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DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ
JUS/1624/2012, de 25 de juliol, per la qual, havent-ne comprovat prèviament 
l’adequació a la legalitat, s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la 
Generalitat de Catalunya el Codi Deontològic de la Procura Catalana del Consell 
de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya.

Vist l’expedient d’adequació a la legalitat del Codi Deontològic de la Procura 
Catalana del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya a 
la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis 
professionals, aprovat pel Ple del Consell en dates 25 de novembre de 2011 i 4 de 
juliol de 2012;

Atesos l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, 
de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia; la Llei 7/2006, de 31 de maig, 
de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals; la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i 
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret legislatiu 
3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 
2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als 
serveis en el mercat interior, i els Estatuts del Consell vigents declarats adequats 
a la legalitat per la Resolució JUS/358/2009, de 12 de febrer (DOGC núm. 5324, 
de 23.2.2009) i per la Resolució JUS/260/2010, de 3 de febrer (DOGC núm. 5565, 
d’11.2.2010);

Vist que el text del Codi Deontològic de la Procura Catalana s’adequa a la le-
galitat;

Vist que el present expedient ha estat promogut per una persona legitimada, 
que s’han aportat els documents essencials i que s’han complert tots els tràmits 
establerts;

A proposta de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques,

RESOLC:

—1 Declarar l’adequació a la legalitat del Codi Deontològic de la Procura Catalana 
del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya a la Llei 7/2006, 
de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i 
disposar la seva inscripció al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat 
de Catalunya.

—2 Disposar que el text del Codi Deontològic de la Procura Catalana es publiqui 
al DOGC, a l’annex d’aquesta Resolució.

Barcelona, 25 de juliol de 2012

m. PILAR FERNáNDEz BOzAL

Consellera de Justícia
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ANNEx

Codi Deontològic de la Procura Catalana del Consell de Col·legis de Procuradors 
dels Tribunals de Catalunya

ExPOSICIÓ DE mOTIUS

L’exercici de la procura està experimentant en els darrers temps una important 
transformació com a conseqüència de tendències tant rellevants com la lliure 
competència, la globalització de l’economia i el desenvolupament de les noves 
tecnologies entre d’altres. L’actual procura es troba davant d’un repte en el intent 
d’adaptar-se a les noves tendències.

La funció social i pública de la procura en l’exercici de les seves competències 
de representació processal i col·laboració amb l’Administració de justícia requereix 
d’unes normes deontològiques que regulin l’actuació professional del procurador 
envers els seus representats, altres professionals i l’administració de justícia.

ÍNDEx

1. Obligacions ètiques i deontològiques.
2. Secret professional.
3. Independència.
4. Honestedat i integració en l’exercici.
5. Incompatibilitats.
6. Publicitat.
7. Competència deslleial.
8. Aranzels.
9. Provisió de fons.
10. Assegurança.
11. Relació amb els clients.
12. Relació amb els advocats.
13. Relació amb altres procuradors.
14. Relació amb la part contrària.
15. Relació amb els tribunals.
16. Relació amb els col·legis, Consell General i Consell autonòmic.

—1 Obligacions ètiques i deontològiques
El procurador ha de respectar els principis ètics i deontològics de la professió 

establerts en l’Estatuto General de los Procuradores de Espanya així com l’aprovat 
pel Consell dels Col·legis de Procuradors de Tribunals de Catalunya i el que disposi 
el col·legi on està incorporat.

El procurador està obligat a respectar els òrgans del govern del seu col·legi i els 
membres que els componen.

El procurador està obligat a comunicar al col·legi qualsevol acte d’intrusisme, 
de competència deslleial o il·lícita i de qualsevol conducta que contravingui els 
Estatuts i/o normes deontològiques.

El procurador que actuï fora de l’àmbit territorial del seu col·legi haurà de res-
pectar les normes vigents del col·legi d’acolliment en el desenvolupament de la seva 
actuació professional. Per tal de fer efectiva aquesta previsió, es posaran en marxa 
els mecanismes de comunicació i col·laboració administratius adients, garantint el 
compliment de la bona praxis i de les obligacions deontològiques de la professió.

—2 Secret professional
El procurador ha de guardar el secret professional esdevenint aquest deure la 

millor garantia de l’existència de la confiança que presideix la relació professional 
amb els seus representats i els advocats.

El secret professional s’estén a tots els associats, col·laboradors i empleats del 
despatx professional del procurador.
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Aquest deure s’estén de forma igual als supòsits en els que no s’hagi acceptat la 
designa o realitzat el servei així com els casos que s’hagi cessat en la representació 
del servei, sense que això tingui una limitació en el temps.

—3 Independència
La independència és un principi fonamental que constitueix un dret i un deure 

del procurador. Per dur a terme la seva actuació el procurador ha de preservar la 
seva independència en front de tota classe d’ingerències i interessos propis i aliens, 
rebutjant les instruccions dels clients o altres professionals que suposin actuar en 
contra de les obligacions professionals pròpies.

El procurador que veiés amenaçada la seva independència podrà sol·licitar l’em-
parament del col·legi o bé cessar en la representació.

—4 Honestedat i integració en l’exercici
La honestedat i la integració del procurador constitueixen obligacions profes-

sionals que han d’estar per damunt de qualsevol dubte. La relació amb el client es 
fonamenta en la seva confiança i exigeix una conducta professional íntegra, que 
resulti honesta, lleial i diligent.

—5 Incompatibilitats
Són incompatibles totes aquelles professions o l’exercici de les mateixes quan així 

ho declari una norma amb rang de llei. En aquest marc legal, les normes col·legials 
(Estatuto General, normes del Consell o dels propis col·legis) podran concretar els 
supòsits en els que els procuradors s’hauran d’abstenir d’exercir les seves funcions, 
d’acord amb les disposicions legals en aquesta matèria.

Els procuradors poden exercir de forma individual o conjuntament amb unió 
amb un altre o altres professionals de la mateixa professió o diferent sempre que 
no siguin incompatibles legalment.

El règim d’incompatibilitats prohibeix al procurador exercir altres professions o 
activitats que limitin o que resultin incompatibles amb l’exercici de la professió. En 
particular, l’exercici de la professió de procurador és incompatible amb l’exercici 
simultani de la professió de l’advocacia.

—6 Publicitat
Els procuradors podran fer la publicitat dels seus serveis i despatxos d’acord 

amb el que disposi la legislació vigent, en relació a la defensa de la competència i 
competència deslleial. La publicitat es podrà realitzar en qualsevol mitjà de comu-
nicació sempre que la informació sigui veraç, digna i lleial.

Suposarà un incompliment de les normes deontològiques la publicitat que sigui 
contrària a la salvaguarda, la independència i la integritat de la professió de procu-
rador dels tribunals, així com aquella publicitat que vulneri el secret professional.

—7 Competència deslleial
El procurador no pot captar de forma deslleial els clients.
Són actes de competència deslleial tots aquells que contravinguin les lleis estatals 

i autonòmiques que tutelin la lleial competència.

—8 Aranzels
El procurador ha de percebre els drets que li corresponguin per la seva activitat 

professional d’acord amb les disposicions vigents reguladores de l’aranzel.

—9 Provisió de fons
El procurador té dret a sol·licitar i percebre quantitats en concepte de provisió a 

compte de les bestretes i/o drets. La quantia ha de concordar amb les previsions de 
l’assumpte i amb la suma prevista pels drets definitius.

En el cas de no rebre cap dipòsit que s’hagi sol·licitat el procurador podrà fer ús 
dels procediments establerts en les normes processals o renunciar a encarregar-se 
de l’assumpte.

Sense que això perjudiqui el client que pot obtenir els serveis d’un altre procu-
rador. En tot cas, el procurador podrà reclamar judicialment la provisió de fons o 
els drets ja meritats al temps de la cessació.
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—10 Assegurança
El procurador està subjecte a la responsabilitat per danys i perjudicis als seus 

representats derivada de la seva actuació professional. Per aquesta raó el procu-
rador ha de tenir coberta la seva responsabilitat civil mitjançant la corresponent 
assegurança.

—11 Relacions amb els clients
El procurador només podrà encarregar-se d’un assumpte per mandat del seu 

representat o bé per la designació col·legial.
El procurador té plena llibertat per acceptar o refusar la representació processal 

en un assumpte determinat sense necessitat de justificar la seva decisió. Aquesta 
acció la pot dur a terme en qualsevol fase del procediment. Aquesta llibertat s’entén 
sense perjudici de complir les designacions col·legials per la prestació dels serveis 
de representació gratuïta i del torn d’ofici.

El procurador que cessa en la representació està obligat a entregar al client tota 
la documentació que tingui en relació amb l’assumpte. En cap cas s’ha de retenir 
i menys amb el pretext de tenir pendent quantitats en concepte i/o bestretes i 
drets.

El procurador ha d’assessorar el client tot oferint el seu coneixement i expe-
riència i tenir la cura i la diligència necessària per realitzar els treballs que se li 
encarreguin.

El procurador està obligat a informar el client del decurs de les actuacions amb 
un llenguatge entenedor.

El procurador ha d’informar prèviament del cost econòmic per la prestació dels 
serveis. Quant al destinatari del servei ho sol·liciti el procurador haurà de detallar 
el pressupost. Per això podrà disposar dels formularis de nota d’encàrrec que ela-
borin els col·legis.

El procurador ha de rendir comptes amb el client tot expressant les quantitats 
percebudes i les pendents d’acord amb el que disposa l’aranzel. Qualsevol cobrament 
de drets que contravingui el que disposen els aranzels determinarà l’exercici de la 
potestat disciplinària sens perjudici de les accions que corresponguin d’acord amb 
el que estableix la Llei de la defensa de la competència.

—12 Relació amb els advocats
El procurador com a professional i especialista en dret processal, ha de mantenir 

una total independència pel que fa a la seva activitat respecte de l’advocat cosa que 
no és incompatible amb l’estreta col·laboració que han de mantenir ambdós.

En cap cas, el procurador actuarà sota el servei de l’advocat ja que són dos 
professionals independents. Pel cas que el procurador no estigués d’acord amb el 
contingut d’un escrit només firmarà a efectes de representació.

De la relació entre advocat i procurador sempre ha de prevaler l’interès del client 
i bon desenvolupament del procediment i/o mandat.

—13 Relació amb altres procuradors
Els procuradors han de mantenir recíprocament lleialtat i respecte mutu tot abs-

tenint-se d’actituds irrespectuoses.
Abans de promoure qualsevol procés judicial en nom propi contra un altre 

company li haurà de comunicar per escrit a més de transmetre aquesta comuni-
cació al degà del col·legi per si considera oportú realitzar una tasca de mediació 
o conciliació.

Davant les actuacions judicials. es tindran actituds respectuoses envers el com-
pany contrari i si es té qualsevol dubte del contingut d’un escrit es signarà a efectes 
de representació.

—14 Relació amb la part contrària
El procurador s’abstindrà de tota relació i comunicació amb la part contrària 

quan tingui coneixement que aquella està assistida i representada per advocat i 
procurador.
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—15 Relació amb els tribunals
El procurador, com a col·laborador de l’Administració de Justícia, ha d’actuar 

amb lleialtat, respecte i de bona fe. Haurà de posar en coneixement d’aquella les 
observacions que calguin pel bon funcionament dels tribunals.

El procurador i l’Administració de Justícia han de respectar-se recíprocament.
El procurador està obligat a posar en coneixement del tribunal la impossibilitat 

d’acomplir qualsevol actuació que tingui encomanada.
Exhortar als representats per tal que tinguin una conducta respectuosa davant 

dels òrgans jurisdiccionals.

—16 Relació amb els col·legis, Consell General i Consell autonòmic
El procurador està obligat a contribuir al manteniment de les càrregues col-

legials i les contribucions econòmiques establertes pel col·legi, Consell autonòmic 
i Consejo General.

El procurador haurà de comunicar qualsevol modificació de les circumstàncies 
personals que afectin a l’exercici professional, com el canvi de domicili, sempre 
que aquests supòsits estiguin recollits en l’Estatuto General, Estatuts del Consell 
autonòmic i del seu col·legi.

El procurador està obligat a comunicar al Consell autonòmic o Consejo General 
qualsevol irregularitat o arbitrarietat comesa per la Junta de Govern del seu col-
legi.

Així mateix, el procurador ha de denunciar davant del col·legi qualsevol acte que 
arribi al seu coneixement que impliqui exercici il·legal de la professió o que sigui 
contrari als Estatuts, i assabentar la corporació de qualsevol acte que afecti la in-
dependència, llibertat o dignitat d’un procurador en l’exercici de les seves funcions 
i els actes d’intrusisme i les actuacions professionals.

DISPOSICIÓ FINAL

La present norma deontològica entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

PG-318449 (12.221.025)
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