
 

 

Memòria de la Comissió de Deontologia Professional 

La Comissió de Deontologia Professional de l'ICAT està presidida i coordinada pel diputat de 

la Junta de Govern, Javier Gutiérrez Martín i actualment la integren 17 col·legiats/-des. 

La Comissió té com a missió vetllar per al compliment de les normes deontològiques que 

regeixen l'exercici de la professió, garantint el respecte als drets dels particulars. Així mateix, 

l'ICAT ofereix també el servei de mediació col·legial per tal de resoldre possibles conflictes 

que es puguin produir entre lletrats. 

L’instructor i secretari s’encarreguen de la instrucció dels expedients disciplinaris i és la Junta 

de Govern de l’ICAT la que emet la resolució definitiva. 

Malgrat l’augment del número de queixes tramitades, creiem que s’ha de valorar la tasca 

d’aquesta comissió d’una forma global i no tant exclusivament pel número d’expedients 

oberts cada any perquè els actes administratius als que dona lloc un expedient disciplinari es 

poden perllongar en el temps i es pot finalitzar en un any diferent al que es va iniciar. És a 

dir, treballem amb expedients oberts en diferents anys.  

Així mateix, cada expedient de deontologia és diferent i pot ser que uns s’arxivin i, per tant, 

finalitzin ràpidament i ens podem trobar amb queixes més complicades, que arriben a 

expedient disciplinari  i la instrucció del qual pot ser més complicada i necessitar de més 

temps. 

Per últim, com a propostes de millora de la Comissió de Deontologia per a l’any 2017 s’han 

fixat: 

1. Impulsar la figura del procediment abreujat quan el ponent i la Junta de Govern en 

diligències prèvies hagin considerat que la falta és lleu. S’estalviaria l’emissió del plec de 

càrrecs. 

2. Optimitzar les eines informàtiques de gestió de les que disposa l’ICAT. 

3. Intentar reduir les caducitats. Aquesta ve donada per diferents motius que van des de la 

no recepció de les notificacions per part dels interessats i la necessitat de publicar-les 

mitjançant edicte al Boletín Oficial del Estado, fins a endarreriments interns que poden ser 

millorats. També s’ha de tenir en consideració l’actual volum de queixes presentades. 

 

 

 

 

 



 

A continuació, un informe resum sobre la situació actual dels expedients de deontologia. 

INFORME DEONTOLOGIA 

Situació actual 

- Número d’expedients oberts  a l’any 2013: 134. 

- Número d’expedients que continuen en curs a l’any 2016 iniciats a l’any 2013: 3. 

Entre aquests: 

 1 en suspens per prejudicialitat penal. 

 1 en suspens per espera de la resolució del Consell. 

-Número d’expedients oberts a l’any 2014: 153. 

-Número d’expedients  que continuen  en curs a l’any 2016 iniciats a l’any 2014: 6. 

Entre aquests: 

 1 en suspens per prejudicialitat penal. 

 1 en suspens perquè el CICAC ha de resoldre sobre un conflicte de competència 

territorial. 

-Número d’expedients oberts a l’any 2015: 152. 

-Número d’expedients que continuen  en curs a l’any 2016 iniciats a l’any 2015: 39. 

Entre aquests: 

 1 en suspens per espera de la resolució del Consell. 

 2 en suspens per prejudicialitat penal. 

-Número d’expedients oberts a l’any 2016: 156. 

-Número d’expedients que continuen en curs a l’any 2016 iniciats a l’any 2016: 73. 

 

 

 

 

 

 



 

Alguns expedients per matèria 

Falta de col·legiació al col·legi correcte: 

2015 2016 

1 2 

 

Mediacions:  

2015 2016 

1 3 

 

Sol·licituds d’aixecament del secrets professional: 

2015 2016 

13 12 

 

Comunicacions d’interposició d’accions:  

2015 2016 

13 7 

 

Intrusisme:  

2015 2016 

1 1 

 

Empara col·legial:  

 

 

 

Caducitats: 

2015 2016 

8 18 

2015 2016 

2 2 



 

 


