
 

 

Principis rectors de la deontologia 

professional 

 

a).- Àmbit temporal.- L’aplicació de les normes deontològiques s’ha de fer en funció 

de la data dels fets examinats, aplicant en cada situació la normativa que li era 

d’aplicació en funció d’aquesta data, sense perjudici de l’aplicació sempre de la norma 

més favorable al Lletrat objecte d’actuacions disciplinàries en el supòsit de ser-ho la 

actual. 

b).- Àmbit territorial.- La Normativa deontològica, tant estatal, com autonòmica 

catalana, preveu que serà competent per l’exercici de la funció disciplinària el Col.legi 

d’Advocats en quin territori de competència s’ha desenvolupat l’actuació professional 

mereixedora de tramitació disciplinària, amb independència de la corporació de 

col.legiació de l’Advocat. Aquest criteri serà més objectiu quan es tracti d’actuacions 

processals, i tindrà un caràcter més subjectiu quan es tracti d’actuacions d’ordre privat  

o bé quan es tracti de fets regulats per la normativa deontològica, però no directament 

relacionats amb el desenvolupament de l’encàrrec professional, si no connexes amb el 

mateix (dret d’informació, relació econòmica amb el client, desconsideració en el tracte, 

etc...), tenint que acudir en nombroses ocasions a criteris del lloc de contractació dels 

serveis, del lloc on radiqui l’activitat principal..... 

c).- Normes d’aplicació.- La Normativa deontològica s’aplicarà en funció de la 

territorialitat expressada, que ve recollida en les normes de referència apuntades a 

l’inici d’aquesta comunicació, les quals son el desenvolupament del que ja preveu el 

propi article 546è.3 de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ), quan disposa que la 

responsabilitat disciplinària dels advocats, derivada de la seva conducta professional, 

haurà de ser declarada pels Col.legis i Consells de Col.legis, d’acord amb la normativa 

pròpia que els regula, imposant com a mandat, exclusivament, el respecte a les 

garanties de defensa de tot procediment sancionador.  

En conseqüència i tenint en compte les facultats habilitades per la Llei 7/2006 de 31 de 

maig, del Parlament de Catalunya, d’Exercici de les Professions Titulades i dels 

Col.legis Professionals, les actuacions quina competència sigui atribuïble a l’ICAB, es 

subjectaran, sigui quina sigui la procedència de col.legiació del Lletrat objecte 

d’actuacions disciplinàries, en primer lloc al que disposa la Normativa de l’Advocacia 

Catalana, seguint per les disposicions estatutàries i tenint caràcter supletori les 

disposicions contingudes al “Estatuto General de la Abogacía Española” o al “Código 

Deontológico de la Abogacía Española”. 

d).- Procediment disciplinari.- En base a la subjecció normativa abans establerta, 

el procediment disciplinari serà el previs als articles 60è a 99è de la Normativa de 

l’Advocaia Catalana, que desenvolupa de forma exhaustiva tots els principis i tràmits 

d’aquesta regulació, sent de destacar, als efectes esquemàtics d’aquesta comunicació: 

 



 

 

1.- L’inici d’actuacions pot tenir diferents fonts, sent les més usuals les queixes dels 

ciutadans, d’altres Advocats, d’Organismes Públics (Jutjats, Policia , Presons...), sense 

que hi hagi cap impediment en que l’ICAB inici d’ofici actuacions per raó del 

coneixement de fets presumptament infractors de la normativa deontològica que hagi 

conegut per canals diferents de la queixa o denúncia, exigint-se la ratificació personal 

d’aquells denunciants que no comptin amb fedatari o que no siguin Advocats en 

exercici. 

2.- Tràmits d’admissió.  

La constància de que les queixes o denúncies poden ser susceptibles de nombroses 

incidències de caràcter previ a la seva tramitació formal, com poden ser la manca de 

documentació necessària per acreditar els fets manifestats; la competència territorial 

d’un altre Col.legi, que obligui a la inhibició de l’ICAB; la manca de contingut 

deontològic dels fets objecte de queixa, encara que tinguin entitat suficient com per 

derivar la mateixa a un altre organisme competent pel seu coneixement; la manca de 

localització correcta de l’Advocat queixat;.... obliga a disposar d’un tràmit àgil per 

solucionar totes aquestes situacions, tràmit que ha de suposar que només se segueixin 

actuacions quan existeixin elements suficients que determini la competència de l’ICAB 

per la seva pràctica. 

3.- Pràctica d’informació prèvia o diligències informatives.  

La experiència acumulada en molts anys, derivada del coneixement de que una gran 

part de queixes o denúncies sobre el comportament dels Advocats poden ser motiu 

d’arxiu de les actuacions col.legials iniciades un cop s’han presentat al.legacions per 

part dels Advocats afectats, fa considerar com a prudent iniciar amb caràcter previ a un 

expedient disciplinari un període d’informació prèvia, denominat diligències 

informatives,  sempre que la documentació que obri en poder de l’ICAB no faci 

presumir que aquest tràmit no pot evitar la tramitació d’un expedient disciplinari, 

supòsit que es considera excepcional. 

4.- Principis del procediment.  

El respecte a les garanties de defensa previst a la LOPJ per als procediments 

disciplinaris col.legials, malgrat tenir la seva expressió primera a l’article 63è de la 

Normativa de l’Advocacia Catalana , que obliga a observar en tot cas el principi de 

tipicitat, desenvolupant el mateix en la relació de tipus infractors (articles 64è a 71è), i 

en relació a les sancions possibles a imposar (articles 72è a 79è), obliga a aplicar, 

tanmateix,  al procediment disciplinari,  tots aquells principis típics del dret penal, com 

son el del respecte a la presumpció d’innocència, el respecte a la contradicció, el 

respecte al silenci de qui es objecte d’imputació disciplinària, així   com tots aquells 

principis del procediment administratiu sancionador, com el dret d’accés als 

expedients, a obtenir còpia, a la resolució motivada i expressa,..... 

A la vegada cal fer especial referència als principis de seguretat jurídica que han de 

presidir la tramitació disciplinària, com son la prescripció de les faltes o sancions, i la 

caducitat dels procediments disciplinaris, sent el primer concepte un concepte 

d’extinció de la responsabilitat disciplinària, sotmès a la possibilitat de la seva 



 

 

interrupció per l’inici d’actuacions col.legials amb coneixement de l’Advocat objecte 

d’actuacions, i el segon un concepte lligat a la eficàcia del procediment, però només al 

procediment disciplinari, es a dir al regulat als articles 86è a 95è de la Normativa de 

l’Advocacia Catalana, per lo que no es un termini que afecti a les actuacions 

informatives prèvies, i sent un termini quina superació, de no ser apreciada per 

l’Instructor,  haurà de ser objecte d’al.legació expressa per part de l’Advocat afectat. 

5.- Els recursos. 

La tramitació disciplinària, quan es tradueix en una resolució col.legial que posa fi al 

procediment, queda sotmesa al règim de recursos previst a la Llei 7/2006 de 31 de 

maig, que preveu el recurs potestatiu de reposició, a presentar davant la pròpia Junta 

de Govern de l’ICAB, o bé directament el recurs contenciós administratiu, sense que 

ambdós puguin ser simultanis, sense que estigui prevista cap fase de recurs per als 

actes de tràmit. 

6.- Les sancions. 

Com s’ha dit, els articles 72è a 79è de la Normativa de l’Advocacia Catalana contenen 

les previsions en matèria de possibles sancions a imposar per la comissió d’infraccions 

deontològiques, sent de destacar que l’article 75è estableix els criteris generals per a la 

graduació de les sancions, en funció de diferents factors, a fi de preservar la deguda 

proporcionalitat  com son  la naturalesa o transcendència dels perjudicis causats, la 

reincidència en la comissió de fes anàlegs, el reconeixement dels fets, la col.laboració en 

l’esbrinament, la reparació del dany, o altres. 

Atès que les possibles sancions a imposar pel diferent tipus d’infraccions (molt greus, 

greus o lleus) abasten sempre una graduació mínima a una màxima, tant en els 

períodes d’inhabilitació per a l’exercici de la professió com en les multes econòmiques 

(amb excepció dels graus mínim i màxim absoluts com son l’advertència per escrit en 

les faltes lleus i l’expulsió col.legial ), aquests criteris de graduació suposaran que la 

Junta de Govern, de forma sistemàtica, pel concurs d’un o més d’ells, imposi les 

sancions corresponents a les faltes tipificades en els seus trams mínims, mitjans o 

màxims, amb la suficient motivació en cada supòsit. 

Les sancions deontològiques es rehabilitaran pel transcurs dels terminis que estableix 

l’article 82è de la Normativa de l’Advocacia Catalana (un any per a faltes lleus, dos anys 

per a faltes greus i tres anys per a faltes molt greus) , a comptar des del dia següent al 

compliment de la sanció de que es tracti, i aquesta rehabilitació l’ICAB la practica 

d’ofici, sense necessitat de que sigui sol.licitada per l’Advocat sancionat. 


