antecedents penals que inhabilitin per
a l’exercici de l’advocacia.

b) No estar inclòs en cap causa d’incompatibilitat
o prohibició per a l’exercici de l’advocacia.

c) Per llei, d’acord amb el que estableixen els articles
36 i 149.1.30a de la Constitució, es poden establir fór-
mules homologables amb la resta dels països de la Unió
Europea que garanteixin la preparació a l’exercici de la
professió.

En qualsevol cas, s’exceptuen del règim esmentat els
funcionaris al servei de les administracions públiques,
en l’àmbit civil o militar, que hagin superat els concursos
o les oposicions d’ingrés corresponents, per a la con-
currència dels quals hagin acreditat la llicenciatura en
dret i hagin pres possessió del càrrec, com també qui
hagi estat anteriorment advocat exercent incorporat en
qualsevol co�egi d’advocats d’Espanya.

d) Formalitzar l’ingrés a la Mutualitat General de
l’Advocacia, mutualitat de previsió social a prima fixa
o, si s’escau, en el règim de Seguretat Social que corres-
pongui d’acord amb la legislació vigent.

Article 14.

1. Són circumstàncies determinants d’incapacitat
per a l’exercici de l’advocacia:

a) Els impediments que, per la naturalesa o la inten-
sitat, no permetin el compliment de la missió de defensa
dels interessos aliens que s’encomana als advocats.

b) La inhabilitació o la suspensió expressa per a
l’exercici de l’advocacia en virtut de resolució judicial
o corporativa ferma.
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c) Les sancions disciplinàries fermes que comportin
la suspensió de l’exercici professional o l’expulsió de qual-
sevol co�egi d’advocats.

2. Les incapacitats desapareixen quan cessin les
causes que les hagin motivat o s’hagi extingit la res-
ponsabilitat disciplinària de conformitat amb l’article 90
d’aquest Estatut.

Article 15.

1. Les so�icituds d’incorporació les aprova, les sus-
pèn o les denega la junta de govern de cada co�egi
amb les diligències i els informes previs que calgui, mit-
jançant resolució motivada contra la qual es poden pre-
sentar els recursos que preveu aquest Estatut general.

2. Els co�egis d’advocats no poden denegar l’ingrés
a la corporació als qui compleixin els requisits que esta-
bleix l’article 13 d’aquest Estatut general.

Article 16.

1. Els advocats, abans d’iniciar l’exercici professio-
nal per primera vegada, han de prestar jurament o pro-
mesa d’acatament a la Constitució i a la resta de l’or-
denament jurídic, i de fidel compliment de les obligacions
i les normes deontològiques de la professió d’advocat.

2. El jurament o la promesa s’ha de prestar davant
de la junta de govern del co�egi d’advocats en què l’ad-
vocat s’incorpori com a exercent per primera vegada,
de la manera que la junta mateixa estableixi.

3. La junta pot autoritzar que el jurament o la pro-
mesa es formalitzi inicialment per escrit, amb compromís
de la ratificació pública posterior. En tot cas, s’ha de
deixar constància de la prestació del jurament o la pro-
mesa esmentats a l’expedient personal del co�egiat.

Article 17.

1. Tots els advocats incorporats a qualsevol co�egi
d’advocats d’Espanya poden prestar els serveis profes-
sionals lliurement a tot el territori de l’Estat, a la resta
dels estats membres de la Unió Europea i als altres paï-
sos, d’acord amb la normativa vigent sobre això. Els advo-
cats d’altres països ho poden fer a Espanya d’acord amb
la normativa vigent a aquest efecte.

2. Per actuar professionalment en l’àmbit territorial
de qualsevol altre co�egi diferent d’aquell a què estigui
incorporat, no se li pot exigir a l’advocat cap habilitació
ni el pagament de contraprestacions econòmiques dife-
rents de les que s’exigeixin habitualment als co�egiats
del co�egi on hagi d’intervenir per la prestació dels ser-
veis dels quals siguin beneficiaris i que no estiguin
coberts per la quota co�egial.

3. No obstant això, l’advocat que exerceixi en un
territori diferent al de la seva co�egiació, ho ha de comu-
nicar al co�egi en l’àmbit del qual hagi d’intervenir direc-
tament, per mitjà del co�egi mateix al qual estigui incor-
porat, del Consell General de l’Advocacia Espanyola o
del consell autonòmic corresponent, de la manera que
estableixi el Consell General de l’Advocacia Espanyola.
La comunicació té efectes des de la presentació, el regis-
tre i el segell de la còpia, sens perjudici que es demani
al co�egi d’origen que, amb la diligència prèvia del Con-
sell General de l’Advocacia Espanyola que el comunicant
no està sancionat o impossibilitat per a l’exercici pro-
fessional en cap co�egi d’Espanya, faci constar davant
del co�egi de destinació que el comunicant hi està incor-
porat com a advocat en exercici i que no ha estat san-
cionat o impossibilitat per a l’exercici esmentat en cap
co�egi d’advocats d’Espanya.

4. A les actuacions professionals que dugui a terme
en l’àmbit territorial d’un altre co�egi, l’advocat està sub-

jecte a les normes d’actuació, deontologia i règim dis-
ciplinari d’aquest co�egi. Aquest co�egi ha de protegir
la seva llibertat i la seva independència en la defensa
i ha de ser competent per tramitar i resoldre els expe-
dients disciplinaris que s’escaiguin, sens perjudici que
l’eventual sanció tingui efectes en tots els co�egis d’Es-
panya de conformitat amb l’article 89.2 d’aquest Estatut
general.

5. No cal incorporar-se a un co�egi per a la defensa
d’assumptes propis o de parents fins al tercer grau de
consanguinitat o segon d’afinitat, sempre que l’interessat
reuneixi els requisits que estableix l’article 13.1, parà-
grafs a), b) i c) d’aquest Estatut, com també els que
puguin establir les normes vigents. Els que es trobin
en aquest cas els habilita el degà del co�egi d’advocats
per a la intervenció que se so�iciti. Aquesta habilitació
suposa, per a qui la rep, encara que sigui només en
relació amb l’assumpte o els assumptes als quals abasta,
el gaudi de tots els drets concedits en general als advo-
cats i l’assumpció de les obligacions correlatives.

Article 18.

1. La incorporació o la comunicació d’actuació pro-
fessional acredita l’advocat com a tal, sense que sigui
necessari cap designació o nomenament del poder judi-
cial o de l’Administració pública.

2. El secretari del co�egi ha de remetre anualment
la llista dels advocats exercents que s’hi han incorporat
a tots els jutjats i els tribunals del seu territori, com
també als centres penitenciaris i de detenció, llista que
s’ha d’actualitzar periòdicament amb les altes i les baixes.
Als advocats que figurin en aquestes llistes no se’ls pot
exigir cap altre comprovant per a l’exercici de la pro-
fessió.

3. El secretari del co�egi o la persona en qui delegui
pot comprovar que els advocats que intervenen en les
oficines i les actuacions judicials figuren incorporats com
a exercents en el co�egi esmentat o en un altre d’Es-
panya, o que, malgrat no estar-ho, han estat habilitats
d’acord amb l’últim apartat de l’article anterior.

4. Els advocats han de consignar en totes les seves
actuacions el co�egi en el qual estiguin incorporats, el
número de co�egiat i, si s’escau, la data de la comu-
nicació o l’habilitació que preveu l’article precedent.

Article 19.

1. La condició de co�egiat es perd:

a) Per defunció.
b) Per baixa voluntària.
c) Per falta de pagament de les quotes ordinàries

o extraordinàries i de les altres càrregues co�egials als
quals estiguin obligats. No obstant això, l’impagament
de les quotes de la Mutualitat General de l’Advocacia,
mutualitat de previsió social a prima fixa, no dóna lloc
a la pèrdua immediata de la condició de co�egiat, sens
perjudici de la responsabilitat disciplinària que corres-
pongui.

d) Per condemna ferma que comporti la pena prin-
cipal o accessòria d’inhabilitació per a l’exercici de la
professió.

e) Per sanció ferma d’expulsió del co�egi, acordada
en expedient disciplinari.

2. La pèrdua de la condició de co�egiat l’ha d’a-
cordar la junta de govern del co�egi en una resolució
motivada i, una vegada ferma, ha de ser comunicada
al Consell General i al consell de co�egis de la comunitat
autònoma corresponent, si s’escau.

3. En el cas del paràgraf c) de l’apartat 1 anterior,
els co�egiats poden rehabilitar els seus drets pagant
el que deuen, els interessos segons el tipus legal i la
quantitat que correspongui com a nova incorporació.
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Article 20.

Les juntes de govern dels co�egis d’advocats han
d’acordar que passin a la situació de no exercents els
advocats en qui concorri alguna de les circumstàncies
determinants d’incapacitat o incompatibilitat per a l’exer-
cici, mentre aquesta subsisteixi, sens perjudici que, si
és possible, resolguin el que escaigui en via disciplinària
i amb independència de la situació co�egial final en què
hagi de quedar qui resulti incapaç per exercir l’advocacia.

SECCIÓ 3a PROHIBICIONS, INCOMPATIBILITATS

I RESTRICCIONS ESPECIALS

Article 21.

Els advocats tenen les prohibicions següents, la infrac-
ció de les quals se sanciona disciplinàriament:

a) Exercir l’advocacia estant inclosos en una causa
d’incompatibilitat, com també prestar la signatura als
qui, per qualsevol causa, no puguin exercir com a advo-
cats.

b) Compartir locals o serveis amb professionals
incompatibles, si això afecta la salvaguarda del secret
professional.

c) Mantenir vincles associatius de caràcter profes-
sional que impedeixin el correcte exercici de l’advocacia,
atenent en aquest aspecte el que preveu aquest Estatut
i, singularment, l’article 22.3.

Article 22.

1. L’exercici de l’advocacia és incompatible amb
qualsevol activitat que pugui suposar menyspreu de la
llibertat, la independència o la dignitat que li són inhe-
rents.

Així mateix, l’advocat que exerceixi alhora qualsevol altra
activitat s’ha d’abstenir d’exercir la que sigui incompatible
amb l’exercici correcte de l’advocacia, perquè suposi un
conflicte d’interessos que impedeixi respectar els principis
del correcte exercici que conté aquest Estatut.

2. Així mateix, l’exercici de l’advocacia és absolu-
tament incompatible amb:

a) L’acompliment, en qualsevol concepte, de
càrrecs, funcions o ocupacions públiques en l’Estat i en
qualsevol de les administracions públiques, siguin esta-
tals, autonòmiques, locals o institucionals, la normativa
reguladora dels quals així ho especifiqui.

b) L’exercici de la professió de procurador, graduat
social, agent de negocis, gestor administratiu i qualsevol
altra la normativa reguladora de la qual així ho espe-
cifiqui.

c) El manteniment de vincles professionals amb
càrrecs o professionals incompatibles amb l’advocacia
que n’impedeixin l’exercici correcte.

3. En tot cas, l’advocat no pot exercir l’activitat d’au-
ditoria de comptes o d’altres que siguin incompatibles
amb l’exercici correcte de l’advocacia simultàniament
per al mateix client o per als qui ho hagin estat en els
tres anys precedents.

Aquesta prestació no s’entén incompatible si l’exer-
ceixen persones jurídiques diferents i amb consells d’ad-
ministració diferents.

Article 23.

1. L’advocat a qui afecti alguna de les causes d’in-
compatibilitat que estableix l’article anterior ho ha de
comunicar sense excusa a la junta de govern del co�egi

i cessar immediatament en la situació d’incompatibilitat;
s’entén que renuncia a l’exercici professional si no ho
manifesta per escrit en el termini de trenta dies, amb
la qual cosa se l’ha de donar de baixa de manera auto-
màtica.

2. La infracció del deure de cessar en la situació
d’incompatibilitat, com també l’exercici amb infracció de
les incompatibilitats que estableix l’article anterior, direc-
tament o per una persona interposada, constitueix una
infracció molt greu, sens perjudici de les altres respon-
sabilitats que corresponguin.

Article 24.

1. L’exercici de l’advocacia també és incompatible
amb la intervenció davant dels organismes jurisdiccio-
nals en què figurin com a funcionaris o contractats el
cònjuge, el convivent permanent amb una relació d’a-
fectivitat anàloga o els parents de l’advocat, dins del
segon grau de consanguinitat o afinitat.

2. L’advocat a qui afecti aquesta incompatibilitat
s’ha d’abstenir de la defensa que en els assumptes
esmentats li hagi estat encomanada. L’esmentada obli-
gació d’abstenció s’entén sense perjudici del dret de
recusació que pugui assistir al litigant contrari.

Article 25.

1. L’advocat pot fer publicitat dels seus serveis, que
sigui digna, lleial i veraç, amb absolut respecte a la dig-
nitat de les persones, a la legislació sobre publicitat,
sobre defensa de la competència i competència deslleial,
ajustant-se, en qualsevol cas, a les normes deontològi-
ques.

2. Es considera contrària a les normes deontològi-
ques de l’advocacia la publicitat que suposi:

a) Revelar directament o indirectament fets, dades
o situacions emparats pel secret professional.

b) Incitar genèricament o concretament al plet o
al conflicte.

c) Oferir els seus serveis, per si mateixos o mitjan-
çant tercers, a víctimes d’accidents o desgràcies, als seus
hereus o als seus drethavents, en el moment en què
no tenen llibertat plena i serena per a l’elecció d’advocat
perquè pateixen la recent desgràcia personal o co�ectiva.

d) Prometre l’obtenció de resultats que no depen-
guin exclusivament de l’activitat de l’advocat.

e) Fer referència directa o indirecta a clients del
mateix advocat.

f) Utilitzar els emblemes o els símbols co�egials i
aquells altres que per la seva similitud puguin generar
confusió, en reservar-se el seu ús per a la publicitat ins-
titucional que es pugui fer en benefici de la professió
en general.

3. Els advocats que prestin els seus serveis en forma
permanent o ocasional a empreses individuals o co�ec-
tives han d’exigir que aquestes s’abstinguin de fer publi-
citat respecte d’aquests serveis que no s’ajusti al que
estableix aquest Estatut general.

Article 26.

1. Els advocats tenen plena llibertat d’acceptar o
rebutjar la direcció de l’assumpte, com també de renun-
ciar-hi en qualsevol fase del procediment, sempre que
no es produeixi indefensió al client.

2. Els advocats que s’hagin d’encarregar de la direc-
ció professional d’un assumpte encomanat a un altre
company en la mateixa instància, n’han de so�icitar la
vènia, llevat que hi hagi una renúncia escrita i incon-
dicionada del lletrat anterior a prosseguir la seva inter-



Suplement núm. 12 Dimecres 1 d’agost 2001 1499

venció i, en tot cas, han de demanar-li la informació
necessària per continuar l’assumpte.

3. La vènia, excepte en cas d’urgència que s’ha de
justificar, s’ha de so�icitar amb caràcter previ i per escrit,
sense que el lletrat requerit la pugui denegar i amb l’o-
bligació per part seva de tornar la documentació en poder
seu i facilitar al nou lletrat la informació necessària per
continuar la defensa.

4. El lletrat substituït té dret a reclamar els honoraris
que corresponguin a la seva intervenció professional i
el substitut té el deure de co�aborar diligentment en
la gestió del pagament.

SECCIÓ 4a EXERCICI INDIVIDUAL, COL·LECTIU

I MULTIPROFESSIONAL

Article 27.

1. L’exercici individual de l’advocacia es pot desen-
volupar per compte propi, com a titular d’un despatx,
o per compte d’altri, com a co�aborador d’un despatx
individual o co�ectiu. No es perd la condició d’advocat
que exerceix com a titular del seu propi despatx indi-
vidual quan:

a) L’advocat tingui en el seu bufet passants o co�a-
boradors, amb relació laboral amb aquests o sense.

b) L’advocat comparteixi el bufet amb el cònjuge,
ascendents, descendents o parents fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat.

c) L’advocat comparteixi els locals, les insta�acions,
els serveis o altres mitjans amb altres advocats, però
mantenint la independència dels seus bufets, sense iden-
tificació conjunta d’aquests davant la clientela.

d) L’advocat concerti acords de co�aboració per a
determinats assumptes o classes d’assumptes amb altres
advocats o despatxos co�ectius, nacionals o estrangers,
tinguin la forma que tinguin.

e) L’advocat constitueixi una societat unipersonal
per a l’exercici de l’advocacia, que ha d’observar, quan
se li pugui aplicar, el que disposa l’article següent per
a l’exercici co�ectiu.

2. L’advocat titular d’un despatx professional indi-
vidual respon professionalment davant el seu client de
les gestions o actuacions que efectuïn els seus passants
o co�aboradors, sens perjudici de la facultat de repetir
davant d’aquests si escau. No obstant això, els passants
i els co�aboradors queden sotmesos a les obligacions
deontològiques i assumeixen la seva pròpia responsa-
bilitat disciplinària. Els honoraris a càrrec del client es
meriten a favor del titular del despatx, fins i tot en cas
que les actuacions siguin efectuades per altres lletrats
per delegació o substitució d’aquest; i al seu torn, el
dit titular del despatx ha de respondre personalment dels
honoraris deguts als lletrats als quals encarregui o dele-
gui actuacions fins i tot en cas que el client deixi d’a-
bonar-los-hi, llevat que hi hagi un pacte escrit en contra.

3. L’exercici de l’advocacia per compte d’altri en
règim de co�aboració especial s’ha de pactar expres-
sament per escrit, i s’han de fixar les condicions, la dura-
da, l’abast i el règim econòmic de la co�aboració.

4. L’advocacia també es pot exercir per compte d’al-
tri sota règim de dret laboral, mitjançant un contracte
de treball formalitzat per escrit i en què s’ha de respectar
la llibertat i la independència bàsiques per a l’exercici
de la professió i s’ha d’expressar si l’exercici és en règim
d’exclusivitat.

5. Els co�egis d’advocats poden exigir la presen-
tació dels contractes de co�aboració i de treball a fi
de verificar que s’ajusten al que estableix aquest Estatut
general. En les actuacions que exerceixi el co�aborador
en règim especial o en règim de dret laboral, per subs-
titució o per delegació del despatx amb què co�abori,
ha de fer constar en nom i per compte de qui actua.

Article 28.

1. Els advocats poden exercir l’advocacia de manera
co�ectiva, mitjançant l’agrupació sota qualsevol de les
formes lícites en dret, incloses les societats mercantils.

2. L’agrupació ha de tenir com a objecte exclusiu
l’exercici professional de l’advocacia i estar integrada
exclusivament per advocats en exercici, sense limitació
de nombre. No pot compartir locals o serveis amb pro-
fessionals incompatibles, si això afecta la salvaguarda
del secret professional. Tant el capital com els drets polí-
tics i econòmics han d’estar atribuïts únicament als advo-
cats que integrin el despatx co�ectiu.

3. La forma d’agrupació ha de permetre a cada
moment la identificació dels seus integrants, s’ha de
constituir per escrit i s’ha d’inscriure al registre especial
corresponent al co�egi on tingui el seu domicili. En
aquest registre s’hi han d’inscriure la composició i les
altes i baixes que es produeixin. Els advocats que formin
part d’un despatx co�ectiu estan obligats personalment
a so�icitar les inscripcions corresponents.

4. Els advocats agrupats en un despatx co�ectiu
no poden tenir un despatx independent del co�ectiu i
en les intervencions professionals que efectuïn i en les
minutes que emetin han de deixar constància de la con-
dició de membres del co�ectiu. No obstant això, les
actuacions corresponents a l’assistència jurídica gratuïta
tenen caràcter personal, tot i que se’n pot so�icitar al
co�egi la facturació a nom del despatx co�ectiu.

5. Els advocats membres d’un despatx co�ectiu
tenen plena llibertat per acceptar o rebutjar qualsevol
client o assumpte del despatx, com també plena inde-
pendència per dirigir la defensa dels interessos que tin-
guin encomanats. Les substitucions que es produeixin
s’han d’atenir a les normes de funcionament del despatx
respectiu, sense que es requereixi la so�icitud de vènia
interna. Els honoraris corresponen al co�ectiu sens per-
judici del règim intern de distribució que estableixin les
normes esmentades.

6. L’actuació professional dels integrants del des-
patx co�ectiu està sotmesa a la disciplina co�egial del
co�egi en l’àmbit del qual s’efectua, i en respon per-
sonalment l’advocat que l’hagi efectuada. No obstant
això, s’estén a tots els membres del despatx co�ectiu
el deure de secret professional, les incompatibilitats que
afectin qualsevol dels seus integrants i les situacions
de prohibició d’actuar en defensa d’interessos contra-
posats amb els patrocinats per qualsevol d’ells.

7. La responsabilitat civil que pugui tenir el despatx
co�ectiu ha de ser conforme al règim jurídic general
que correspongui a la forma d’agrupació utilitzada. A
més, tots els advocats que hagin intervingut en un
assumpte responen civilment davant el client amb caràc-
ter personal, solidari i i�imitat.

8. Per salvaguardar millor el secret professional i
les relacions de companyonia, les normes reguladores
del despatx co�ectiu poden sotmetre a arbitratge co�e-
gial les discrepàncies que puguin sorgir entre els seus
membres a causa del funcionament, la separació o la
liquidació del despatx.

Article 29.

1. Els advocats es poden associar en règim de co�a-
boració multiprofessional amb altres professionals libe-
rals no incompatibles, sense limitació de nombre i sense
que això afecti la seva plena capacitat per a l’exercici
de la professió davant qualsevol jurisdicció i tribunal,
utilitzant qualsevol forma lícita en dret, incloses les socie-
tats mercantils, sempre que es compleixin les condicions
següents:

a) Que l’agrupació tingui com a objecte la prestació
de serveis conjunts determinats, incloent-hi serveis jurí-
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dics específics que es complementin amb els de les altres
professions.

b) Que l’activitat que s’exerceix no afecti l’exercici
correcte de l’advocacia pels membres advocats.

c) Que es compleixin les condicions que estableix
l’article anterior referent a l’exercici de l’advocacia, llevat
del que disposa l’apartat 2 d’aquest, que no és aplicable,
o l’apartat 4, del qual només és aplicable l’obligació de
deixar constància de la condició de membre del co�ectiu
multiprofessional en les actuacions que es facin i les
minutes que s’emetin en el seu àmbit.

2. En els co�egis d’advocats s’ha de crear un registre
especial per inscriure-hi les agrupacions en règim de
co�aboració multiprofessional.

3. Els membres advocats s’han de separar quan
qualsevol dels seus integrants incompleixi les normes
sobre prohibicions, incompatibilitats o deontologia prò-
pies de l’advocacia.

TÍTOL III

Drets i deures dels advocats

CAPÍTOL I

De caràcter general

Article 30.

El deure fonamental de l’advocat, com a partícip en
la funció pública de l’Administració de justícia, és coo-
perar-hi assessorant, conciliant i defensant en dret els
interessos que li siguin confiats. En cap cas la tutela
d’aquests interessos pot justificar la desviació de la fina-
litat suprema de justícia a què l’advocacia està vinculada.

Article 31.

També són deures generals de l’advocat:

a) Complir les normes legals, estatutàries i deon-
tològiques, com també els acords dels diferents òrgans
corporatius.

b) Mantenir un despatx professional obert, propi,
aliè o d’empresa, en el territori del co�egi en l’àmbit
del qual estigui incorporat i exerceixi habitualment la
seva professió.

c) Comunicar el seu domicili i els canvis eventuals
d’adreça al co�egi a què estigui incorporat.

Article 32.

1. De conformitat amb el que estableix l’article
437.2 de la llei orgànica del poder judicial, els advocats
han de guardar secret de tots els fets o les notícies
que coneguin per raó de qualsevol de les modalitats
de la seva actuació professional, i no poden ser obligats
a declarar sobre aquests.

2. En cas que el degà d’un co�egi, o qui estatu-
tàriament el substitueixi, sigui requerit en virtut d’una
norma legal o avisat per l’autoritat judicial, o si s’escau
governativa, competent per a la pràctica d’un registre
en el despatx professional d’un advocat, ha de compa-
rèixer en el despatx, assistir a les diligències que s’hi
practiquin, i vetllar per la salvaguarda del secret pro-
fessional.

Article 33.

1. L’advocat té dret a totes les consideracions hono-
rífiques per la seva professió i que tradicionalment se
li reconeixen.

2. L’advocat, en compliment de la seva missió, ha
d’actuar amb llibertat i independència, sense altres limi-
tacions que les imposades per la Llei i per les normes
ètiques i deontològiques.

3. El deure de defensa jurídica que es confia als
advocats també és un dret per als mateixos advocats
per la qual cosa, a més de fer ús de tots els remeis
o recursos que estableix la normativa vigent, poden recla-
mar, tant a les autoritats com als co�egis i els particulars,
totes les mesures d’ajuda en la seva funció que se’ls
degui legalment.

4. Si el lletrat entén que no se li guarda el respecte
a causa de la seva missió, llibertat i independència, pot
fer-ho present al jutge o el tribunal perquè hi posi el
remei adequat.

CAPÍTOL II

En relació amb el co�egi i amb els altres co�egiats

Article 34.

Són deures dels co�egiats:

a) Estar al corrent en el pagament de les seves quo-
tes, ordinàries o extraordinàries, i aixecar les altres càrre-
gues co�egials, sigui quina sigui la seva naturalesa, en
la forma i els terminis establerts a aquest efecte. A
aquests efectes, es consideren càrregues corporatives
totes les imposades pel co�egi, el consell de co�egis
de la comunitat autònoma, si s’escau, o el Consell Gene-
ral de l’Advocacia, com també les corresponents a la
Mutualitat General de l’Advocacia, mutualitat de previsió
social a prima fixa.

b) Denunciar al co�egi qualsevol acte d’intrusisme
que arribi al seu coneixement, com també els casos
d’exercici i�egal, sigui per falta de co�egiació, sigui per
suspensió o inhabilitació del denunciat, o perquè està
inclòs en supòsits d’incompatibilitat o prohibició, com
també els supòsits de falta de comunicació de l’actuació
professional.

c) Denunciar al co�egi qualsevol atemptat a la lli-
bertat, la independència o la dignitat d’un advocat en
l’exercici de les seves funcions.

d) No intentar la implicació de l’advocat contrari en
el litigi o els interessos debatuts, ni directament ni indi-
rectament, evitar fins i tot qualsevol a�usió personal al
company i tractar-lo sempre amb la màxima correcció.

e) Mantenir com a matèria reservada les converses
i la correspondència hagudes amb l’advocat o els advo-
cats contraris, amb la prohibició de revelar-les o pre-
sentar-les en judici sense el seu consentiment previ. No
obstant això, per una causa greu, la junta de govern
del co�egi pot autoritzar discrecionalment la seva reve-
lació o presentació en judici sense el previ consentiment.

Article 35.

Són drets dels co�egiats:

a) Participar en la gestió corporativa i, per tant, exer-
cir els drets de petició, de vot i d’accés als càrrecs direc-
tius, en la forma que estableixin les normes legals o
estatutàries.

b) Demanar i obtenir de tots els òrgans corporatius
la protecció de la seva independència i lícita llibertat
d’actuació professional.

c) Aquells altres que els confereixin els estatuts par-
ticulars de cada co�egi.
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CAPÍTOL III

En relació amb els tribunals

Article 36.

Són obligacions de l’advocat envers els òrgans judi-
cials la probitat, lleialtat i veracitat quant al fons de les
seves declaracions o manifestacions, i el respecte quant
a la forma de la seva intervenció.

Article 37.

1. Els advocats han de comparèixer davant dels tri-
bunals vestint la toga i, potestativament, el birepti, sense
cap mena de distintiu, llevat del co�egial, i han d’adequar
la seva indumentària a la dignitat i el prestigi de la toga
que vesteixen i al respecte a la justícia.

2. Els advocats només estan obligats a descobrir-se
a l’entrada i la sortida de les sales a les quals concorrin
per a les vistes i en el moment de so�icitar la vènia
per informar.

Article 38.

1. Els advocats tenen dret a intervenir davant dels
tribunals de qualsevol jurisdicció asseguts dins de l’es-
trada, al mateix nivell en què estigui insta�at el tribunal
davant del qual actuïn, i han de tenir davant seu una
taula i situar als costats del tribunal de manera que no
donin l’esquena al públic, sempre amb igualtat de tracte
que el ministeri fiscal o l’advocacia de l’Estat.

2. L’actuant lletrat pot ser auxiliat o substituït en
l’acte de la vista o judici o en qualsevol altra diligència
judicial per un company en exercici, incorporat o l’ac-
tuació del qual hagi estat degudament comunicada al
co�egi. Per a la substitució n’hi ha prou amb la declaració
de l’advocat substitut, sota la seva pròpia responsabilitat.

3. Els advocats que estiguin processats o encartats
i es defensin ells mateixos o co�aborin amb el seu defen-
sor han de fer servir la toga i ocupar el lloc establert
per als lletrats.

Article 39.

1. En els tribunals s’ha de designar un lloc separat
del públic, amb les mateixes condicions de l’assenyalat
per als advocats actuants, a fi que el puguin ocupar
els altres lletrats que, vestits amb la toga, vulguin pre-
senciar els judicis i les vistes públiques.

2. A les seus de jutjats i tribunals s’ha de procurar
que hi hagi dependències dignes i suficients per a la
seva utilització exclusiva pels advocats en l’exercici de
les seves funcions.

Article 40.

Els advocats han d’esperar un temps prudencial sobre
l’hora assenyalada pels òrgans judicials per a les actua-
cions en què hagin d’intervenir, transcorregut el qual
poden formular la queixa pertinent davant del mateix
òrgan i informar la junta de govern del co�egi corres-
ponent del retard perquè pugui adoptar les iniciatives
pertinents.

Article 41.

Si l’advocat actuant considera que l’autoritat, el tri-
bunal o el jutjat coarta la independència i la llibertat
necessàries per acomplir els seus deures professionals,
o que no se li guarda la consideració deguda a la seva
professió, pot fer-ho constar així davant del mateix jutjat

o tribunal sota la fe del secretari i donar-ne compte la
junta de govern. Aquesta Junta, si considera fonamen-
tada la queixa, ha d’adoptar les mesures oportunes per
emparar la llibertat, la independència i el prestigi pro-
fessionals.

CAPÍTOL IV

En relació amb les parts

Article 42.

1. Són obligacions de l’advocat envers la part defen-
sada per ell, a més de les que derivin de les seves rela-
cions contractuals, el compliment de la missió de defensa
que li sigui encomanada amb el màxim zel i diligència
i guardant el secret professional.

2. L’advocat ha d’exercir de manera diligent les acti-
vitats professionals que li imposi la defensa de l’assumpte
encomanat, s’ha d’atenir a les exigències tècniques,
deontològiques i ètiques adequades a la tutela jurídica
de l’assumpte esmentat, i pot ser auxiliat pels seus co�a-
boradors i per altres companys, els quals actuen sota
la seva responsabilitat.

3. En tot cas, l’advocat s’ha d’identificar davant de
la persona a la qual assessori o defensi, fins i tot quan
ho faci per compte d’un tercer, a fi d’assumir les res-
ponsabilitats civils, penals i deontològiques que, si s’es-
cau, corresponguin.

Article 43.

Són obligacions de l’advocat envers la part contrària
el tracte considerat i cortès, com també l’abstenció o
l’omissió de qualsevol acte que determini una lesió injus-
ta per a aquesta.

CAPÍTOL V

En relació amb honoraris professionals

Article 44.

1. L’advocat té dret a una compensació econòmica
adequada pels serveis prestats, com també al reinte-
grament de les despeses que se li hagin causat. La quan-
tia dels honoraris ha de ser convinguda lliurement entre
el client i l’advocat, amb respecte a les normes deon-
tològiques i sobre competència deslleial. A falta d’un
pacte exprés en contra, per a la fixació dels honoraris
es poden tenir en compte, com a referència, els barems
orientadors del co�egi en l’àmbit del qual actuï, aplicats
d’acord amb les regles, els usos i els costums d’aquest,
normes que, en tot cas, tenen caràcter supletori d’allò
convingut i que s’apliquen en els casos de condemna
en costes a la part contrària.

2. La compensació econòmica pot assumir la forma
de retribució fixa, periòdica o per hores. Pel que fa a
les costes recobrades de tercers cal atenir-se al que acor-
din les parts lliurement, que a falta d’un pacte exprés
han de ser satisfetes efectivament a l’advocat.

3. Es prohibeix en tot cas la quota litis en sentit
estricte, entenent-se per tal l’acord entre l’advocat i el
seu client, previ a l’acabament de l’assumpte, en virtut
del qual aquest es compromet a pagar-li únicament un
percentatge del resultat de l’assumpte, amb indepen-
dència que consisteixi en una quantitat de diners o qual-
sevol altre benefici, bé o valor que aconsegueixi el client
per aquest assumpte.
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4. La junta de govern del co�egi pot adoptar mesu-
res disciplinàries contra els lletrats que habitualment i
temeràriament impugnin les minutes dels seus com-
panys, com també contra els lletrats els honoraris dels
quals siguin declarats reiteradament excessius o inde-
guts.

CAPÍTOL VI

En relació amb l’assistència jurídica gratuïta

Article 45.

1. Correspon als advocats l’assessorament jurídic
i la defensa d’ofici de les persones que tinguin dret a
l’assistència jurídica gratuïta, d’acord amb la legislació
vigent.

2. Així mateix, correspon als advocats l’assistència
i la defensa de qui so�icitin advocat d’ofici o no designin
advocat en la jurisdicció penal, sens perjudici de l’abo-
nament d’honoraris pel client si no li és reconegut el
dret a l’assistència jurídica gratuïta. La invocació del dret
d’autodefensa no ha d’impedir l’assistència d’un advocat
per atendre els assessoraments que sobre el tema se
li so�icitin i assumir la defensa si se li demana.

3. També correspon als advocats l’assistència als
detinguts i els presos, en els termes que expressi la legis-
lació vigent.

Article 46.

1. Els advocats han d’exercir les funcions a què es
refereix l’article precedent amb la llibertat i la indepen-
dència professionals que els són pròpies i d’acord amb
les normes ètiques i deontològiques que regeixen la
professió.

2. L’exercici d’aquestes funcions ha de ser organit-
zat pel Consell General, els consells de comunitats autò-
nomes, si s’escau, i pels co�egis d’advocats, i s’ha de
procedir a la designació de l’advocat que hagi d’assumir
cada assumpte, al control del seu acompliment, a l’exi-
gència de les responsabilitats disciplinàries a què hi hagi
possibilitat i a l’establiment de les normes i els requisits
als quals s’hagi d’atenir la prestació dels serveis corres-
ponents, tot això d’acord amb la legislació vigent.

3. L’Administració pública ha d’abonar la remune-
ració dels serveis que es prestin en compliment del que
estableix aquest capítol i pot efectuar el seguiment i
el control periòdic del funcionament del servei i de l’a-
plicació dels fons públics destinats a aquests, en la forma
legalment establerta.

TÍTOL IV

Dels òrgans de govern dels co�egis
i del règim econòmic co�egial

CAPÍTOL I

Dels òrgans dels co�egis

Article 47.

1. El govern dels co�egis està presidit pels principis
de democràcia i autonomia.

2. Cada co�egi d’advocats es regeix pel degà, la
junta de govern i la junta general. Els estatuts particulars
dels co�egis el nombre de co�egiats dels quals ho acon-
selli poden disposar, a més, d’una assemblea co�egial
de caràcter permanent.

CAPÍTOL II

De la junta de govern

Article 48.

1. Els estatuts particulars de cada co�egi han d’es-
tablir les normes de composició i funcionament de la
junta de govern.

2. En tot cas, correspon al degà la representació
legal del co�egi en totes les seves relacions, incloent-hi
les que mantingui amb els poders públics i les entitats,
corporacions i personalitats de qualsevol ordre; les fun-
cions de consell, vigilància i correcció que els estatuts
reservin a la seva autoritat; la presidència de tots els
òrgans co�egials, com també de totes les comissions
i tots els comitès especials als que assisteixi, dirigint
els debats i les votacions, amb vot de qualitat en cas
d’empat; l’expedició de les ordres de pagament i lliu-
raments per atendre les despeses i inversions co�egials,
i la proposta dels advocats que hagin de formar part
de tribunals d’oposicions o concursos, llevat de les pro-
postes que per disposició legal correspongui realitzar
al Consell General de l’Advocacia.

Article 49.

1. El degà i els altres càrrecs de la junta de govern
són elegits en votació directa i secreta, en la qual poden
participar com a electors tots els co�egiats incorporats
amb més de tres mesos d’antelació a la data de con-
vocatòria de les eleccions i com a elegibles, per al càrrec
de degà els co�egiats exercents i per als altres càrrecs
els electors residents en l’àmbit del co�egi de què es
tracti, sempre que no estiguin inclosos en cap de les
situacions següents:

a) Estar condemnats per sentència ferma que com-
porti la inhabilitació o la suspensió per a càrrecs públics,
mentre aquestes subsisteixin.

b) Haver estat sancionats disciplinàriament en qual-
sevol co�egi d’advocats, mentre no hagin estat reha-
bilitats.

c) Ser membres d’òrgans rectors d’un altre co�egi
professional.

2. El període del mandat dels membres de la junta
de govern la fixen els Estatuts de cada co�egi, encara
que sense superar els cinc anys, però es permet la
reelecció.

3. Cap co�egiat es pot presentar com a candidat
a més d’un càrrec dels que hagin de ser elegits en la
mateixa convocatòria.

4. En les eleccions el vot dels advocats exercents
té doble valor que el vot dels altres co�egiats, i s’han
de proclamar electes per a cada càrrec els candidats
que obtinguin la majoria. En cas d’empat s’entén elegit
el que ha obtingut més vots entre els exercents; si aquest
persisteix, el de major temps d’exercici en el mateix co�e-
gi; i si encara es manté l’empat, el de més edat.

5. Els recursos que s’interposin en el procés elec-
toral o contra el seu resultat, davant de la junta de govern
del co�egi o davant del Consell General de l’Advocacia
Espanyola, han de ser admesos en un sol efecte i no
suspenen la votació, proclamació i possessió dels elegits,
llevat quan així s’acordi per causes excepcionals mit-
jançant resolució expressa i motivada.

6. El procediment electoral ha de ser establert pels
estatuts particulars de cada co�egi, que poden autoritzar
i regular el vot per correu, amb garanties per a la seva
autenticitat i el secret.
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Article 50.

1. Els candidats proclamats electes han de prendre
possessió d’acord amb el que estableixin els estatuts
de cada co�egi, amb el jurament o la promesa previs
de complir de manera lleial el càrrec respectiu i guardar
secret de les deliberacions de la junta de govern, moment
en què han de cessar els substituïts.

2. En el termini de cinc dies des de la constitució
dels òrgans de govern, s’ha de comunicar al Consell
General i al consell de co�egis de la comunitat autònoma
corresponent, si s’escau, amb indicació de la composició
i del compliment dels requisits legals.

3. El degà, sota la seva responsabilitat, ha d’impedir
la presa de possessió o decretar la cessació, si ja s’ha
produït, als candidats elegits dels quals tingui coneixe-
ment que estaven en qualsevol de les situacions expres-
sades a l’article 49.1 d’aquest Estatut general.

Article 51.

Els membres de la junta de govern dels co�egis d’ad-
vocats cessen per les causes següents:

a) Defunció.
b) Renúncia de l’interessat.
c) Falta de concurrència o pèrdua dels requisits esta-

tutaris per ocupar el càrrec.
d) Expiració del terme o termini per al qual van ser

elegits o designats.
e) Falta d’assistència injustificada a tres sessions

consecutives de la junta de govern o a cinc alternes
en el terme d’un any, amb l’acord previ de la mateixa
Junta, o a alguna de les previstes a l’article 88.4.

f) Aprovació de moció de censura, segons el que
regula el capítol següent.

Article 52.

1. Quan per qualsevol causa quedin vacants la tota-
litat dels càrrecs de la junta de govern d’un co�egi, el
consell autonòmic o, si s’escau, el Consell General ha
de designar una junta provisional d’entre els seus mem-
bres més antics. La junta provisional ha de convocar,
en el termini de trenta dies naturals, eleccions per a
la provisió dels càrrecs vacants per la resta del mandat
que quedi, eleccions que s’han de celebrar dins dels
trenta dies naturals següents, a comptar de la convo-
catòria.

2. De la mateixa manera la junta de govern s’ha
de completar provisionalment quan es produeixi la
vacant de la meitat dels càrrecs o més, i s’han de con-
vocar de la mateixa manera les eleccions per a la seva
provisió definitiva.

Article 53.

Són atribucions de la junta de govern:

a) Sotmetre a referèndum assumptes concrets d’in-
terès co�egial, per sufragi secret i en la forma que la
mateixa junta estableixi.

b) Decidir sobre l’admissió dels llicenciats en dret
que so�icitin incorporar-se al co�egi; pot exercir aquesta
facultat el degà en casos d’urgència, que han de ser
sotmesos a la ratificació de la junta de govern.

c) Vetllar perquè els co�egiats observin bona con-
ducta amb relació als tribunals, als seus companys i als
seus clients, i que en l’acompliment de la seva funció
despleguin la necessària diligència i la competència pro-
fessional.

d) Exercir les accions i les actuacions oportunes per
impedir i perseguir l’intrusisme, com també l’exercici de

la professió a qui, co�egiats o no, l’exerceixin en forma
i sota condicions contràries a les establertes legalment,
sense excloure les persones, naturals o jurídiques, que
facilitin l’exercici professional irregular.

e) Regular, en els termes legalment establerts, el
funcionament i la designació per prestar els serveis d’as-
sistència jurídica gratuïta.

f) Determinar les quotes d’incorporació i les ordi-
nàries que hagin de satisfer els co�egiats per al sos-
teniment de les càrregues i els serveis co�egials.

g) Proposar a la junta general la imposició de quotes
extraordinàries als seus co�egiats.

h) Recaptar l’import de les quotes i de les pòlisses
establertes per al sosteniment de les càrregues del co�e-
gi, del consell de co�egis de la comunitat autònoma,
si s’escau, del Consell General de l’Advocacia i de la
Mutualitat General de l’Advocacia, mutualitat de previsió
social a prima fixa, com també dels altres recursos eco-
nòmics dels co�egis que preveu aquest Estatut general.

i) Proposar a la junta general l’establiment de
barems orientadors d’honoraris professionals i emetre
informes sobre honoraris aplicables quan els tribunals
demanin el seu dictamen amb subjecció al que disposen
les lleis o quan ho so�icitin els co�egiats minutants.

j) Convocar eleccions per proveir els càrrecs de la
junta de govern, i disposar el que sigui necessari per
a la seva elecció, d’acord amb les normes legals i esta-
tutàries.

k) Convocar juntes generals ordinàries i extraordi-
nàries, i assenyalar l’ordre del dia per a cadascuna.

l) Exercir les facultats disciplinàries respecte als
co�egiats.

m) Proposar a l’aprovació de la junta general els
reglaments d’ordre interior que consideri convenients.

n) Establir, crear o aprovar les delegacions, les agru-
pacions, les comissions o les seccions de co�egiats que
puguin interessar a les finalitats de la corporació, regu-
lar-ne el funcionament i fixar les facultats que, si s’escau,
li deleguin.

ñ) Vetllar perquè en l’exercici professional s’obser-
vin les condicions de dignitat i prestigi que corresponen
a l’advocat, com també propiciar l’harmonia i la co�a-
boració entre els co�egiats, i impedir la competència
deslleial, d’acord amb la legalitat vigent.

o) Informar els co�egiats amb promptitud de totes
les qüestions que conegui que puguin afectar-los, ja sigui
d’índole corporativa, co�egial, professional o cultural.

p) Defensar els co�egiats en l’acompliment de les
funcions de la professió, o en ocasió d’aquestes, quan
ho consideri procedent i just.

q) Promoure a prop del Govern i de les autoritats
quant es consideri beneficiós per a l’interès comú i per
a la recta i prompta Administració de justícia.

r) Exercitar els drets i les accions que corresponguin
al co�egi i, en particular, contra qui entorpeixi el bon
funcionament de l’Administració de justícia o la llibertat
i independència de l’exercici professional.

s) Recaptar, distribuir i administrar els fons del co�e-
gi; redactar els pressupostos, retre els comptes anuals
i proposar a la junta general la inversió o disposició del
patrimoni co�egial, si es tracta d’immobles.

t) Emetre consultes i dictàmens, administrar arbi-
tratges i dictar laudes arbitrals, com també crear i man-
tenir tribunals d’arbitratge.

u) Procedir a la contractació dels empleats neces-
saris per a la bona marxa de la corporació.

v) Dirigir, coordinar, programar i controlar l’activitat
dels departaments i serveis co�egials.

w) Exercir totes les funcions i exercir totes les facul-
tats expressades respecte del Consell General de l’Ad-
vocacia sota els paràgrafs x) i y) de l’article 68 del present
Estatut, llevat d’adquirir, hipotecar i alienar béns immo-
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bles, que requereix l’acord de la junta general o l’as-
semblea co�egial, si s’escau.

x) Totes les que estableixin aquest Estatut general
o els particulars de cada co�egi.

Article 54.

1. Correspon a la junta de govern aprovar la cons-
titució, la suspensió o la dissolució de les agrupacions
d’advocats joves, o qualssevol altres que es puguin cons-
tituir al si del co�egi, com també els seus Estatuts i
les seves modificacions.

2. Les agrupacions d’advocats que estiguin cons-
tituïdes o es constitueixin en cada co�egi actuen subor-
dinades a la junta de govern.

3. Les actuacions i les comunicacions de les comis-
sions, les seccions i les agrupacions existents al si del
co�egi han de ser identificades com d’aquesta proce-
dència, sense atribuir-se a la corporació.

CAPÍTOL III

De la junta general i l’assemblea co�egial

Article 55.

1. Els co�egis d’advocats celebren cada any dues
juntes generals ordinàries, una al primer trimestre i una
altra a l’últim, llevat que els seus estatuts particulars
estableixin que hi hagi una assemblea co�egial perma-
nent, cas en què només celebren una junta general ordi-
nària al primer semestre de cada any.

2. A més, es poden celebrar totes les juntes generals
extraordinàries que siguin degudament convocades, a
iniciativa del degà, de la junta de govern o del nombre
de co�egiats que s’estableixi a aquest efecte.

3. Els estatuts particulars de cada co�egi han d’es-
tablir les normes de convocatòria i celebració de les jun-
tes generals.

Article 56.

1. Tots els co�egiats incorporats abans de la data
de la convocatòria de la junta general poden assistir
amb veu i vot a les juntes generals ordinàries i extraor-
dinàries que se celebrin, però el vot dels co�egiats exer-
cents computa amb doble valor que el dels altres co�e-
giats, llevat que els estatuts particulars els equiparin.

2. Els estatuts particulars de cada co�egi poden per-
metre la delegació del vot en un altre de co�egiat, excep-
te per a eleccions i votacions de censura i sempre amb
un màxim de tres delegacions per votant.

3. Els acords de les juntes generals s’adopten per
majoria simple i, una vegada adoptats, són obligatoris
per a tots els co�egiats, sens perjudici del règim de recur-
sos que estableix aquest Estatut general.

Article 57.

1. La junta general ordinària que s’ha de celebrar
el primer trimestre de cada any ha de tenir l’ordre del
dia següent:

1r Ressenya que ha de fer el degà dels esdeveni-
ments més importants que durant l’any anterior hagin
tingut lloc amb relació al co�egi.

2n Examen i votació del compte general de des-
peses i ingressos de l’exercici anterior.

3r Lectura, discussió i votació dels assumptes que
es consignin en la convocatòria.

4t Proposicions
5è Torn obert de paraules.

2. Quinze dies abans de la Junta, els co�egiats
poden presentar les proposicions que vulguin sotmetre
a la deliberació i l’acord de la junta general, i que han
de ser tractades en l’ordre del dia dins de la secció deno-
minada proposicions. Aquestes proposicions han de
constar subscrites pel nombre de co�egiats que deter-
mini l’Estatut de cada co�egi, amb un mínim de 10 de
co�egiats i un màxim del 5 per 100 del total del cens.
A l’hora de llegir aquestes proposicions, la junta general
ha d’acordar si és procedent o no discutir-ne.

Article 58.

La junta general ordinària que s’ha de celebrar en
l’últim trimestre de cada any ha de tenir l’ordre del dia
següent:

1r Examen i votació del pressupost format per la
junta de govern per a l’exercici següent.

2n Lectura, discussió i votació dels assumptes que
es consignin en la convocatòria.

3r Torn obert de paraules.

Article 59.

1. Els estatuts particulars de cada co�egi i les seves
modificacions han de ser elaborats pel mateix co�egi,
i el projecte l’aprova la seva junta general extraordinària,
que requereix perquè la seva constitució sigui vàlida a
aquesta finalitat l’assistència de la meitat més un del
cens co�egial amb dret a vot.

2. Si no s’arriba a aquest quòrum, la junta de govern
ha de convocar una nova junta general en què no s’exi-
geix cap quòrum especial.

3. El projecte d’Estatut o la seva modificació ha de
ser sotmès al Consell General de l’Advocacia Espanyola
per a la seva aprovació.

Article 60.

1. El vot de censura a la junta de govern o a algun
dels seus membres sempre és competència de la junta
general extraordinària convocada a aquest únic efecte.

2. La so�icitud d’aquesta convocatòria de junta
general extraordinària requereix la signatura d’un mínim
del 20 per 100 dels co�egiats exercents, incorporats
almenys amb tres mesos d’antelació, i ha d’expressar
amb claredat les raons en les què es fonamenta. No
obstant això, en els co�egis amb més de cinc mil exer-
cents n’hi ha prou amb el 15 per 100, i en els de més
de deu mil exercents, n’hi ha prou amb el 10 per 100.

3. La junta general extraordinària s’ha de celebrar
dins dels trenta dies hàbils a comptar des que s’hagi
presentat la so�icitud i no s’hi poden tractar més temes
que els expressats en la convocatòria.

4. La constitució vàlida de la junta general extraor-
dinària requereix la concurrència personal de la meitat
més un del cens co�egial amb dret a vot i el vot ha
de ser expressat necessàriament de manera secreta,
directa i personal.

Article 61.

1. Els estatuts particulars dels co�egis el nombre
de co�egiats dels quals l’aconselli poden establir i regular
una assemblea co�egial, amb caràcter de permanència
perquè, amb més continuïtat, efectuï el control de la
gestió econòmica del co�egi.

2. El nombre de membres de l’assemblea co�egial
ha de ser, com a mínim, tres vegades i com a màxim
cinc vegades el dels components de la junta de govern.
Són elegits amb el mateix règim i mandat que la junta
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de govern, però mitjançant sistema de llistes obertes
i representació proporcional.

3. L’assemblea co�egial exerceix les competències
atribuïdes a la junta general en matèria econòmica i,
especialment, l’examen i la votació en el primer trimestre
de cada any del compte general de despeses i ingressos
de l’exercici anterior i en l’últim trimestre del pressupost
per a l’exercici següent.

4. Els co�egis els estatuts particulars dels quals esta-
bleixin el sistema d’assemblea co�egial celebren única-
ment una junta general ordinària en el primer semestre
de cada any, amb l’ordre del dia següent:

1r Ressenya que ha de fer el degà dels esdeveni-
ments més importants que durant l’any anterior hagin
tingut lloc amb relació al co�egi.

2n Informe sobre els acords adoptats per l’assem-
blea co�egial sobre el pressupost de l’exercici i el compte
general de despeses i ingressos de l’exercici anterior,
com també sobre qualsevol altre assumpte econòmic.

3r Lectura, discussió i votació dels assumptes que
es consignin en la convocatòria.

4t Proposicions.
5è Torn obert de paraules.

CAPÍTOL IV

Del règim econòmic co�egial

Article 62.

1. L’exercici econòmic dels co�egis i els consells
de co�egis d’advocats ha de coincidir amb l’any natural,
llevat que els seus estatuts particulars estableixin una
altra cosa.

2. El funcionament econòmic dels co�egis d’advo-
cats s’ha d’ajustar al règim de pressupost anual i ha
de ser objecte d’una comptabilitat ordenada.

3. Tots els co�egiats poden examinar els comptes
del co�egi durant els quinze dies hàbils anteriors a la
data de celebració de la junta general o l’assemblea co�e-
gial que les hagi d’aprovar.

Article 63.

1. Constitueixen recursos ordinaris dels co�egis
d’advocats:

a) Els rendiments de qualsevol naturalesa que pro-
dueixin les activitats, béns o drets que integrin el patri-
moni del co�egi, com també els rendiments dels fons
dipositats en els seus comptes.

b) Les quotes d’incorporació al co�egi.
c) Els drets que fixi la junta de govern de cada co�egi

per expedició de certificacions.
d) Els drets que fixi la junta de govern de cada co�egi

per emissió de dictàmens, resolucions, informes o con-
sultes que evacuï la junta sobre qualsevol matèria, inclo-
ses les referides a honoraris, a petició judicial o extra-
judicial, com també per la prestació d’altres serveis co�e-
gials.

e) L’import de les quotes ordinàries, fixes o varia-
bles, com també les derrames i les pòlisses co�egials
que estableixi la junta de govern de cada co�egi, com
també el de les quotes extraordinàries que aprovi la junta
general.

f) Els drets d’intervenció professional, en la quantia
i la forma que, si s’escau, estableixi cada co�egi per
als seus co�egiats.

g) La participació que correspongui al co�egi en la
recaptació de pòlisses substitutives del paper professio-
nal de la Mutualitat General de l’Advocacia, mutualitat

de previsió social a prima fixa, per a les seves finalitats
específiques.

h) Qualsevol altre concepte que legalment escaigui.

2. Constitueixen recursos extraordinaris dels co�e-
gis d’advocats:

a) Les subvencions o els donatius que l’Estat o cor-
poracions oficials, entitats o particulars concedeixin al
co�egi.

b) Els béns i els drets de qualsevol mena que per
herència, llegat o un altre títol passin a formar part del
patrimoni del co�egi.

c) Les quantitats que per qualsevol concepte corres-
ponguin percebre el co�egi quan administri, en com-
pliment d’algun encàrrec temporal o perpetu, fins i tot
cultural o benèfic, determinats béns o rendes.

d) Qualsevol altre que legalment escaigui.

Article 64.

1. El patrimoni del co�egi ha de ser administrat per
la junta de govern, facultat que exerceix per mitjà del
Tresorer i amb la co�aboració tècnica que es requereixi.

2. El degà exerceix les funcions d’ordinador de paga-
ments i el tresorer les executa i té cura de la seva
comptabilització.

TÍTOL V

Dels consells de co�egis
de les comunitats autònomes

Article 65.

La constitució, l’organització, les competències i el
funcionament dels consells de co�egis d’advocats de
comunitat autònoma es regeixen per la legislació auto-
nòmica.

Article 66.

1. Els co�egis de comunitats, en el marc de la legis-
lació autonòmica, poden proposar al Consell General de
l’Advocacia, mitjançant l’acord d’almenys les tres quartes
parts dels co�egis, la constitució del corresponent con-
sell de co�egis de la seva comunitat, si no el té i sotmetre
a la seva aprovació els Estatuts que en regulin la com-
posició, les competències i el funcionament.

2. El Consell General ha de determinar quines de
les seves competències ha de delegar en els consells
de co�egis d’advocats de comunitat autònoma, i a aquest
objecte pot constituir les de caràcter disciplinari.

TÍTOL VI

El Consell General de l’Advocacia Espanyola

CAPÍTOL I

Òrgans i funcions

Article 67.

1. El Consell General de l’Advocacia Espanyola és
l’òrgan representatiu, coordinador i executiu superior
dels i�ustres co�egis d’advocats d’Espanya i, a tots els
efectes, té la condició de corporació de dret públic, amb
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al com-
pliment de les seves finalitats.

2. El seu domicili és a Madrid, sens perjudici de
poder fer reunions en qualsevol altre lloc del territori
espanyol.
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3. Els òrgans rectors del Consell General són el Ple,
la Comissió Permanent i el president. Tots aquests són
presidits pel president del Consell General o el vicepre-
sident que el substitueixi, i hi actua de secretari el secre-
tari general de l’esmentat Consell o el vicesecretari quan
n’exerceixi les funcions. La convocatòria, la constitució
i el funcionament en el que no preveu aquest Estatut
es regeix pel Reglament de règim interior del mateix
Consell General.

4. El president del Consell General té la consideració
honorífica de president de Sala del Tribunal Suprem.

Article 68.

Són funcions del Consell General de l’Advocacia Espa-
nyola:

a) Les atribuïdes per l’article 5 de la Llei de co�egis
professionals als co�egis d’advocats, en quant tinguin
àmbit o repercussió nacional, com també elegir el pre-
sident del Consell General de l’Advocacia i als dotze con-
sellers electius.

b) Representar a l’Advocacia Espanyola i ser por-
taveu del conjunt dels I�ustres co�egis d’advocats d’Es-
panya, en tota classe d’àmbits, inclosos el de les entitats
similars d’altres nacions.

c) Ordenar l’exercici professional dels advocats.
d) Autoritzar la creació d’Escoles de Pràctica Jurí-

dica dels co�egis d’advocats i homologar qualssevol d’a-
questes, com també coordinar i supervisar el seu fun-
cionament d’acord amb les previsions legals, tot això
amb l’informe previ del co�egi respectiu.

e) Vetllar pel prestigi de la professió d’advocats i
exigir als co�egis d’advocats i als seus membres el com-
pliment dels seus deures.

f) Convocar congressos nacionals i internacionals
d’advocats.

g) Elaborar l’Estatut general de l’Advocacia Espa-
nyola i sotmetre’l a l’aprovació del Govern; aprovar el
seu Estatut particular i el seu propi Reglament de règim
interior, com també els altres acords per a l’exercici de
les seves competències; aprovar, a proposta dels co�egis
afectats, la constitució, el règim de competències i fun-
cionament i els Estatuts de consells de co�egis de les
comunitats autònomes la normativa autonòmica de les
quals no prevegi una altra forma per a la seva constitució,
i aprovar els estatuts particulars elaborats per cada co�e-
gi i les seves reformes.

h) Resoldre els dubtes que es puguin produir en
l’aplicació de les normes estatutàries i reglamentàries.

i) Crear, regular i atorgar distincions per premiar els
mèrits contrets al servei de l’advocacia o al seu exercici.

j) Resoldre els recursos contra els acords dels
òrgans dels co�egis d’advocats i, quan els Estatuts dels
consells de co�egis de les comunitats autònomes ho
prevegin, els recursos contra els acords d’aquests con-
sells.

k) Exercir les funcions disciplinàries respecte als
membres de les juntes de govern dels co�egis i del
mateix Consell General i, quan les disposicions legals
vigents els hi atribueixin, amb respecte dels membres
dels consells de co�egis de les comunitats autònomes.

l) Formar i mantenir actualitzat el cens dels advocats
espanyols, i portar el fitxer i el registre de sancions que
els afectin.

ll) Designar representants de l’advocacia per a la
seva participació en els consells i els organismes con-
sultius de l’Administració d’àmbit nacional.

m) Informar preceptivament qualsevol projecte de
modificació de la legislació sobre co�egis professionals
d’advocats.

n) Emetre els informes que li so�iciti l’Administració,
els co�egis d’advocats i les corporacions oficials respecte

a temes relacionats amb les seves finalitats o que acordi
formular d’iniciativa pròpia; proposar les reformes legis-
latives que consideri oportunes i intervenir en totes les
qüestions que afectin l’advocacia espanyola.

ñ) Fer arbitratges.
o) Establir la coordinació necessària entre els con-

sells de co�egis d’advocats de les diferents comunitats
autònomes, com també entre els diferents co�egis, i diri-
mir els conflictes que es puguin suscitar entre aquests,
respecte a la seva autonomia respectiva.

p) Adoptar les mesures que consideri convenients
per completar o constituir les juntes de govern dels co�e-
gis, mitjançant juntes o designacions provisionals.

q) Adoptar les mesures necessàries perquè els co�e-
gis acompleixin les resolucions del mateix Consell Gene-
ral, dictades en matèria de la seva competència.

r) Organitzar amb caràcter nacional institucions i
serveis d’assistència i previsió per als advocats i co�a-
borar amb l’Administració per aplicar-los el sistema de
Seguretat Social més adequat.

s) Defensar els drets dels co�egis d’advocats, com
també els dels seus co�egiats quan sigui requerit pel
co�egi respectiu o determinat per les lleis, i protegir la
lícita llibertat d’actuació dels advocats. Per fer-ho, poden
promoure les accions i els recursos que escaiguin davant
de les autoritats i jurisdiccions competents, fins i tot
davant del Tribunal Suprem, el Tribunal Constitucional,
els tribunals europeus i internacionals, sens perjudici de
la legitimació que correspongui a cadascun dels diferents
co�egis d’advocats i als advocats personalment.

t) Impedir per tots els mitjans legals l’intrusisme i
la clandestinitat en l’exercici professional, per a la per-
secució, la denúncia i, si s’escau, la sanció del qual el
Consell General queda àmpliament i especialment legi-
timat, sens perjudici de la iniciativa i la competència
de cada co�egi.

u) Impedir i perseguir la competència i�egal o des-
lleial i vetllar per la plena efectivitat de les disposicions
que regulen les incompatibilitats en l’exercici de l’ad-
vocacia.

v) Coordinar, amb caràcter nacional, les quotes que
poden exigir els diversos co�egis, sobre les quals poden
fixar límits màxims.

w) Aprovar el pressupost i el compte de liquidació,
com també l’aportació equitativa dels co�egis i el seu
règim.

x) En general, en matèria econòmica i sense cap
exclusió, dur a terme, respecte al patrimoni propi del
Consell, tota classe d’actes de disposició i de gravamen.

y) En general, en matèria d’actuacions jurídiques,
exercir totes les accions que li corresponguin davant
de tota mena d’administracions, organismes i tribunals
nacionals o internacionals.

z) I, finalment, exercir totes les funcions i les prerro-
gatives que estiguin establertes en les disposicions
vigents i totes les que, tot i no estar enunciades expres-
sament, siguin concomitants o conseqüència de les ante-
riors i tinguin cabuda en l’esperit que les informi.

Article 69.

Per atendre les despeses que s’originin per al com-
pliment de les finalitats assenyalades, el Consell General
de l’Advocacia Espanyola compta amb els ingressos
següents:

a) Amb les quotes que per a aquesta finalitat fixin
els pressupostos, que han d’abonar tots els co�egis d’ad-
vocats en funció del nombre de co�egiats de cada un,
com també les que han de pagar individualment els nous
abonats.

b) Amb l’import de les certificacions que s’expe-
deixin.
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c) Amb els altres recursos que, amb motiu de les
seves activitats, pugui obtenir el Consell General.

d) Amb les subvencions oficials, els donatius i els
llegats que pugui rebre l’organisme.

e) Amb qualsevol altre repartiment extraordinari d’a-
portacions que acordi el Ple del mateix Consell General,
quan concorrin circumstàncies excepcionals.

CAPÍTOL II

El Ple del Consell General

Article 70.

1. El Ple del Consell General de l’Advocacia Espa-
nyola està compost per les persones següents, que tenen
la condició de consellers:

a) El president del Consell General de l’Advocacia
Espanyola, que és elegit en el Ple, d’entre els advocats
exercents i residents en qualsevol co�egi d’advocats
d’Espanya.

b) Tots els degans dels co�egis d’advocats d’Espa-
nya.

c) El president de la Mutualitat General de l’Advo-
cacia, mutualitat de previsió social a prima fixa.

d) Els presidents de consells de co�egis d’advocats
de comunitats autònomes, en què no concorri la condició
de degà.

e) Dotze consellers, que han de ser advocats de
prestigi reconegut, elegits lliurement pel mateix Ple del
Consell.

2. L’elecció del president del Consell General i dels
dotze consellers electius s’ha de convocar almenys amb
trenta dies naturals d’antelació a la data de celebració
del Ple, mitjançant una comunicació a tots els co�egis
d’advocats perquè la publiquin en els seus taulers d’a-
nuncis. Les candidatures s’han de presentar a la Secre-
taria del Consell General com a mínim quinze dies natu-
rals abans de la data del Ple i la Comissió Permanent,
en els cinc dies naturals següents, ha de proclamar les
candidatures que compleixin els requisits establerts. La
votació és secreta i hi voten tots els membres del Ple,
excepte en l’elecció del president en la qual, d’acord
amb l’article 9.2 de la Llei de co�egis professionals,
només tenen dret de vot els degans de tots els co�egis
d’advocats d’Espanya. Ha de ser elegit qui obtingui més
vots i, en cas d’empat, el de més antiguitat co�egial.
Proclamat el resultat de l’escrutini, els que hagin estat
elegits han de prendre possessió del càrrec de manera
immediata en el mateix Ple.

3. El mandat dels membres del Ple del Consell Gene-
ral coincideix amb el dels càrrecs que ocupin, llevat el
del president i dels dotze consellers electius, que és de
cinc anys.

Article 71.

1. Corresponen al Ple totes les funcions que s’a-
tribueixen legalment o estatutàriament al Consell General
de l’Advocacia Espanyola, especialment les ressenyades
a l’article 68 d’aquests Estatuts.

2. En matèria econòmica, el Ple té competència per
fer, sense cap exclusió i respecte al patrimoni propi del
Consell General, tota mena d’actes de disposició, de gra-
vamen i, en especial:

a) Administrar béns.
b) Pagar i cobrar quantitats.
c) Atorgar transaccions, compromisos i renúncies.
d) Comprar, vendre, retreure i permutar, purament

o condicionalment, amb preu confessat, ajornat o pagat

al comptat, tota mena de béns mobles i immobles, drets
reals i personals.

e) Dissoldre comunitats de béns i condominis, decla-
rar obres noves, millores i excessos de cabuda.

f) Constituir, acceptar, dividir, alienar, gravar, redimir
i extingir usdefruits, servituds, opcions i arrendaments
inscriptibles i altres drets reals i personals.

g) Constituir hipoteques.
h) Prendre part en concursos i subhastes, fer pro-

postes i acceptar adjudicacions.
i) Acceptar amb benefici d’inventari i repudiar herèn-

cies i fer, aprovar o impugnar particions d’herències i
lliurar i rebre llegats.

j) Contractar, modificar, rescindir i liquidar assegu-
rances de tota classe.

k) Operar en caixes oficials, caixes d’estalvi i bancs,
fins i tot el d’Espanya i les seves sucursals, i fer tot
el que permetin la legislació i les pràctiques bancàries;
seguir, obrir i cance�ar comptes i llibretes d’estalvi,
comptes corrents i de crèdit i caixes de seguretat.

l) Deslliurar, acceptar, endossar, cobrar, intervenir
i negociar lletres de canvi i altres efectes.

ll) Comprar, vendre, bescanviar i pignorar valors i
cobrar-ne els interessos, els dividends i les amortitza-
cions; concertar pòlisses de crèdit amb garantia personal
o amb pignoració de valors, amb bancs i establiments
de crèdit, fins i tot el Banc d’Espanya i les seves sucursals,
i signar els documents oportuns.

m) Modificar, transferir, cance�ar, retirar i constituir
dipòsits d’efectiu o valors provisionals o definitius.

3. En matèria d’actuacions jurídiques el Ple té com-
petències per:

a) Instar actes notarials de tota mena; fer, acceptar
i contestar notificacions i requeriments notarials.

b) Comparèixer davant d’organismes de l’Estat,
comunitats autònomes i corporacions locals, jutges, tri-
bunals, fiscalies, delegacions, comitès, juntes, jurats i
comissions i instar-hi, seguir i acabar com a actor, deman-
dat o en qualsevol altre concepte tota mena d’expe-
dients, judicis i procediments civils, administratius, gover-
natius, laborals, de tots els graus, les jurisdiccions i les
instàncies, i elevar peticions i exercir accions i excepcions
en qualssevol procediments, tràmits i recursos, fins i tot
de cassació o davant del Tribunal Constitucional o els
tribunals europeus i internacionals, prestar, quan li ho
requereixin, la ratificació personal, atorgar poders amb
les facultats que detalli i revocar poders i substitucions.

c) Interposar tota mena de recursos, davant de l’Ad-
ministració de l’Estat, de les comunitats autònomes i
de les corporacions locals.

d) Delegar totes o algunes de les facultats expo-
sades en el president o en un o diversos consellers en
forma conjunta o separada i atorgar-los els poders con-
següents.

e) Acceptar, exercir i renunciar mandats i poders
dels co�egis d’advocats.

Article 72.

1. El Ple del Consell General s’ha de reunir, com
a mínim, una vegada al trimestre, per convocatòria del
president, d’iniciativa pròpia o a petició d’un 20 per 100
dels seus membres.

2. Excepte en l’elecció del president, per a la qual
només voten els consellers degans, en les altres matèries
tots els membres del Consell tenen veu i igual vot, que
poden delegar en un altre membre del Consell. Els acords
s’adopten per majoria simple dels consellers presents
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o representats, amb vot diriment del president en cas
d’empat.

3. No obstant això, per a l’adopció d’acords en les
matèries que s’expressen a continuació es requereix una
majoria reforçada, que consisteix en el vot favorable de
la majoria dels degans, presents o representats, que al
seu torn sigui la majoria d’advocats exercents segons
els co�egis concurrents a cada sessió. A aquests efectes,
en el vot de cada degà s’han de computar els co�egiats
exercents residents en la demarcació del seu co�egi.

Durant el mes de gener de cada any, cada co�egi
ha de remetre al Consell General de l’Advocacia Espa-
nyola el cens dels seus co�egiats exercents i residents
tancat el 31 de desembre anterior.

Els assumptes als quals s’aplica el règim de majoria
reforçada són els següents:

a) Elaborar i aprovar les modificacions de l’Estatut
general de l’advocacia, per a la seva elevació a l’apro-
vació definitiva pel Govern.

b) Aprovar l’Estatut particular i el Reglament de
règim interior del Consell General.

c) Ordenar, d’acord amb la llei, l’activitat professio-
nal dels advocats, el seu exercici professional, l’accés
a la professió, la deontologia i la publicitat, quan hagi
d’afectar tota l’advocacia espanyola.

d) Aprovar els pressupostos, el balanç, els comptes
i la memòria anuals, com també qualsevol repartiment
extraordinari d’aportacions que s’hagin d’efectuar perquè
hi concorrin circumstàncies excepcionals.

4. En cas que el pressupost anual del Consell Gene-
ral de l’Advocacia Espanyola no sigui aprovat, s’entén
prorrogat en la seva formulació anterior amb l’increment
de l’índex de preus al consum fins que s’aprovi un nou
pressupost.

Article 73.

1. El president ha de designar, d’entre els consellers,
els vicepresidents, que el substitueixen d’acord amb l’or-
dinal de la Comissió que presideixin, el secretari general,
el vicesecretari, el tresorer i el vicetresorer.

2. El mandat dels càrrecs esmentats a l’apartat ante-
rior conclou quan, una vegada finalitzat el procés per
a l’elecció del president del Consell General, prengui pos-
sessió el que resulti electe.

3. El Ple determina les comissions ordinàries en les
quals ha de quedar organitzat, com també el seu règim
i les funcions, i l’adscripció de consellers en cadascuna
d’aquestes. També pot constituir les comissions i les
ponències especials que consideri convenients. Les
comissions han d’exercir les funcions que els delegui
el Ple i, en l’àmbit d’aquestes, en cas d’urgència poden
adoptar acords d’execució immediata, sens perjudici de
donar-ne compte posteriorment al Ple. No obstant això,
a fi d’agilitar la tramitació i la resolució dels recursos
que en matèria disciplinària es formulin davant del Con-
sell General i d’acomplir els terminis establerts per fer-ho,
la Comissió que hagi d’entendre en matèria de recursos
sempre té facultat plena per resoldre’ls i informar-ne des-
prés el Ple, sens perjudici que pugui elevar al Ple de
consellers la decisió d’aquells recursos que consideri con-
venient. Amb la mateixa finalitat, la facultat plena per
a la resolució dels recursos que es formulin en una altra
matèria queda delegada a la Comissió Permanent, sens
perjudici de la informació posterior al Ple i que pugui
elevar-hi la decisió d’aquells recursos que consideri con-
venient.

CAPÍTOL III

La Comissió Permanent

Article 74.

1. La Comissió Permanent del Consell General de
l’Advocacia està formada per:

a) El president del Consell General de l’Advocacia.
b) Els vicepresidents, que presideixen les comis-

sions ordinàries del Ple de consellers.
c) El president de la Mutualitat General de l’Advo-

cacia, mutualitat de previsió social a prima fixa.
d) El tresorer o, en substitució, el vicetresorer.
e) El secretari general o, en substitució, el vicese-

cretari.

2. La Comissió Permanent exerceix les funcions
següents:

a) Les funcions que li delegui expressament el Ple.
b) Les competències del Ple quan motius d’urgència

aconsellin el seu exercici immediat.

De totes aquestes n’ha de donar compte al Ple que
després se celebri.

CAPÍTOL IV

El president

Article 75.

El president del Consell General de l’Advocacia Espa-
nyola té les funcions següents:

1. Tenir la representació del Consell General de
l’Advocacia.

2. Tenir la representació de l’advocacia espanyola
i ser portaveu del conjunt dels i�ustres co�egis d’ad-
vocats d’Espanya.

3. Vetllar pel prestigi de la professió d’advocat.
4. Defensar els drets dels co�egis d’advocats i els

seus co�egiats quan sigui requerit pel co�egi respectiu,
i protegir la lícita llibertat d’actuació dels advocats.
Aquestes tres últimes funcions s’entenen sens perjudici
de les que corresponen al Ple del mateix Consell General.

5. Convocar i presidir les sessions del Ple i de la
Comissió Permanent, i decidir els empats amb vot de
qualitat, com també les altres comissions extraordinàries
sens perjudici de la seva delegació.

6. Fixar l’ordre del dia de les sessions del Ple i de
la Comissió Permanent.

7. Sotmetre totes les propostes que consideri opor-
tunes en matèries de la competència del Ple o de la
Comissió Permanent.

8. Proposar el nomenament de ponències per pre-
parar la resolució o el despatx d’un assumpte.

9. Autoritzar amb la signatura els acords del Ple
i de la Comissió Permanent.

10. Exercir la direcció superior de l’activitat dels
òrgans del Consell.

11. Exercir totes les funcions i les prerrogatives que
estiguin establertes a les disposicions vigents i les altres
que preveuen la llei, el reglament i aquest Estatut.

TÍTOL VII

El Congrés Nacional de l’Advocacia Espanyola

Article 76.

1. El Congrés Nacional de l’Advocacia Espanyola és
la seva suprema instància consultiva i les conclusions
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tenen caràcter orientador per als seus òrgans corpora-
tius.

2. El Congrés Nacional ha de ser convocat pel Con-
sell General de l’Advocacia, almenys una vegada cada
cinc anys.

Article 77.

1. El Reglament del Congrés Nacional, que deter-
mini la forma de composició del Congrés, ha de ser apro-
vat pel Consell General i remès als co�egis amb la con-
vocatòria.

2. En l’elaboració del projecte de Reglament, el Con-
sell General de l’Advocacia l’ha d’enviar a les juntes de
govern dels co�egis perquè, en el termini de trenta dies,
hi formulin suggeriments o esmenes, que han de ser
debatudes pel Ple del Consell General en aprovar el
Reglament.

TÍTOL VIII

El règim de responsabilitat dels co�egiats

CAPÍTOL I

Responsabilitat penal i civil

Article 78.

1. Els advocats estan subjectes a responsabilitat
penal pels delictes i les faltes que cometin en l’exercici
de la professió.

2. Els advocats, en l’exercici professional, estan sub-
jectes a responsabilitat civil quan per frau o negligència
danyin els interessos la defensa dels quals els ha estat
confiada, responsabilitat que és exigible d’acord amb
la legislació ordinària davant dels tribunals de justícia,
que poden establir legalment el seu assegurament obli-
gatori.

Article 79.

L’advocat que rebi l’encàrrec de promoure actuacions
de qualsevol mena contra un altre sobre responsabilitats
relacionades amb l’exercici professional, ha d’informar
el degà del co�egi perquè pugui dur a terme una tasca
de mediació, si la considera oportuna, encara que l’in-
compliment d’aquest deure no pugui ser disciplinària-
ment sancionat.

CAPÍTOL II

Responsabilitat disciplinària

SECCIÓ 1a FACULTATS DISCIPLINÀRIES DELS TRIBUNALS I COL·LEGIS

Article 80.

1. Els advocats estan subjectes a responsabilitat dis-
ciplinària en el cas d’infracció dels seus deures profes-
sionals o deontològics.

2. Les facultats disciplinàries de l’autoritat judicial
sobre els advocats s’han d’ajustar al que disposen les
lleis processals. Les sancions o les correccions discipli-
nàries que imposin els tribunals a l’advocat s’han de
fer constar en l’expedient personal d’aquest, sempre que
es refereixin directament a normes deontològiques o de
conducta que hagin d’observar en la seva actuació
davant de l’Administració de justícia.

3. Les sancions disciplinàries corporatives s’han de
fer constar en tot cas en l’expedient personal del co�e-
giat.

Article 81.

El degà i la junta de govern són competents per a
l’exercici de la jurisdicció disciplinària, i s’han d’atenir
a les normes següents:

1. S’ha d’estendre a la sanció d’infracció de deures
professionals o normes ètiques de conducta quan afectin
la professió.

2. Les correccions que es poden aplicar són les
següents:

a) Amonestació privada.
b) Advertència per escrit.
c) Suspensió de l’exercici de l’advocacia per un ter-

mini no superior a dos anys.
d) Expulsió del co�egi.

Article 82.

1. Són competència del Consell General de l’Advo-
cacia les facultats disciplinàries en relació amb els mem-
bres de les juntes de govern dels co�egis i, quan se
l’atribueixin les disposicions legals vigents, també res-
pecte dels membres dels consells de co�egis de les
comunitats autònomes.

2. Les facultats disciplinàries en relació amb els
membres del Consell General són competència del Con-
sell General, en tot cas.

SECCIÓ 2a DE LES INFRACCIONS I SANCIONS

Article 83.

Les infraccions que puguin comportar una sanció dis-
ciplinària es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

Article 84.

Són infraccions molt greus:

a) La infracció de les prohibicions que estableix l’ar-
ticle 21 o de les incompatibilitats que contenen els arti-
cles 22 i 24 d’aquest Estatut general.

b) La publicitat de serveis professionals amb incom-
pliment dels requisits que especifica l’article 25, i qual-
sevol altra infracció que en aquest Estatut general tingui
la qualificació d’infracció molt greu.

c) La comissió de delictes dolosos, en qualsevol grau
de participació, com a conseqüència de l’exercici de la
professió, com també els actes i les omissions que cons-
titueixin una ofensa greu a la dignitat de la professió,
a les regles ètiques que la governen i als deures que
estableix aquest Estatut general.

d) L’atemptat contra la dignitat o l’honor de les per-
sones que constitueixen la junta de govern quan actuïn
en l’exercici de les seves funcions, i contra els companys
en l’exercici professional.

e) L’embriaguesa o el consum de drogues quan afec-
tin greument l’exercici de la professió.

f) La realització d’activitats, constitució d’associa-
cions o pertinença a aquestes, quan tinguin com a fina-
litats o realitzin funcions que siguin pròpies i exclusives
dels co�egis.

g) La comissió d’una infracció greu si ha estat san-
cionat per la comissió de dues altres del mateix caràcter
i la responsabilitat de les quals no s’hagi extingit d’acord
amb l’article 90.

h) L’intrusisme professional i el seu encobriment.
i) La cooperació necessària de l’advocat amb l’em-

presa o la persona a la qual presti els serveis perquè
s’apropiïn d’honoraris professionals abonats per tercers
i que no li hagin estat prèviament satisfets, quan d’acord
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amb el que disposa l’article 44.2 aquests honoraris
corresponguin a l’advocat.

j) La condemna d’un co�egiat en sentència ferma
a penes greus d’acord amb l’article 33.2 del Codi penal.

k) L’incompliment deliberat i persistent de les nor-
mes deontològiques essencials en l’exercici de l’advo-
cacia.

Article 85.

Són infraccions greus:

a) L’incompliment greu de les normes estatutàries
o dels acords adoptats pels òrgans co�egials en l’àmbit
de la seva competència, com també per l’incompliment
reiterat de l’obligació d’atendre les càrregues co�egials
que preveu l’article 34, paràgraf a), llevat que constitueixi
una infracció més greu.

b) L’exercici professional en l’àmbit d’un altre co�egi
sense la comunicació oportuna de l’actuació professio-
nal, cosa que ha de sancionar el co�egi en l’àmbit terri-
torial del qual actuï.

c) La falta de respecte, per acció o omissió, als com-
ponents de la junta de govern quan actuïn en l’exercici
de les seves funcions.

d) Els actes de desconsideració manifesta cap als
companys en l’exercici de l’activitat professional i la
infracció del que disposa l’article 26 sobre vènia.

e) La competència deslleial, quan així hagi estat
declarada per l’òrgan competent, i la infracció del que
disposa l’article 25 sobre publicitat, quan no constitueixi
infracció molt greu.

f) La impugnació habitual i temerària de les minutes
dels companys, com també la formulació reiterada de
minutes d’honoraris que siguin declarats excessius o
indeguts.

g) Els actes i les omissions descrits en els paràgrafs
a), b), c) i d) de l’article anterior, quan no tinguin entitat
suficient per ser considerats molt greus.

h) L’exercici professional en situació d’embriaguesa,
o sota l’influx de drogues tòxiques.

Article 86.

Són infraccions lleus:

a) La falta de respecte als membres de la junta de
govern en l’exercici de les seves funcions, quan no cons-
titueixi infracció molt greu o greu.

b) La negligència en el compliment de les normes
estatutàries.

c) L’incompliment lleu dels deures que la professió
imposa.

d) Els actes esmentats a l’article anterior quan no
tinguin entitat suficient per ser considerats greus.

Article 87.

1. Les sancions que es poden imposar per infrac-
cions molt greus són les següents:

a) Per a les dels paràgrafs b), c), d), e), f), h) i i)
de l’article 84, suspensió de l’exercici de l’advocacia per
un termini superior a tres mesos sense passar de dos
anys.

b) Per a les dels paràgrafs a), j) i k) del mateix article,
expulsió del co�egi.

2. Per infraccions greus es pot imposar la sanció
de suspensió de l’exercici de l’advocacia per un termini
no superior a tres mesos.

3. Per infraccions lleus es poden imposar les san-
cions d’amonestació privada o la d’advertència per escrit.

Article 88.

1. Les infraccions lleus les sanciona la junta de
govern o el degà del co�egi mitjançant un expedient
limitat a l’audiència o el descàrrec de l’inculpat.

2. Les infraccions greus i molt greus les sanciona
la junta de govern, després de l’obertura de l’expedient
disciplinari, tramitat d’acord amb el que disposen els
estatus particulars dels co�egis, que s’han d’ajustar al
que preveu l’article 99.2 d’aquest Estatut general.

3. La junta de govern i el degà són en tot cas els
òrgans competents per resoldre; les facultats instruc-
tores corresponen a altres que es creïn amb aquesta
finalitat.

4. En tot cas els acords de suspensió per més de
sis mesos o expulsió els ha de prendre la junta de govern
mitjançant una votació secreta i amb la conformitat de
les dues terceres parts dels seus components. A aquesta
sessió estan obligats a assistir-hi tots els components
de la Junta, de manera que el que sense causa justificada
no hi concorri cessa com a membre de la junta de govern
i no es pot presentar com a candidat en l’elecció mit-
jançant la qual es cobreixi la vacant.

Article 89.

1. Les sancions disciplinàries s’executen una vega-
da que siguin fermes. Es poden fer públiques quan gua-
nyin fermesa.

2. Totes les sancions tenen efectes en l’àmbit de
tots els co�egis d’advocats d’Espanya, amb aquesta fina-
litat el co�egi o el consell autonòmic que les imposi
les ha de comunicar preceptivament al Consell General
de l’Advocacia perquè aquest pugui informar els co�egis.

Article 90.

1. La responsabilitat disciplinària dels co�egiats
s’extingeix pel compliment de la sanció, la defunció del
co�egiat, la prescripció de la falta i la prescripció de
la sanció.

2. La baixa en el co�egi no extingeix la responsa-
bilitat disciplinària contreta durant el període d’alta, sinó
que el procediment disciplinari conclou i la sanció queda
suspesa per ser acomplerta si el co�egiat torna a causar
alta en el co�egi.

Article 91.

1. Les infraccions molt greus prescriuen al cap de
tres anys, les greus al cap de dos anys i les lleus al
cap de sis mesos.

2. El termini de prescripció comença a comptar des
que la infracció s’ha comès.

3. La prescripció s’interromp per la notificació al
co�egiat afectat de l’acord d’incoació d’informació prèvia
a l’obertura d’expedient disciplinari. El còmput del termini
de prescripció es reprèn si en els tres mesos següents
no s’incoa un expedient disciplinari o aquest roman para-
litzat durant més de sis mesos, per una causa no impu-
table al co�egiat inculpat.

Article 92.

1. Les sancions imposades per infraccions molt
greus prescriuen al cap de tres anys; les imposades per
infraccions greus, al cap de dos anys i les imposades
per infraccions lleus, al cap de sis mesos.

2. El termini de prescripció de la sanció per falta
d’execució d’aquesta comença a comptar des de l’en-
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demà del dia en què sigui ferma la resolució sancio-
nadora.

3. El termini de prescripció de la sanció, quan el
sancionat trenqui el seu compliment, comença a comptar
des de la data de la infracció.

Article 93.

1. L’anotació de les sancions en l’expedient personal
del co�egiat es cance�a quan hagin transcorregut els
terminis següents, sense que el co�egiat hagi incorregut
en una nova responsabilitat disciplinària: sis mesos en
cas de sancions d’amonestació privada o advertència
escrita; un any en cas de sanció de suspensió no superior
a tres mesos; tres anys en cas de sanció de suspensió
superior a tres mesos, i cinc anys en cas de sanció d’ex-
pulsió. El termini de caducitat es compta a partir de
l’endemà del dia en què hagi quedat complerta la sanció.

2. La cance�ació de l’anotació, una vegada acom-
plerts els terminis esmentats, es pot fer d’ofici o a petició
dels sancionats.

TÍTOL IX

Del règim jurídic dels acords sotmesos
a dret administratiu i la seva impugnació

Article 94.

1. Els acords del Consell General, el Consell dels
co�egis de les comunitats autònomes, de la junta general
i de la junta de govern de cada co�egi i les decisions
del degà i altres membres de la junta de govern són
immediatament executius, llevat que el mateix acord
estableixi una altra cosa o es tracti de matèria disci-
plinària.

2. Els acords que hagin de ser notificats personal-
ment als co�egiats, referits a qualsevol matèria fins i
tot la disciplinària, ho poden ser al domicili professional
que hagin comunicat al co�egi, en compliment de l’o-
bligació que estableix el paràgraf c) de l’article 31 d’a-
quest Estatut general. Si la notificació no es pot fer en
els termes que preveuen apartats 1 i 2 de l’article 59
de la Llei de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú, el lliurament
el pot fer un empleat del co�egi d’advocats, amb sub-
jecció al que assenyalen els apartats 2 i 3 d’aquest pre-
cepte; i si la notificació tampoc es pot efectuar, s’entén
efectuada quinze dies després de la seva co�ocació al
tauler d’anuncis del mateix co�egi d’advocats, que es
pot fer tal com preveu l’article 61 de la Llei esmentada.

Article 95.

1. Són nuls de ple dret els actes dels òrgans co�e-
gials que incorrin en algun dels supòsits que estableix
l’article 62 de la Llei de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment administratiu comú.

2. Són anu�ables els actes dels òrgans co�egials
que incorrin en els supòsits que estableix l’article 63
de la Llei esmentada.

Article 96.

1. Les persones amb interès legítim poden formular
recurs davant del Consell General de l’Advocacia Espa-
nyola, contra els acords de la junta de govern i de la
junta general de qualsevol co�egi d’advocats, dins del
termini d’un mes des de la seva publicació o, si s’escau,
notificació als co�egiats o a les persones a què afectin.

2. El recurs s’ha de presentar davant de la junta
de govern que va dictar l’acord, que l’ha d’elevar, amb

els seus antecedents i l’informe que escaigui, al Consell
General dins dels quinze dies següents a la data de pre-
sentació, llevat que d’ofici reposi el seu propi acord en
el termini esmentat. El Consell General, amb els informes
previs que consideri pertinents, ha de dictar una resolució
expressa dins dels tres mesos següents a la seva inter-
posició. En cas de silenci s’entén que queda denegat.
El recurrent pot so�icitar la suspensió de l’acord recorre-
gut i la Comissió Permanent del Consell General la pot
acordar o denegar motivadament.

3. Els acords dels consells de co�egis de les comu-
nitats autònomes només es poden recórrer davant del
Consell General quan així ho disposin els seus Estatuts,
cas en què s’aplica el mateix procediment descrit als
apartats precedents d’aquest article.

Article 97.

1. La junta de govern també pot recórrer els acords
de la junta general davant del Consell General de l’Ad-
vocacia Espanyola, en el termini d’un mes des de la
seva adopció.

2. Si la junta de govern entén que l’acord recorregut
és nul de ple dret o greument perjudicial per als inte-
ressos del co�egi pot so�icitar la suspensió de l’acord
recorregut i la Comissió Permanent del Consell General
la pot acordar o denegar motivadament.

Article 98.

Els actes emanats de les juntes generals i de les juntes
de govern dels co�egis, del Consell General i dels consells
de co�egis de comunitats autònomes, quan estiguin sub-
jectes al dret administratiu, una vegada esgotats els
recursos corporatius, es poden recórrer directament
davant de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Article 99.

1. Els terminis d’aquest Estatut general expressats
en dies s’entenen referits a dies hàbils, llevat que es
digui expressament una altra cosa.

2. La Llei de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú s’aplica
a tots els actes dels òrgans co�egials que suposin l’exer-
cici de potestats administratives. En tot cas, aquesta Llei
té caràcter supletori per al que no preveu aquest Estatut
general.

Disposició transitòria primera.

1. El Consell General de l’Advocacia Espanyola en
el termini d’un any ha d’aprovar el seu propi reglament
de règim interior.

2. Els co�egis d’advocats, que han d’aplicar aquest
Estatut general des de la seva entrada en vigor, han
d’adaptar els seus estatuts particulars corresponents en
el termini d’un any des que aquesta es produeixi; els
seus projectes poden ser aprovats per la junta general
extraordinària en primera convocatòria, sense necessitat
del quòrum especial que estableix l’article 59 d’aquest
Estatut general, ni de qualsevol altre requisit especial
que estableixi l’Estatut particular que s’ha de modificar,
i s’ha de remetre al Consell General per a la seva apro-
vació.

Disposició transitòria segona.

Les situacions creades i els drets adquirits d’acord
amb el règim anteriorment en vigor han de ser respec-
tats.
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Disposició transitòria tercera.

Les Normes de composició i funcionament del Consell
General de l’Advocacia Espanyola mantenen la vigència
fins que s’aprovi el Reglament de règim interior del
mateix Consell General.

MINISTERI D’HISENDA
13366 RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2001, del

Departament de Duanes i Impostos Especials
de l’Agència Estatal de l’Administració Tribu-
tària, que regula la implantació del Sistema
de Trànsit Informatitzat Comunitari (NCTS) a
Espanya i la creació de models de garanties
nacionals presentades per entitats d’assegu-
rances. («BOE» 165, de 11-7-2001.)

El Reglament (CE) número 502/1999 de la Comis-
sió, que va modificar el Reglament (CE) número
2454/1993 de la Comissió, va incorporar al marc jurí-
dic comunitari tota la normativa que regeix la posada
en funcionament del nou Sistema de Trànsit Informa-
titzat (NCTS). Aquest estableix que les seves dispo-
sicions són aplicables des del moment en què la duana
de partida es connecta a aquest sistema. De manera
equivalent, la Decisió 1/1999 de la Comissió Mixta
CE/AELC sobre «Trànsit comú» ho regula en l’àmbit
del trànsit comú.

D’a l t ra banda, e l Reglament (CE) número
2787/2000, que també va modificar el Reglament (CE)
2454/1993 esmentat, en relació amb el trànsit comu-
nitari, i la Decisió 1/2000 de la Comissió Mixta CE-AELC
«Trànsit comú» en l’àmbit del trànsit comú, han establert
nous preceptes que regulen la implementació de l’es-
mentat NCTS.

Mitjançant l’Ordre de 21 de desembre de 1998 i
la Resolució d’11 de desembre de 2000 es va establir
l’obligatorietat d’utilitzar missatges EDIFACT per part
dels operadors que apliquen les simplificacions d’expe-
didor i destinatari autoritzat de trànsit comunitari/comú;
per tant, s’han de definir les mesures necessàries per
adaptar-se al nou sistema i al nou format dels missatges
EDI que especifica la Guia de l’Usuari EDI del DUA publi-
cada a la pàgina web de l’Agència Estatal de l’Admi-
nistració Tributària (http://www.aeat.es/aduanas).

En termes generals, el nou sistema implica la tramesa
d’un missatge amb les dades de la declaració de trànsit
des de la duana de partida fins a la duana de destinació,
la desaparició del DUA com a document d’acompanya-
ment de l’expedició, que se substitueix pels nous for-
mularis «document d’acompanyament» i «llista d’arti-
cles» d’acord amb els models que estableixen els
annexos 45 bis i 45 ter del Reglament (CE) número
2787/2000; s’aboleix la retramesa de l’exemplar 5, que
se substitueix pels missatges «avís d’arribada» i «resultat
del control» entre ambdues duanes.

Tenint en compte l’experiència adquirida per la par-
ticipació de diferents duanes espanyoles en la fase de
proves d’aquest sistema i els beneficis que en reporta
la utilització, tant a l’Administració com als operadors
i com que des d’un punt de vista tècnic no hi ha dificultat
per aplicar-lo, aquest Departament ha considerat con-
venient posar-lo en aplicació a partir de l’entrada en vigor
d’aquesta Resolució.

Així mateix, s’ha fixat un període transitori fins al 15
d’octubre de 2001, data d’entrada en vigor d’aquesta
Resolució, per permetre les adaptacions necessàries al
nou sistema per als operadors que utilitzaven els mis-
satges EDIFACT de trànsit abans que es publiqués.

D’altra banda, mitjançant la Resolució del Departa-
ment de Duanes i Impostos Especials, de 19 de maig
de 2000, es van establir els models del compromís escrit
per formalitzar garanties vàlides per al règim de trànsit
comunitari/comú emeses per entitats d’assegurances;
tanmateix no es van desenvolupar els models per ins-
trumentalitzar les garanties nacionals que regula la Reso-
lució del Departament de Duanes i Impostos Especials,
de 24 de novembre de 1997; per tal, cal fer-ne la regu-
lació.

Per tot això, aquest Departament dicta les instruc-
cions següents:

Primera. Posada en aplicació del nou sistema de
trànsit informatitzat.—El que disposen els articles 367
a 371 del Reglament (CE) número 2454 d’acord amb
la redacció que en fa el Reglament (CE) número
2787/2000 de la Comissió, de 15 de desembre de
2000, publicat en el «DOCE» sèrie L, número 330, de
27 de desembre de 2000, és aplicable per les duanes
espanyoles incloses en el territori duaner de la Comunitat
per a totes les declaracions admeses a partir de l’entrada
en vigor d’aquesta Resolució. Les operacions de trànsit
admeses abans d’aquesta data s’han de fer d’acord amb
la normativa vigent en la data esmentada.

Tots els operadors, siguin expedidors o destinataris
autoritzats o no, que en la data de publicació d’aquesta
Resolució tinguin concedida una autorització per enviar
missatges de trànsit via EDI, han d’actualitzar les seves
autoritzacions i demostrar a la duana de control o per
la qual operin que estan en disposició de complir tots
els requisits que fixa aquesta Resolució, inclosa la impres-
sió del document d’acompanyament en el cas dels expe-
didors i els destinataris autoritzats, abans del 15 d’oc-
tubre de 2001.

La llista de les duanes de la resta dels estats membres
de la Unió Europea i dels països que apliquen el trànsit
comú connectades a aquest sistema informatitzat de
trànsit és a la pàgina web de l’Agència Estatal de l’Ad-
ministració Tributària (http://www.aeat.es/aduanas).

Tal com estableix aquest Reglament comunitari, el
que disposa aquesta Resolució no s’aplica a:

a) Les mercaderies transportades per ferrocarril a
les quals s’apliquin els procediments simplificats que
regulen els articles 413 a 441 del Reglament (CE) núme-
ro 2454/1993 de la Comissió.

b) Les mercaderies transportades per via aèria a les
quals s’apliquin els procediments simplificats que regu-
len els articles 444 i 445 del Reglament comunitari
abans esmentat.

c) Les mercaderies transportades per via marítima
quan s’apliquen els procediments simplificats esmentats
als articles 447 i 448 del mateix Reglament comunitari.

d) Les mercaderies transportades per canalitzacions
d’acord amb l’article 450 del Reglament comunitari
esmentat.

Segona. Procediment de gestió a la duana de par-
tida.

I. Expedició del document de trànsit

Qualsevol persona interessada a iniciar una operació
de trànsit comunitari/comú ha de presentar una decla-
ració a la duana de partida. Aquesta declaració es pot
presentar en suport paper, formulari DUA, sèrie T (només
trànsit) o ET (exportació juntament amb trànsit), o uti-
litzant els missatges normalitzats EDI que especifica la
Guia de l’Usuari EDI del DUA publicada a la pàgina web
de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.

La presentació de la declaració en suport paper
només es pot fer en els casos en què la mercaderia
estigui dipositada al recinte de la duana de partida.


