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MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE 

PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE BARCELONA. 

 

1.- JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ ESTATUTÀRIA. 

Des del 25 de juliol de 2012, que es va resoldre la inscripció al Registre de 

Col·legis Professionals de Catalunya dels Estatuts del Col·legi de Procuradors 

dels Tribunals de Barcelona ha estat publicada, i en alguns casos ha entrat en 

vigor, normativa diversa d’afectació directa per a l’Il·lustre Col·legi de 

Procuradors dels Tribunals de Barcelona (d’ara endavant, ICPB).  

Ens referim, particularment als següents textos legals: 

(i) La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern. 

(ii) La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern de Catalunya. 

(iii) La Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la víctima del delicte.  

D’altra banda, el proper 2 d’octubre de 2016, entraran en vigor les següents 

lleis: 

(i) La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 

les Administracions Públiques. 

(ii) La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

Per aquestes raons, convé posar de manifest que resulta necessària una 

revisió dels Estatuts de l’ICPB que faci possible un trasllat adient i sistemàtic  

del contingut de les noves disposicions als Estatuts d’aquesta Corporació. 

D’altra banda, en previsió del canvi de domicili del ICPB, es procedeix a la 

corresponent modificació estatutària. 
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A continuació s’analitza la incidència que cada una de les normes citades tindrà 

en relació amb l’ICPB, i s’elabora una proposta de modificació estatutària en 

conseqüència. 

2.- CONTINGUT DE LES NORMES APROVADES I PROPOSTA DE 

MODIFICACIÓ ESTATUTÀRIA. 

 

2.1.- LLEIS DE TRANSPARÈNCIA. 

Tant la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern, d’àmbit estatal, com la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 

de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, 

d’àmbit autonòmic, vinculen als Col·legis Professionals, en l’exercici d’aquelles 

funcions de caràcter públic i subjectes a Dret Administratiu. 

La subjecció dels Col·legis Professionals a l’establert per aquesta normativa, 

per tant, no és plena, doncs les normes de transparència resulten d’aplicació en 

la mesura que els subjectes es trobin prestant un servei públic, desenvolupin 

funcions publiques o obtinguin fons públics. 

Aquesta normativa, posa de relleu  principis com són el de transparència, 

l’accés a la informació pública i el on govern, com a principis bàsics que 

permeten avaluar la qualitat democràtica del funcionament de les 

administracions públiques. Així com el Principi de de govern obert, com a 

concepte que permet aprofitar els avantatges dels mitjans electrònics per a 

configurar un sistema de relacions entre les administracions i la ciutadania més 

interactiu i més participatiu. 

L’article 3.1.b) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés 

a la informació pública i bon govern de Catalunya (en endavant, Llei de 

Transparència de Catalunya), estableix que aquesta norma resulta aplicable a 

aquelles entitats de Dret Públic que actuen amb independència funcional o amb 

una autonomia especial reconeguda per llei i que exerceixen funcions de 

regulació i supervisió externa sobre un determinat sector o activitat, com ho son 

els Col·legis Professionals. 
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Des d’aquesta perspectiva les Lleis de Transparència, imposen als Col·legis 

Professionals les següents obligacions: 

2.1.1. Implantació del Portal de la Transparència – article 5 de la Llei de 

Transparència de Catalunya -. 

Aquest Portal de la Transparència es configura com el mecanisme essencial 

per tal de donar compliment als Principis de Transparència i d’Informació 

Pública i el Principi de Publicitat Activa.  

A través del citat Portal de Transparència es difondrà informació pública 

d’interès general de manera veraç i objectiva, i de manera constant i 

permanentment actualitzada. Aquesta informació, a més, haurà de ser 

fàcilment accessible i comprensible per als seus destinataris. 

D’acord amb l’establert en l’article 8 de la Llei de Transparència de Catalunya, 

l’Administració, en compliment del Principi de Transparència, haurà de fer 

pública la següent informació: 

1. L’organització institucional i l’estructura administrativa, de conformitat 

amb l’establert en l’article 9 de la Llei de Transparència de 

Catalunya. 

 

2. La gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial, de 

conformitat amb l’establert en l’article 11 de la Llei de Transparència 

de Catalunya. 

 

3. Les decisions i les actuacions amb una rellevància jurídica especial, 

de conformitat amb l’establert en l’article 10 de la Llei de 

Transparència de Catalunya. 

 

4. La plantilla, la relació de llocs de treball i el règim retributiu. 

 

5. Els procediments administratius relacionats amb l’exercici de les 

seves competències. 
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6. Els contractes subscrits relacionats amb l’exercici de les funcions 

públiques atribuïdes, de conformitat amb l’establert en l’article 13 de 

la Llei de Transparència de Catalunya. 

 

7. Els convenis, de conformitat amb l’establert en l’article 14 de la Llei 

de Transparència de Catalunya. 

 

8. Les subvencions i els ajuts públics rebuts per les corporacions, amb 

indicació del seu import i de l’objectiu o finalitat, de conformitat amb 

l’establert en l’article 15 de la Llei de Transparència de Catalunya. 

 

9. Els informes i els estudis. 

 

10. La informació estadística. 

 

11. La informació geogràfica. 

 

12. Les matèries i les actuacions la publicitat de les quals s’estableixi per 

norma. 

 

13. Qualsevol matèria d’interès públic, i les informacions que siguin 

demanades amb més freqüència per via de l’exercici del dret d’accés 

a la informació pública. 

Caldria incloure en els Estatuts un precepte que regulés el Portal de 

Transparència,  

“L’ICPB,  en compliment de l’establert en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 

de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, 

disposarà d’un Portal de Transparència, accessible des de la pàgina web del 

Col·legi, a través del qual es difondrà informació pública d’interès general 

legalment preceptiva de manera veraç i objectiva. La informació publicada en el 

citat Portal de Transparència serà permanentment actualitzada.” 

 

2.1.2. Accés a la Informació Pública. 
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La Llei disposa el dret de tot ciutadà de poder sol·licitar l’accés a aquella 

informació pública, sense necessitat de justificar un interès personal ni cap 

tipus de motivació, i des que el ciutadà sol·licitat és major de 16 anys. 

Pot denegar-se o restringir-se mitjançant resolució quan concorrin les causes 

de l’art. 21 de la Llei de Transparència de Catalunya, i sempre caldrà justificar-

ho mitjançant Resolució motivada. 

El sol·licitant ha de presentar una sol·licitud, per qualsevol mitjà, inclòs 

l’electrònic (a través del formulari facilitat al Portal de Transparència), deixant 

constància del compliment dels requisits legalment preceptiu. Als articles 30 i 

següents de la Llei de Transparència de Catalunya consten els detalls del 

procediment de sol·licitud d’informació pública. 

En qualsevol cas, l’òrgan competent per a resoldre és la Junta de Govern. 

En compliment de l’establert en la Llei de Transparència de Catalunya, caldria 

incloure en els Estatuts de l’ICPB: 

a) El Dret de tot ciutadà, major de 16 anys, de sol·licitar al ICPB informació 

de caràcter públic, sense necessitat de justificar un interès particular.  

b) La corresponent obligació de la Junta de Govern de resoldre les 

sol·licituds d’informació i d’atorgar la mateixa, sempre que la informació 

sol·licitada tingui el caràcter de pública i no s’enquadri dins els límits 

d’accés a la informació pública establerts en l’article 21 de la Llei de 

Transparència de Catalunya. 

c)  La regulació corresponent al Procediment d’Informació Pública, 

establert en els articles 26 i ss. De la Llei de Transparència de 

Catalunya. 

D’altra banda, sembla que fora bo incloure, entre les funcions públiques de 

l’article 4 dels Estatuts de l’ICPB, complir els Principis de Transparència, 

Informació Pública i Bon Govern. 

2.1.3. El Bon Govern. 

La Llei de Transparència de Catalunya estableix l’obligació de compliment dels 

Principis de Bon Govern, establert en l’article 55 de la citada norma. En molts 
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casos, aquests principis de Bon Govern es basen en el compliment de les 

normes i en la transparència i informació pública de les seves actuacions i 

decisions, motiu pel qual potser seria suficient una menció genèrica del 

concepte de bon govern en els Estatuts, com la proposada en el punt anterior. 

D’altra banda, l’ICPB té el deure d’impulsar el govern obert, preferentment 

amb l’ús de mitjans electrònics. Aquest concepte de Govern Obert, comporta la 

implantació d’una sèrie de mecanismes que permetin una major 

intercomunicació entre el ICPB i els ciutadans. Aquesta intercomunicació pot 

realitzar-se, ja sigui a través d’una comunicació electrònica, o bé 

presencialment. 

Altres corporacions col·legials han implantat mecanismes com el “Deganat 

Obert”, mitjançant el qual el Degà de la corporació o bé els òrgans de govern 

del Col·legi, es posen a disposició dels ciutadans en dies i hores determinats.   

No considerem necessari incloure amb tant nivell de detall la manera com es 

donarà compliment a aquesta obligació, en els Estatuts de l’ICPB.  

2.1.4. Col·laboració amb el Síndic de Greuges. 

La Llei de Transparència de Catalunya, en els seus articles 91, 92 i 93, 

configura un deure que consisteix en facilitar la informació que sigui requerida 

pel Síndic de Greuges, per a l’elaboració de l’informe general d’avaluació anual 

que aquest darrer ha de presentar davant del Parlament de Catalunya. 

En compliment de l’establert en aquests preceptes podria incloure’s en l’article 

4 dels Estatuts de l’ICPB, referència al deure de col·laboració de l’ICPB vers el 

Síndic de Greuges. Tot i així, es tracta d’una menció que actualment es troba 

genèricament prevista en l’establert en l’article 4.1.k) i o) dels Estatuts de 

l’ICPB. 

 

2.2. LLEI 4/2015, DE 27 D’ABRIL, DE L’ESTATUT DE LA VÍCTIMA DEL 

DELICTE. 
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La Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la víctima del delicte (d’ara 

endavant, Estatut de la Víctima del Delicte), va entrar en vigor el passat 28 

d’octubre de 2015.  

Es tracta d’una Llei que, segons el seu propi preàmbul té la vocació de ser el 

catàleg general dels drets, processals i extraprocessals, de totes les víctimes 

de delictes. 

En aquest cas, l’Estatut de la Víctima del Delicte fa referència expressa a les 

funcions dels Procuradors dels Tribunals, així com als Col·legis de Procuradors 

i als Consells de Col·legis.   

 

2.2.1. Període de Reflexió en Garantia de la Víctima. 

La Disposició Final Cinquena de la Llei de l’Estatut de la Víctima del Delicte, en 

termes literals estableix: 

“Els Col·legis i Consells Generals d’Advocats i Procuradors adoptaran les 

mesures necessàries per adaptar llurs respectius Estatuts a l’establert a l’apartat 

2 de l’article 8 de la present Llei, en un termini màxim d’un any des de la seva 

entrada en vigor”. 

Al seu torn, l’article 8 de la mateixa norma determina que: 

“Article 8. Període de reflexió en garantia dels drets de la víctima 

1. Els Advocats i Procuradors no podran dirigir-se a les víctimes directes o 

indirectes de catàstrofes, calamitats públiques o altres successos que haguessin 

produït un nombre elevat de víctimes que compleixin els requisits que es 

determinin reglamentàriament i que puguin constituir delicte, per oferir-los els 

seus serveis professionals fins que no hagin transcorregut 45 dies des del fet.  

(...) 

2. L’incompliment d’aquesta prohibició donarà lloc a responsabilitat 

disciplinària molt greu, sens perjudici de la resta de responsabilitats que 

procedeixin.” 
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A la vista de l’establert en l’article 8 de l’Estatut de la Víctima del Delicte, caldria 

incorporar en l’article 103.2 dels Estatuts de l’ICPB, un apartat en el que es 

tipifiqui com a infracció molt greu, l’incompliment del període de reflexió en 

garantia de la víctima. 

En aquest sentit podria incloure’s com a infracció molt greu: 

“2. Són infraccions professionals molt greus: 

[...] 

G) L’incompliment  de l’obligació de no dirigir-se directa o indirectament a les 

víctimes directes o indirectes de catàstrofes, calamitats públiques o altres 

successos que haguessin produït un nombre elevat de víctimes, i que puguin 

constituir delicte, per oferir-los els seus serveis professionals fins que no hagin 

transcorregut 45 dies des del fet.” 

Correlativament, en l’article 80 dels Estatuts de l’ICPB, caldria incloure com a 

Deure dels Procuradors dels Tribunals: 

“j) Respectar l’Estatut de la Víctima del Delicte, i en particular no dirigir-se directa 

o indirectament a les víctimes directes o indirectes de catàstrofes, calamitats 

públiques o altres successos que haguessin produït un nombre elevat de 

víctimes, i que puguin constituir delicte, per oferir-los els seus serveis 

professionals fins que no hagin transcorregut 45 dies des del fet.” 

2.2.2. Formació sobre l’Estatut de la Víctima del Delicte. 

Al seu torn, l’article 30 de l’Estatut de la Víctima del Delicte, estableix: 

“Article 30. Formació en els principis de protecció de les víctimes 

1. El Ministeri de Justícia (…) [assegurarà] una formació general i específica, 

relativa a la protecció de las víctimes en el procés penal, en els cursos de 

formació de Jutges i Magistrats (…). 

2. Els Col·legis d’Advocats i de Procuradors impulsaran la formació i la 

sensibilització de llurs col·legiats en els principis de protecció de les víctimes 

continguts en aquesta Llei.” 
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L’article 3.2.a) dels Estatuts de l’ICPB determina que una de les finalitats del 

Col·legi és la formació professional permanent dels procuradors.  

En funció de la importància que vulguem atorgar a la protecció de la víctima, 

cal considerar la possibilitat d’incloure o no una menció específica al respecte.  

2.2.3. Informació a la Víctima sobre la causa penal. 

L’article 7 de la Llei de l’Estatut de la Víctima del Delicte, estableix: 

 “Article 7. Dret a rebre informació sobre la causa penal 

(…) Si la víctima s’hagués personat formalment al procediment, les resolucions 

seran notificades al seu procurador i seran comunicades a la víctima a la direcció 

de correu electrònic que hagi facilitat, (...)”. 

D’altra banda l’apartat vuitè de la Disposició Final Primera, mitjançant la qual es 

modifica l’article 301 de la Llei d’Enjudiciament Civil, estableix: 

“Les diligències del sumari seran reservades i no tindran caràcter públic fins que 

s’obri el judici oral, amb les excepcions determinades a la present Llei. 

L’advocat o procurador de qualsevol de les parts que revelés indegudament el 

contingut del sumari, serà corregit amb multa de 500 a 10.000 euros.” 

Si bé és cert que aquesta regulació atribueix nous deures d’Informació a les 

víctimes per part dels Procuradors dels Tribunals, considerem que en cap dels 

dos casos cal dur a terme una conseqüent modificació, en tant que es tracta de 

disposicions processals substantives que, en el seu cas, comporten una 

modificació de l’establert en la LEC o en la LECrim i que ultrapassen l’àmbit 

dels Estatuts de l’ICPB. 

De tota manera, l’incompliment del que disposa aquesta normativa, constituirà 

una infracció disciplinària de conformitat amb l’establert en els articles 103 i ss. 

Dels Estatuts de l’ICPB, de manera que el ICPB ja garanteix el compliment de 

l’establert en la Llei de l’Estatut de la Víctima del Delicte. 

 

2.3. LA LLEI 39/2015, DE 1 D’OCTUBRE, DEL PROCEDIMENT 

ADMINISTRATIU COMÚ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. 
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La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

Administracions Públiques (d’ara endavant, Llei 39/2015), introdueix canvis al 

procediment sancionador regulat en l’actualment vigent Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, de regim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 

administratiu comú.  

2.3.1. L’ACORD D’INICI. 

Pel que la regulació de l’Acord d’Inici, la Llei 39/2015 incorpora preceptes del 

Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel que es regula el procediment per a 

l’exercici de la potestat sancionadora. 

Així doncs, l’article 64.2 de la Llei 39 és pràcticament idèntic a l’article 13.1 del 

Reial Decret 1398/1993, pel que es regula l’exercici de la potestat sancionadora 

i en termes literals estableix: 

“Artículo 64. Acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza 

sancionadora. 

1. El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor del procedimiento, con 

traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará a los 

interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado. 

Asimismo, la incoación se comunicará al denunciante cuando las normas 

reguladoras del procedimiento así lo prevean. 

 

2. El acuerdo de iniciación deberá contener al menos: 

a) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables. 

b) Los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación 

y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la 

instrucción. 

c) Identificación del instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con 

expresa indicación del régimen de recusación de los mismos. 

d) Órgano competente para la resolución del procedimiento y norma que le 

atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable 
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pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos 

en el artículo 85. 

e) Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano 

competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se 

puedan adoptar durante el mismo de conformidad con el artículo 56. 

f) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el 

procedimiento y de los plazos para su ejercicio, así como indicación de que, en 

caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del 

acuerdo de iniciación, éste podrá ser considerado propuesta de resolución 

cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad 

imputada. 

3. Excepcionalmente, cuando en el momento de dictar el acuerdo de iniciación 

no existan elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos que 

motivan la incoación del procedimiento, la citada calificación podrá realizarse en 

una fase posterior mediante la elaboración de un Pliego de cargos, que deberá 

ser notificado a los interesados.” 

Tal i com es desprèn del precepte citat s’eleva a regulació amb rang de Llei 

l’Acord d’Inici, tràmit el contingut del qual fins ara havia estat regulat a l’article 

13 del Reial Decret 1398/1993.  

Aquesta qüestió pot tenir rellevància, doncs cal recordar que la Llei 39/2015 té 

caràcter de normativa bàsica. 

 

Els Estatuts del ICPB, seguint la regulació establerta en el Decret 278/1993, de 

9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de 

competència de la Generalitat, distingeix entre l’Acord d’Inici i el Plec de 

Càrrecs – tràmit, aquest últim, que no es troba previst en la Llei 39/2015 -. 

 

En relació amb aquest punt, part de la doctrina considera que l’entrada en vigor 

de la Llei 39/2015 por alterar, els decrets autonòmics mitjançant els quals es 

regula l’exercici de la potestat sancionadora, i el procediment sancionador, –

entre els quals trobem, evidentment, el mencionat Decret 278/1993–, per tal 

d’adaptar-los a la terminologia de la Llei 39/2015, de manera que hauran de 
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preveure en tot cas acords d’iniciació, i no altres documents, com son els plecs 

de càrrecs.   

 

Aquesta qüestió, pot tenir transcendència en els Estatuts de l’ICPB perquè el 

seu art. 112.1 determina el contingut del plec de càrrec, seguint la terminologia 

de l’art. 10.1 del Decret 278/1993.  

És per aquest motiu que podria ser recomanable unificar la terminologia 

utilitzada en els Estatuts de l’ICPB per fer referència a l’Acord d’Inici en lloc que 

al Plec de Càrrecs. 

 

No obstant, cal tenir present que en el context descrit serà d’esperar una  

probable i propera modificació del Decret autonòmic pel que es regula l’exercici 

de la potestat sancionadora, en el sentit que apuntàvem, motiu pel qual es pot 

esperar a que es produeixi aquesta modificació del Decret per tal de procedir a 

una modificació estatutària en conseqüència. 

 

2.3.2. ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES. 

 

Una altra de les incorporacions al Procediment Sancionador regulat en la Llei 

39/2015, i provinents del Reial Decret 1398/1993, és la previsió de l’art. 87 de 

la Llei 39/2015. Estableix el següent: 

 

“Article 87. Actuacions complementàries 

 

Abans de dictar resolució, l’òrgan competent per resoldre podrà decidir, 

mitjançant acord motivat, la realització de les actuacions complementàries 

indispensables per resoldre el procediment. No tindran la consideració 

d’actuacions complementàries els informes que precedeixin immediatament la 

resolució final del procediment. 

 

L’acord de realització d’actuacions complementàries es notificarà als interessats. 

Se’ls concedirà un termini de set dies per a formular les al·legacions que creguin 

pertinents després de la finalització de les mateixes [de les actuacions 

complementàries]. Les actuacions complementàries hauran de practicar-se en un 
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termini no superior a quinze dies. El termini per resoldre el procediment quedarà 

suspès fins la terminació de les actuacions complementàries.” 

 

Sembla adient afegir-la als Estatuts de l’ICPTB, tot modificant l’art. 112.9 

d’aquests, de tal manera que s’estableixi que “una vegada evacuats els tràmits 

anteriors, l’òrgan competent per a resoldre pugui decidir, mitjançant acord 

motivat, la realització de les actuacions complementàries”.  

 

2.3.3. EXECUTIVITAT DE LA RESOLUCIÓ. 

 

Finalment, cal fer constar que l’art. 138 de la Llei 30/192 estableix que la 

resolució serà executiva quan posi fi a la via administrativa. La Llei 39/2015, en 

el seu article 98 estableix que en el cas de l’execució de les Resolucions d’un 

procediment de naturalesa sancionadora, les Resolucions no es podran 

executar fins que no transcorri el termini d’interposició del recurs de reposició 

no es pot executar cap sanció.  

 

L’article 98.1.b) de la Llei 39/2015 determina el següent: 

 

“Article 98. Executivitat 

 

1. Els actes de les Administracions Públiques subjectes al Dret Administratiu 

seran immediatament executius, llevat que: 

 

(...) 

 

b) Es tracti d’una resolució d’un procediment de naturalesa sancionadora contra 

la qual càpiga algun recurs en via administrativa, inclòs el potestatiu de 

reposició.” 

 

Tanmateix, aquesta modificació resulta irrellevant, a efectes d’una potencial 

modificació dels Estatuts de l’ICPB, ja que l’article 120.1, els Estatuts de l’ICPB, 

ja es pronuncien de conformitat amb l’establert en la Llei 39/2015. 
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En termes literals l’article 120 dels Estatuts de l’ICPB, estableix que: 

 

“Article 120. Executivitat de les sancions 

 

1. Les sancions disciplinàries col·legials són executives una vegada han adquirit 

fermesa en via administrativa. S’entén que han adquirit fermesa en via 

administrativa quan, o bé no es presenta recurs contra les mateixes en el termini 

establert per la normativa administrativa, o bé ha quedat expressament 

desestimat el recurs de reposició”. 

 

2.4. LLEI 40/2015, DE 1 D’OCTUBRE, DEL RÈGIM JURÍDIC DEL SECTOR 

PÚBLIC. 

La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (d’ara 

endavant, Llei 40/2015), pren elements de tres altres lleis: (i) la Llei 50/1997, de 

27 de novembre, del Govern; (ii) la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i 

funcionament de l’Administració General de l’Estat; i (iii) la ja citada Llei 

30/1992.  

Existeixen diverses qüestions establertes en la Llei 40/2015 que poden tenir 

transcendència en una eventual modificació dels Estatuts de l’ICPB: 

2.4.1. CRITERIS DE GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ. 

L’article 108 dels Estatuts de l’ICPB, en la seva redacció actual, el precepte 

presenta l’enumeració dels criteris a tenir en compte a l’hora de graduar la 

sanció a imposar. Aquests criteris coincideixen íntegrament amb els establerts 

en l’article 131.3 de la Llei 30/1992. 

La Llei 40/2015, regula el Principi de Proporcionalitat en el seu article 29, i 

regula també els criteris que hauran de ser tinguts en compte per tal de graduar 

la sanció, afegint un nou criteri respecte dels previstos en l’article 131 de la Llei 

30/1992. 

En aquest sentit, podria ser recomanable introduir en l’article 108 dels Estatuts 

de l’ICPB, el nou criteri de graduació de les sancions, previst en la Llei 40/2015, 

que no és altre que:  
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a) El grau de culpabilitat o l’existència d’intencionalitat.” 

 

 

 

D’altra banda, el mateix article 29 de la Llei 40/2015, en el seu quart punt, 

estableix que: 

“4. Quan ho justifiqui la deguda adequació entre la sanció que hagi d’aplicar-se 

amb la gravetat del fet constitutiu de la infracció i les circumstàncies concurrents, 

l’òrgan competent per a resoldre podrà imposar la sanció en el seu grau inferior”. 

Així doncs, si es creu convenient es podria introduir aquesta referència a la 

graduació de la sanció als Estatuts de l’ICPB. 

 

3. ALTRES PROPOSTES DE MODIFICACIÓ.  

 

3.1. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES. 

Per raons d’eficiència en l’exercici de les funcions col·legials seria recomanable 

introduir una referència als Estatuts de l’ICPB que permetés la delegació de 

competències de l’ICPB en favor del Consell de Col·legis de Procuradors dels 

Tribunals de Catalunya, per tal que aquest últim, prèvia signatura d’un Conveni 

de delegació per part dels dos organismes, pogués exercir les competències 

delegades de forma integrada.  

És per aquest motiu que es proposa introduir en els Estatuts la següent 

clàusula:  

“Per raons d’eficiència en l’exercici de les funcions col·legials, el ICPB podrà 

delegar en el Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya 

l’exercici de determinades competències, prèvia signatura del corresponent 

conveni de delegació intersubjectiva.” 
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3.2. MODIFICACIÓ DE L’ESTABLERT EN L’ARTICLE 105 DELS 

ESTATUTS EN RELACIÓ AMB LES INFRACCIONS LLEUS. 

Per tal de complir el Principi de Tipicitat, considerem recomanable modificar 

l’establert en l’article 105 dels Estatuts de l’ICPB, en el següent sentit: 

“Són infraccions lleus, l’incompliment dels deures col·legials i professionals, 

tipificats en els articles 103 i 104 dels Estatuts, inclosos els que s’assumeixen 

com a procurador-tutor, quan aquestes infraccions no tinguin la consideració de 

molt greus o greus, de conformitat amb  els criteris de graduació de les 

infraccions establerts en l’article 107 dels Estatuts.” 

 

3.3. MODIFICACIÓ DEL DOMICILI DEL ICPB. 

En previsió que a partir del mes de juny de 2017, la seu social del ICPB 

s’ubicarà a Victòria Kent, 4-B, local núm. 3, de l’Hospitalet de Llobregat, es 

proposa la modificació de l’actual Article 8 dels Estatuts de l’ICPB, per tal 

que quedi redactat de la següent manera: 

“Article 8. Seu Social. 

El Col·legi té la seu social al carrer Victòria Kent, 4-B, local núm. 3, de 

l’Hospitalet de Llobregat. També podran crear-se delegacions col·legials de 

caràcter administratiu als partits judicials que es troben dins de l’àmbit territorial 

d’aquesta corporació.” 

D’altra banda, tenint en compte que el canvi de seu social no es portarà a 

terme, previsiblement, fins al mes de juny de 2017, es proposa introduir una 

Disposició Transitòria Quarta, en virtut de la qual s’estableixi: 

“L’establert en l’article 8 dels Estatuts, relatiu a la seu social del ICPB, 

produirà efectes a partir de  l’1 de juny de 2017, o de la data en que es 

produeixi l’esmentat trasllat.”  


