REGLAMENT DE RECLAMACIÓ DE LES QUOTES COL·LEGIALS,
SANCIONS
I
ALTRES
OBLIGACIONS
ECONÒMIQUES,
DEL
PROCEDIMENT DE BAIXA COL·LEGIAL I DE REINCORPORACIÓ

Preàmbul.
En 14 d’abril de 2009 entraren en vigor els Estatuts col·legials, aprovats per la Junta
general extraordinària de 14,15 i 16 de gener de 2009, autoritzats per resolució de la
Conselleria de Justícia de 17 de març de 2009 i publicats al DOGC de 25 de març de
2009 (entrada en vigor, el 14 d’abril següent1). En els articles 23 a 25 d’aquests
Estatuts2 es regulen els supòsits i requisits de baixes col·legials i les condicions de les
posteriors reincorporacions, d’acord amb l’article 44 de la Llei 7/2006, de 31 de
maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals (LCP).
Aquesta proposta de Reglament desenvolupa el supòsit de l’article 23, apartat c) dels
Estatuts3, en relació amb l’article 44.6 LCP, relatius a la pèrdua de la condició de
persona col·legiada per manca de pagament de les quotes o sancions meritades, així
com respecte a la posterior reincorporació. L’article 15.1 e) de la Normativa de
l’advocacia catalana condiciona l’eficàcia de la baixa per impagament de les quotes
col·legials a la prèvia instrucció d’un expedient sumari. A més, es tracta d’un supòsit
de baixa forçosa que té unes conseqüències pràctiques importants, ja que pot arribar
a comportar la pèrdua de la condició de col·legiat/ada.
Així, a l’empara de l’article 136 dels vigents Estatuts4, que atorga al Col·legi la
potestat, derivada de l’article 42.1 de la LCP, d’aprovar els reglaments que consideri
oportuns per regular matèries relacionades amb les funcions col·legials, es formula
la següent proposta de reglament.

Aquests Estatuts han perdut vigència. Les previsions establertes en aquesta normativa han estat
incorporades als actuals Estatuts col·legials, aprovats en Junta General Extraordinària de 4 i 6 de febrer
de 2015, per Resolució JUS/689/2015, de 10 d’abril, declarats adequats a la legalitat i inscrits en el
Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya de 17 d’abril de 2015.
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L’objecte d’aquesta proposta és establir, d’acord amb l’article 24.2 dels Estatuts 5 i
15.1 de la Normativa de l’advocacia catalana, un procediment sumari per donar de
baixa una persona col·legiada per impagament de les quotes col·legials o sancions
meritades, així com el procediment de reincorporació posterior, en cas de pagament.
La seva finalitat és establir un procediment que conjugui l’actuació administrativa
pràctica i eficient, amb la seguretat jurídica de l’interessat.
Per assolir aquest objectiu, i per analogia amb el que preveu l’article 65 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, el tràmit s’inicia requerint el
col·legiat que incorre en morositat perquè es posi al corrent del deute; se li atorga
tràmit d’audiència; i se l’adverteix que es declararà la baixa col·legial. Així mateix, es
preveu la possibilitat de demanar un fraccionament o un ajornament del deute per
causa justificada.
D’acord amb l’article 44 de la Llei 7/2006 de la LCP, es preveu que el pagament del
deute, amb els interessos legals meritats fins aquest dia, comportarà l’alta
immediata del col·legiat, sense més tràmit, i sempre que no subsisteixin altres
causes de baixa, com la inhabilitació. L’import es referirà a les quotes impagades que
originen l’expedient, així com les acumulades durant la tramitació d’aquest.
Finalment, el reglament es remet al procediment de reclamació de quotes col·legials
i sancions, per al compliment d’altres obligacions econòmiques, a fi d’acordar la
suspensió temporal o denegació de la prestació de serveis col·legials.
D’altra banda, es preveu un procediment específic per reclamar les primes de la
pòlissa de responsabilitat civil ampliada, ja que aquest concepte es cobra en un rebut
independent i té un tractament específic, en la mesura que es tracta d’una pòlissa
col·lectiva que paga el Col·legi com a prenedor de l’assegurança. L’impagament
d’aquesta ampliació comportarà la pèrdua dels drets inherents a aquesta ampliació.
El Reglament s’aplica també a les persones associades que preveu l’article 4.3 dels
vigents Estatuts.
En conseqüència, la Junta de Govern aprova el següent Reglament.
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Article 1.- Objecte.
Aquest reglament té per objecte regular un procediment sumari de reclamació de
quotes col·legials i sancions pendents, d’altres obligacions econòmiques del col·legiat
i de l’eventual declaració de baixa d’aquest Col·legi de les persones col·legiades o
associades per impagament reiterat de quotes i sancions econòmiques, així com el
procediment de reincorporació, un cop satisfetes aquestes. Així mateix, regula el
procediment de reclamació de les quotes independents corresponents a la pòlissa de
responsabilitat civil ampliada.
Les referències als col·legiats i col·legiades que apareguin en aquest Reglament
s’entendran efectuades també a les persones associades al Col·legi d’acord amb
l’article 4.3 dels Estatuts.

Article 2.- Baixa col·legial per impagament de quotes
L’ impagament reiterat de les quotes col·legials i sancions econòmiques imposades,
serà causa suficient per a tramitar la baixa col·legial, de conformitat amb allò previst
a l’article 23.1.c) dels Estatuts de l’ICAB6.
Es considera que l’ impagament de quotes és reiterat quan la persona col·legiada
deixi d’abonar-les durant dos mesos consecutius o tres d’alterns en un termini de sis
mesos. L’ impagament de les quotes afectarà també a les quotes extraordinàries.
Es considera que l’ impagament de sancions econòmiques és reiterat quan la
persona col·legiada hagi estat requerida de pagament en dues ocasions consecutives
respecte una mateixa sanció.

Article 3.- Procediment de reclamació de les quotes col·legials i sancions
econòmiques .
1. El procediment de reclamació s’iniciarà automàticament al produir-se un
impagament reiterat, en els termes definits a l’article 2, amb un requeriment escrit,
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enviat a la persona col·legiada, per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la
recepció per part de l’interessat, al domicili professional que consti al cens col·legial,
llevat que el col·legiat n’hagi designat un altre per a notificacions d’acord amb el que
estableix l’article 20 dels Estatuts de l’ICAB7.
També seran vàlides les notificacions efectuades per correu electrònic sempre que el
col·legiat n’hagi donat el seu consentiment previ per rebre les comunicacions
col·legials per aquesta via i en que quedi constància de la recepció.
2. Si no fos possible efectuar la notificació en els anteriors domicilis i sempre i quan
s’hagin realitzat un mínim de dos intents de notificació personal, es practicarà la
notificació en el taulell d’anuncis de l’ICAB i en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
3. En la comunicació s’indicarà l’obligació de fer front a l’import pendent fins a la
data del requeriment, en el termini màxim de quinze dies, i es recordarà l’obligació
d’abonar, respecte de les quotes col·legials, les que es generin durant la tramitació de
l’expedient, amb l’advertiment que l’ incompliment de l’obligació produirà la baixa
col·legial, conforme a l’article 23, apartat c) dels Estatuts del Col·legi8.
4. Durant el mateix termini de quinze dies conferit per a realitzar el pagament,
s’atorgarà al col·legiat un tràmit d’audiència per tal que pugui formular les
al·legacions que tingui per convenient.

Article 4.- Procediment de baixa.
1. Transcorregut el termini d’audiència sense que la persona interessada hagi
formulat al·legacions, o acreditat la complerta regularització del deute pendent, la
Junta de Govern, a proposta del Tresorer/a, acordarà la baixa de la Corporació del
col·legiat o col·legiada.
2. En cas que es formulin al·legacions, dins el termini concedit, es resoldran
motivadament en el termini màxim d’un mes, des de la presentació de les
al·legacions. L’estimació de les al·legacions donarà lloc a l’arxiu de l’expedient o bé, a
proposta del Tresorer/a, s’elevarà a la Junta de Govern la seva desestimació, per tal
En els Estatuts vigents la designació del domicili professional per part dels col·legiats es recull a
l’article 19.
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d’acordar la baixa de la Corporació del col·legiat o col·legiada.
3. Els anteriors acords es notificaran a l’interessat, amb indicació dels recursos
pertinents.

Article 5.- Recursos.
1. Contra els acords de la Junta de Govern acordant la baixa col·legial es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjat contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos des de la recepció de la
notificació dels acords.
2. Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant la Junta de
Govern, en el termini d’un mes també des de la recepció de la notificació.
3. La interposició de recurs no suspendrà l’acord de baixa, sens perjudici que,
excepcionalment es pugui sol·licitar i atorgar, d’acord amb la normativa de
procediment administratiu.

Article 6.- Execució
1. Els acords de baixa esdevindran executius un cop ferms en via administrativa,
d’acord amb l’article 23.2 dels vigents Estatuts9. En conseqüència, si abans de ser
ferm l’acord de baixa, la persona afectada abonés les quantitats degudes fins al
moment de la notificació dels acords de baixa, aquesta no produirà efectes.
2. Un cop l’acord de baixa sigui ferm, es comunicarà al Consell dels Il·lustres
Col·legis d’Advocats de Catalunya, i als òrgans judicials de Catalunya, a fi que es
compleixi la baixa col·legial i la persona en aquesta situació no pugui actuar
professionalment. També es notificarà als departaments de l’ICAB que correspongui,
als efectes de la gestió interna.
3. Els acords de baixa són ferms en via administrativa un cop s’hagi notificat a
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l’interessat l’acord de baixa de la Junta de Govern.

Article 7.- Ajornament i fraccionament.
1. Abans de la resolució de l’expedient, les persones col·legiades o associades que,
per circumstàncies excepcionals, no puguin fer front, dins els terminis de venciment,
a les seves càrregues col·legials, podran adreçar una sol·licitud d’ajornament o
fraccionament de pagament, aportant la documentació i altres proves que acreditin
la seva situació, restant automàticament suspès, en el seu cas, el procediment de
baixa.
2. La Junta de Govern, a proposta de la Tresorer/a desestimarà la sol·licitud quan
no s’acrediti suficientment la impossibilitat de fer front als deutes col·legials i el
procediment de baixa continuarà la seva tramitació. La resolució de la Junta de
Govern serà motivada i s’adoptarà en el termini d’un mes des de la petició.
Transcorregut aquest termini sense haver dictat resolució, s’entendrà desestimada
per silenci.
3. Cas de produir-se l’impagament del fraccionament o ajornament acordat, el
procediment de baixa s’iniciarà o es reprendrà, automàticament, en la fase en que
hagués quedat en suspens, sempre i quan no hagués incorregut en caducitat.
4. Els col·legiats no es podran acollir a la sol·licitud de fraccionament o ajornament
quan la Junta de Govern ja hagi resolt definitivament l’expedient de baixa col·legial,
llevat circumstàncies molt excepcionals que hauran de quedar degudament
acreditades i, en tot cas, estimades per la Junta de Govern, a proposta del
Tresorer/a.

Article 8.- Reincorporació.
1. Un cop ferm en via administrativa l’acord de baixa, l’abonament de les quotes
pendents i les acumulades fins la data de pagament, o les sancions, amb l’interès
legal meritat, s’acordarà la rehabilitació automàtica de l’alta col·legial, excepte per
aquells casos en què, consultats els arxius col·legials, subsisteixi algun altre motiu
per mantenir la baixa col·legial.
2. La reincorporació comportarà el manteniment del número de col·legiat/da
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anterior a la baixa.
3. La reincorporació tindrà efectes des de l’endemà en què s’acrediti l’efectivitat del
pagament del deute acumulat.
4. El departament encarregat donarà compte de l’alta a la Junta de Govern i
efectuarà els apunts i les comunicacions corresponents, a efectes de deixar sense
efectes la declaració de baixa i sigui efectiva la reincorporació.

Article 9.- Reclamació d’altres obligacions econòmiques.
1. El col·legiat també contreu altres obligacions econòmiques amb el Col·legi
d’Advocats de Barcelona10 com a conseqüència de la utilització dels serveis general o
específics, incloses les activitats formatives.
2. El procediment de reclamació serà el mateix que preveu l’article 3 del present
Reglament per a les quotes i sancions col·legials. En el requeriment per escrit
s’indicaran les conseqüències que es podran derivar de l’impagament de les
esmentades obligacions, de conformitat amb les condicions establertes en cadascun
dels supòsits.
3. Transcorregut el termini d’audiència sense que la persona interessada hagi
formulat al·legacions, ni hagi acreditat que s’ha abonat el deute pendent, es podrà
acordar la suspensió o denegació de prestació de serveis col·legials.

Article 10.- Reclamació de les primes de la pòlissa de responsabilitat civil.
1. Les primes de la pòlissa de responsabilitat civil són aquelles que paguen
mensualment o anualment els col·legiats i les col·legiades exercents que contracten
la pòlissa ampliada a través del Col·legi, i que aquest paga a la companyia com a
prenedor de l’assegurança.
10 Amb el canvi de denominació de la Corporació arran de l’aprovació dels Estatuts col·legials, aprovats
en Junta General Extraordinària de 4 i 6 de febrer de 2015, les referències a l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Barcelona s’han d’entendre fetes a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
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2. El procediment de reclamació serà el mateix que el que preveu l’article 3 del
present Reglament per a les quotes col·legials. En el requeriment per escrit
s’indicaran les conseqüències que es podran derivar de l’impagament de la prima, de
conformitat amb la Llei del contracte d’assegurança.
3. Transcorregut el termini d’audiència sense que la persona interessada hagi
formulat al·legacions, ni hagi acreditat que s’ha abonat el deute pendent, es
comunicarà aquest fet a la companyia, que acordarà la baixa de la cobertura de
l’ampliació de la responsabilitat civil respecte a aquell col·legiat. En tot cas, el
col·legiat conservarà la pòlissa de responsabilitat civil bàsica que gaudeixen tots els
col·legiats i les col·legiades exercents de l’ICAB.
4. La baixa de l’ampliació de la pòlissa es comunicarà per escrit al col·legiat. Així
mateix, s’informarà al Servei d’Atenció al Col·legiat per tal que faci l’anotació
corresponent en el programa de Gestió.

11.- Vigència.
El present reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en la pàgina
web col·legial.
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