
11..  CCAAPPIITTUULLOO  II  ––  CCOONNCCEEPPTTOOSS  FFUUNNDDAAMMEENNTTAALLEESS  

  

  

11..11..  LLooss  AArrqquuiitteeccttooss  eessttáánn  oobblliiggaaddooss,,  ddeessddee  eell  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  ééttiiccoo,,  aa  aajjuussttaarr  ssuu  

aaccttuuaacciióónn  pprrooffeessiioonnaall  aa  llooss  ccoonncceeppttooss  bbáássiiccooss  yy  aa  llaass  ddiissppoossiicciioonneess  ddeell  

pprreesseennttee  CCóóddiiggoo..    

  

11..22..  EEss  ddeebbeerr  pprriimmoorrddiiaall  ddee  llooss  aarrqquuiitteeccttooss  rreessppeettaarr  ttooddaass  llaass  ddiissppoossiicciioonneess  lleeggaalleess  

yy  rreeggllaammeennttaarriiaass  qquuee  iinncciiddaann  eenn  aaccttooss  ddee  llaa  pprrooffeessiióónn,,  ccoommoo  aassíí  ttaammbbiiéénn  vveellaarr  

ppoorr  eell  pprreessttiiggiioo  ddee  eessttaa..  

  

11..33..  DDee  llaass  ffaallttaass  ddee  ééttiiccaa..  

  

11..33..11..  IInnccuurrrree  eenn  ffaallttaass  ddee  ééttiiccaa  ttooddoo  aarrqquuiitteeccttoo  qquuee  ccoommeettiieerree  ttrraassggrreessiióónn  aa  uunnoo  oo  

mmááss  ddee  llooss  ddeebbeerreess  eennuunncciiaaddooss  eenn  eell  tteexxttoo  ddee  eessttee  CCóóddiiggoo,,  ssuuss  ccoonncceeppttooss  

bbáássiiccooss  yy  ssuuss  nnoorrmmaass  ttááccttiiccaass..  

  

11..33..22..  EEss  aattrriibbuucciióónn  ddeell  TTrriibbuunnaall  ddee  ÉÉttiiccaa  PPrrooffeessiioonnaall  ddeetteerrmmiinnaarr  llaa  ccaalliiffiiccaacciióónn  yy  

ssaanncciióónn  qquuee  ccoorrrreessppoonnddaa  aa  uunnaa  ffaallttaa  oo  ccoonnjjuunnttoo  ddee  ffaallttaass  eenn  eell  qquuee  uunn  

pprrooffeessiioonnaall  ssee  hhaallllaarree  iinnccuurrssoo..  

  

11..33..33..  LLaass  ffaallttaass  ddee  ééttiiccaa  ccaalliiffiiccaaddaa  ppoorr  eell  TTrriibbuunnaall,,  qquueeddaann  ssuujjeettaass,,  aa  llooss  eeffeeccttooss  ddee  llaa  

aapplliiccaacciióónn  ddee  llaass  ppeennaalliiddaaddeess  qquuee  ppuuddiieerraann  ccoorrrreessppoonnddeerr,,  aa  lloo  ddiissppuueessttoo  eenn  eell  

AArrttííccuulloo  1177ºº  ddee  llaa  lleeyy  77..119922..  

  

  

  
22..  CCAAPPIITTUULLOO  IIII  ––  DDEEBBEERREESS  QQUUEE  IIMMPPOONNEE  LLAA  ÉÉTTIICCAA  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  

  

22..11..  PPaarraa  ccoonn  llaa  ssoocciieeddaadd..  

  

22..11..11..  NNoo  eejjeeccuuttaarr  aaccttiivviiddaaddeess  pprrooffeessiioonnaalleess  qquuee  ssiiggnniiffiiqquueenn  uunn  ppeerrjjuuiicciioo  ppaarraa  eell  

iinntteerrééss  ssoocciiaall,,  ccuuaallqquuiieerraa  ffuueerraa  ssuu  nnaattuurraalleezzaa,,  aauunn  ccuuaannddoo  nnoo  eessttuuvviieerreenn  

eexxpprreessaammeennttee  vveellaaddaass  ppoorr  ddiissppoossiicciioonneess  lleeggaalleess..  

  

22..11..22..  EEnnccuuaaddrraarr  eenn  ttooddoo  mmoommeennttoo  ssuu  aaccttiivviiddaadd  pprrooffeessiioonnaall  eenn  eell  pprriinncciippiioo  ddee  qquuee  

ddeebbee  pprreessttaarr  uunn  sseerrvviicciioo  aa  llaa  ssoocciieeddaadd,,  pprroommoovviieennddoo  ssuu  bbiieenneessttaarr  yy  pprrooggrreessoo,,  

pprrootteeggiieennddoo  ssuu  ppaattrriimmoonniioo  hhiissttóórriiccoo,,  ccuullttuurraall  yy  eeccoollóóggiiccoo  yy  ccoonnttrriibbuuyyeennddoo  aa  llaa  

iinnvveessttiiggaacciióónn  yy  ddeessaarrrroolllloo  ddee  ttooddaa  iiddeeaa  oo  iinniicciiaattiivvaa  oorriieennttaaddaa  aa  llaa  bbúússqquueeddaa  ddee  

nnuueevvaass  rreeaalliizzaacciioonneess  ppaarraa  aaffiirrmmaarr  yy  ggaarraannttiizzaarr  eell  ddeerreecchhoo  iinnddiissccuuttiibbllee  ddee  ttooddoo  

sseerr  hhuummaannoo  aa  aallccaannzzaarr  nniivveelleess  ddiiggnnooss  eenn  ttooddoo  lloo  qquuee  hhaaccee  aall  hháábbiittaatt..  

  

22..11..33..  PPrrooccuurraarr  qquuee,,  jjuunnttoo  aall  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass  nnoorrmmaass  qquuee  rreegguullaann  eell  eejjeerrcciicciioo  

pprrooffeessiioonnaall,,  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  ssuu  ttaarreeaa  ccoonnssttiittuuyyaa  llaa  mmeejjoorr  rreessppuueessttaa  ppaarraa  llooss  

iinntteerreesseess  ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd..  

  

22..11..44..  EEll  pprrooffeessiioonnaall  ddeebbee  eevviittaarr,,  ttaannttoo  eenn  llaa  ffuunncciióónn  ppuubblliiccaa  ccoommoo  eenn  llaa  ffuunncciióónn  

pprriivvaaddaa,,  ccoommeetteerr  aa  ppeerrmmiittiirr  oo  ccoonnttrriibbuuiirr  aa  qquuee  ssee  ccoommeettaann  aaccttooss  ddee  iinnjjuussttiicciiaa,,  eenn  

ppeerrjjuuiicciioo  ddee  ccoolleeggaass  uu  oottrrooss  pprrooffeessiioonnaalleess  oo  eemmpplleeaaddooss  eenn  ggeenneerraall,,  aassíí  ffuueerreenn  

iinnffeerriioorreess  oo  ssuuppeerriioorreess  jjeerráárrqquuiiccaammeennttee;;  ttiieennee  aassiimmiissmmoo  eell  ddeebbeerr  ddee  nnoo  



bbeenneeffiicciiaarrssee,,  rreeeemmppllaazzaannddoo  aa  aaqquueellllooss  qquuee  hhuubbiieerreenn  ssiiddoo  iinnjjuussttiiffiiccaaddaammeennttee  

ddeessppllaazzaaddooss..  

  

22..11..55..  NNoo  aapprroovveecchhaarr  ssuu  ccaalliiddaadd  ddee  aauuttoorriiddaadd,,  ffuunncciioonnaarriioo  oo  eemmpplleeaaddoo  ddee  llaa  

aaddmmiinniissttrraacciióónn  oo  eemmpprreessaa  ppuubblliiccaa  ppaarraa  oobbtteenneerr  vveennttaajjaass  oo  bbeenneeffiicciiooss  

ppeerrssoonnaalleess  oo  ppaarraa  eeffeeccttuuaarr  pprroommoocciióónn  oo  pprroosseelliittiissmmoo  ddee  ccuuaallqquuiieerr  nnaattuurraalleezzaa..  

  

22..22..  PPaarraa  ccoonn  llaa  pprrooffeessiióónn  

  

22..22..11..  CCoonnttrriibbuuiirr  ccoonn  ssuu  ccoonndduuccttaa  pprrooffeessiioonnaall  yy  ppoorr  ttooddooss  llooss  mmeeddiiooss  aa  ssuu  aallccaannccee,,  aa  

qquuee  eenn  eell  ccoonnsseennssoo  ppuubblliiccoo  ssee  ffoorrmmee  yy  ssee  mmaanntteennggaa  uunn  eexxaaccttoo  ccoonncceeppttoo  ddeell  

ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddee  llaa  pprrooffeessiióónn  eenn  llaa  ssoocciieeddaadd,,  ddee  llaa  ddiiggnniiddaadd  qquuee  llaa  aaccoommppaaññaa  yy  

ddeell  aallttoo  rreessppeettoo  qquuee  mmeerreeccee..    

  

22..22..22..  NNoo  eejjeeccuuttaarr,,  yyaa  sseeaa  eenn  ffoorrmmaa  iinnddiivviidduuaall  oo  ccoommoo  iinntteeggrraannttee  ddee  uunn  eeqquuiippoo,,  aaccttooss  

rreeññiiddooss  ccoonn  llaa  bbuueennaa  ttééccnniiccaa  oo  qquuee  ccaauussaarreenn  aa  aallgguuiieenn  iinnjjuussttaa  lleessiióónn  mmoorraall  oo  

mmaatteerriiaall,,  aauunnqquuee  mmeeddiiaarree  oorrddeenn  ddee  aauuttoorriiddaadd,,  mmaannddaannttee  oo  ccoommiitteennttee..  

  

22..22..33..  NNoo  ooccuuppaarr  ccaarrggooss  rreennttaaddooss  oo  ggrraattuuiittooss  eenn  IInnssttiittuucciioonneess  pprriivvaaddaass,,  oo  eemmpprreessaass  

ssiimmuullttáánneeaammeennttee  ccoonn  ccaarrggooss  ppúúbblliiccooss  ccuuyyaa  ffuunncciióónn  ssee  hhaallllee  vviinnccuullaaddaa  ccoonn  llaa  ddee  

aaqquueellllaass,,  yyaa  sseeaa  ddiirreeccttaammeennttee  oo  aa  ttrraavvééss  ddee  ssuuss  ccoommppoonneenntteess..  

  

22..22..44..  NNoo  ccoommppeettiirr  ccoonn  llooss  ddeemmááss  ccoolleeggaass  mmeeddiiaannttee  ccoonncceessiioonneess  ssoobbrree  eell  iimmppoorrttee  ddee  

llooss  hhoonnoorraarriiooss,,  ddiirreeccttaa  oo  iinnddiirreeccttaammeennttee  aa  ffaavvoorr  ddeell  ccoommiitteennttee  yy  qquuee,,  bbaajjoo  

ccuuaallqquuiieerr  ddeennoommiinnaacciióónn,,  ssiiggnniiffiiqquueenn  ddiissmmiinnuuiirr  oo  aannuullaarr  llooss  qquuee  ccoorrrreessppoonnddiieerraann  

ppoorr  aapplliiccaacciióónn  ddeell  mmíínniimmoo  ffiijjaaddoo  eenn  eell  AArraanncceell..    

  

22..22..55..  NNoo  ttoommaarr  ppaarrttee  eenn  ccoonnccuurrssooss  ssoobbrree  mmaatteerriiaass  pprrooffeessiioonnaalleess  eenn  ccuuyyaass  bbaasseess  

aappaarreezzccaann  ddiissppoossiicciioonneess  oo  ccoonnddiicciioonneess  rreeññiiddaass  ccoonn  llaa  ddiiggnniiddaadd  pprrooffeessiioonnaall,,  ccoonn  

llooss  pprriinncciippiiooss  bbáássiiccooss  qquuee  iinnssppiirraann  aa  eessttee  CCóóddiiggoo  oo  ssuuss  ddiissppoossiicciioonneess..  

  

22..22..66..  NNoo  ccoonncceeddeerr  ssuu  ffiirrmmaa  aa  ttiittuulloo  oonneerroossoo  nnii  ggrraattuuiittoo  ppaarraa  aauuttoorriizzaarr  ccuuaallqquuiieerr  ttaarreeaa  

pprrooffeessiioonnaall  qquuee  nnoo  hhaayyaa  ssiiddoo  eessttuuddiiaaddaa,,  eejjeeccuuttaaddaa  oo  ccoonnttrroollaaddaa  ppeerrssoonnaallmmeennttee  

ppoorr  ééll..    

  

22..22..77..  NNoo  hhaacceerr  ffiigguurraarr  ssuu  nnoommbbrree  eenn  aannuunncciiooss,,  mmeemmbbrreetteess,,  sseellllooss,,  pprrooppaaggaannddaa  yy  

ddeemmááss  mmeeddiiooss  aannáállooggooss,,  jjuunnttoo  aall  ddee  oottrraass  ppeerrssoonnaass  qquuee  ssiinn  sseerrlloo  aappaarreezzccaann  

ccoommoo  pprrooffeessiioonnaalleess..  

  

22..22..88..  NNoo  rreecciibbiirr  nnii  ccoonncceeddeerr  ccoommiissiioonneess,,  ppaarrttiicciippaacciioonneess  uu  oottrrooss    bbeenneeffiicciiooss,,  ccoonn  eell  

oobbjjeettoo  ddee  ggeessttiioonnaarr,,  oobbtteenneerr  oo  aaccoorrddaarr  ddeessiiggnnaacciioonneess  ddee  íínnddoollee  pprrooffeessiioonnaall    oo  

llaa  eennccoommiieennddaa  ddee  ttrraabbaajjooss  pprrooffeessiioonnaalleess..--  

  

22..22..99..  NNoo  hhaacceerr  uussoo  ddee  pprrooppaaggaannddaass  oo  aavviissooss  eexxaaggeerraaddooss  qquuee  mmuueevveenn  aa  eeqquuíívvooccooss..  

TTaalleess  mmeeddiiooss  ddeebbeerráánn  aajjuussttaarrssee  ssiieemmpprree  aa  ccrriitteerriiooss  ddee  pprruuddeenncciiaa  yy  ddeeccoorroo  

pprrooffeessiioonnaall..  

  

22..22..1100..  NNoo  aacceeppttaarr  llaass  iinnccoorrrreecccciioonneess  qquuee  eell  ccoommiitteennttee  pprreetteennddaa  rreeaalliizzaarr  eenn  ccuuaannttoo  

aattaaññaa  aa  llaass  ttaarreeaass  qquuee  eell  pprrooffeessiioonnaall  tteennggaa  aa    ssuu  ccaarrggoo,,  rreennuunncciiaannddoo  aa  llaa  

ccoonnttiinnuuaacciióónn  ddee  aaqquueellllaass,,  ssii  nnoo  ppuuddiieerree  iimmppeeddiirr  qquuee  ssee  lllleevveenn  aa  ccaabboo..  

  



22..22..1111..  NNoo  aattrriibbuuiirrssee  nnii  aacceeppttaarr  llaa  aauuttoorrííaa  ddee  ttaarreeaass  pprrooffeessiioonnaalleess  qquuee  nnoo  hhuubbiieerreenn  ssiiddoo  

eeffeeccttiivvaammeennttee  eejjeeccuuttaaddaass  ppoorr  ééll,,  ddeebbiieennddoo  eessttaabblleecceerrssee  ccllaarraammeennttee  eell  rrooll  qquuee  

llee  ccuuppiieerraa  eenn  eell  eeqquuiippoo  ddee  ttrraabbaajjoo  eenn  ssuu  ccaarrggoo,,  ttaannttoo  eenn  llaa  aaccttiivviiddaadd  pprriivvaaddaa  

ccoommoo  nn  llaa  ffuunncciióónn  ppúúbblliiccaa..  

  

22..22..1122..  NNoo  ppaarrttiicciippaarr  eenn  ccuuaallqquuiieerr  rrooll  eenn  ccoonnccuurrssooss,,  aa  ppaarrttiirr  ddeell  mmoommeennttoo  qquuee  llaass  

BBaasseess  rreessppeeccttiivvaass  hhuubbiieerreenn  ssiiddoo  eexxpprreessaass  yy  ppúúbblliiccaammeennttee  rreecchhaazzaaddaass  ppoorr  eell  

CCoolleeggiioo..  

  

22..22..1133..  NNoo  aacceeppttaarr  llaa  eennccoommiieennddaa  ddee  uunnaa  ttaarreeaa  pprrooffeessiioonnaall,,  ccuuaannddoo  pprreevviiaammeennttee  ssee  

hhuubbiieerree  ddeesseemmppeeññaaddoo  ccoommoo  AAsseessoorr  oo  JJuurraaddoo  ddee  uunn  ccoonnccuurrssoo  ppaarraa  aaddjjuuddiiccaarr  

ttaall  ttaarreeaa..  

  

22..22..1144..  EEnn  eell  eejjeerrcciicciioo  ddee  llaa  ffuunncciióónn  ppuubblliiccaa,,  aabbsstteenneerrssee  ddee  ppaarrttiicciippaarr  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  

aaddjjuuddiiccaacciióónn  ddee  ttaarreeaass  pprrooffeessiioonnaalleess  aa  ccoolleeggaass  ccoonn  qquuiieenneess  ttuuvviieerree  vviinnccuullaacciióónn  

ffaammiilliiaarr  ddee  hhaassttaa  tteerrcceerr  ggrraaddoo,,  oo  vviinnccuullaacciióónn  ssoocciieettaarriiaa  ddee  hheecchhoo  oo  ddeerreecchhoo..  LLaa  

vviioollaacciióónn  ddee  eessttaa  nnoorrmmaa  iinnvvoolluuccrraa  ttaammbbiiéénn  aall  pprrooffeessiioonnaall  qquuee  aacceeppttaarree  ttaall  

aaddjjuuddiiccaacciióónn..  

  

22..33..  PPaarraa  ccoonn  llooss  ccoolleeggaass..  

  

22..33..11..  NNoo  uuttiilliizzaarr  ssiinn  aauuttoorriizzaacciióónn  ddee  ssuuss  lleeggííttiimmooss  aauuttoorreess  yy  ppaarraa  ssuu  aapplliiccaacciióónn  eenn  

ttrraabbaajjooss  pprrooffeessiioonnaalleess  pprrooppiiooss,,  iiddeeaass,,  ppllaannooss  yy  ddeemmááss  ddooccuummeennttaacciióónn  

ppeerrtteenneecciieennttee  aa  aaqquueellllooss..  

  

22..33..22..  NNoo  ddiiffaammaarr  nnii  ddeenniiggrraarr  aa  ccoolleeggaass,,  nnii  ccoonnttrriibbuuiirr  eenn  ffoorrmmaa  ddiirreeccttaa  oo  iinnddiirreeccttaa  aa  ssuu  

ddiiffaammaacciióónn  oo  ddeenniiggrraacciióónn  ccoonn  mmoottiivvoo  ddee  ssuu  aaccttuuaacciióónn  pprrooffeessiioonnaall..  

  

22..33..33..  AAbbsstteenneerrssee  ddee  eemmiittiirr  ppúúbblliiccaammeennttee  jjuuiicciiooss  ssoobbrree  llaa  aaccttuuaacciióónn  ddee  ccoolleeggaass  oo  

sseeññaallaarr  eerrrroorreess  pprrooffeessiioonnaalleess  eenn  qquuee  iinnccuurrrriieerreenn,,  ssiinn  ssuuffiicciieennttee  

ffuunnddaammeennttaacciióónn..  

  

22..33..44..  CCuuiiddaarr  ddee  qquuee  llaa  ccrriittiiccaa  ddee  uunnaa  oobbrraa  aarrqquuiitteeccttóónniiccaa  eessttee  rreeffeerriiddaa  aa  ééssttaa  ccoommoo  

pprroodduuccttoo,,  yy  nnoo  aa  llaa  ccaappaacciiddaadd  pprrooffeessiioonnaall  ddeell  aauuttoorr..  

  

22..33..55..  AAbbsstteenneerrssee  ddee  ccuuaallqquuiieerr  iinntteennttoo  ddee  ssuussttiittuuiirr  aall  ccoolleeggaa  eenn  uunn  ttrraabbaajjoo  iinnddiiccaaddoo  

ppoorr  eessttee,,  nnoo  ddeebbiieennddoo  eenn  ssuu  ccaassoo  aacceeppttaarr  eell  ooffrreecciimmiieennttoo  ddee  rreeeemmppllaazzoo  hhaassttaa  

ttaannttoo  hhaayyaa  tteenniiddoo  ccoonnoocciimmiieennttoo  ffeehhaacciieennttee  ddee  llaa  ddeessvviinnccuullaacciióónn  ddeell  ccoolleeggaa  ccoonn  

eell  ccoommiitteennttee..  

EEnn  eessttee  ssuuppuueessttoo  ddeebbeerráá  ccoommuunniiccaarr  eell  hheecchhoo  aall  rreeeemmppllaazzaaddoo  yy  aaddvveerrttiirr  aall  

ccoommiitteennttee  aacceerrccaa  ddee  ssuu  oobblliiggaacciióónn  ddee  aabboonnaarr  aall  ccoolleeggaa  llooss  hhoonnoorraarriiooss  ddee  llooss  

qquuee  eessttee  sseeaa  aaccrreeeeddoorr..  

EEnn  nniinnggúúnn  ccaassoo  ddeebbeerráá  eemmiittiirr  ooppiinniióónn  ssoobbrree  llaa  ppeerrtteenneenncciiaa  oo  ccoorrrreecccciióónn  ddeell  

mmoonnttoo  oo  ccoonnddiicciioonneess  ddee  ttaalleess  hhoonnoorraarriiooss..  

EEll  pprrooffeessiioonnaall  rreelleevvaaddoo  eenn  ttaall  cciirrccuunnssttaanncciiaa,,  nnoo  ddeebbeerráá  eennttoorrppeecceerr    llaa  

pprroosseeccuucciióónn  ddee  llaass  ttaarreeaass  ddee  qquuiieenn  lloo  ssuussttiittuuyyaa..  

  

22..33..66..  NNoo  rreennuunncciiaarr  aa  llooss  hhoonnoorraarriiooss  nnii  ccoonnvveenniirrllooss  oo  aacceeppttaarrllooss  ppoorr  uunn  mmoonnttoo  iinnffeerriioorr  

aall  qquuee  ccoorrrreessppoonnddaa  sseeggúúnn  llaass  nnoorrmmaass  aarraanncceellaarriiaass,,  ssaallvvoo  qquuee  mmeeddiiee  eexxpprreessaa  

aauuttoorriizzaacciióónn  ddeell  CCoolleeggiioo..  

  



22..33..77..  NNoo  ddeessiiggnnaarr,,  nnii  iinnfflluuiirr  ppaarraa  qquuee  sseeaann  ddeessiiggnnaaddaass,,  eenn  ccaarrggooss  ttééccnniiccooss  qquuee  

ddeebbeenn  sseerr  ddeesseemmppeeññaaddooss  ppoorr  pprrooffeessiioonnaalleess,,  ppeerrssoonnaass  ccaarreenntteess  ddeell  ttiittuulloo  

hhaabbiilliittaannttee  ccoorrrreessppoonnddiieennttee..  

  

22..33..88..  NNoo  eevvaaccuuaarr  ccoonnssuullttaass  ddee  uunn  ccoommiitteennttee,,  rreeffeerreenntteess  aa  aassuunnttooss  eenn  qquuee  

iinntteerrvveennggaann  oottrrooss  pprrooffeessiioonnaalleess,,  ssiinn  ppoonneerrlloo  eenn  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  eessttooss..  

  

22..33..99..  RReeccoonnoocceerr  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  oo  iinntteerrvveenncciióónn,,  aa  nniivveell  ddee  ttoommaa  ddee  ddeecciissiioonneess,,  ddee  

ccoolleeggaass  eenn  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  ttaarreeaass  pprrooffeessiioonnaalleess,,  yyaa  sseeaa  eenn  ssoocciieeddaaddeess  ddee  

hheecchhoo  oo  ddee  ddeerreecchhoo,,  cciirrccuunnssttaanncciiaalleess,,  hhaabbiittuuaalleess  oo  ppeerrmmaanneenntteess..  

  

22..33..1100..  CCoonnvveenniirr  ppaarraa  llooss  ccoolleeggaass  qquuee  aaccttúúeenn  ccoommoo  aassoocciiaaddooss,,  ccoollaabboorraaddoorreess  oo  

eemmpplleeaaddooss  ssuuyyooss,,  rreettrriibbuucciioonneess  aaddeeccuuaaddaass  aall  rrooll  ddee  llaa  pprrooffeessiióónn  yy  aa  llaa  

iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  qquuee  pprreesstteenn..  

  

22..33..1111..  LLaa  rreeiitteerraacciióónn  ddee  ddeennuunncciiaa,,  ssiinn  ffuunnddaammeennttoo  ssuuffiicciieennttee  oo  ppoorr  mmoottiivvooss  

iinnttrraasscceennddeenntteess,,  ppooddrráá  ddeetteerrmmiinnaarr  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ddee  ccaauussaa  ddee  ééttiiccaa  aall  

pprrooffeessiioonnaall  ddeennuunncciiaannttee..  

  

22..33..1122..  LLaa  ffaallsseeddaadd  ddee  uunnaa  ddeennuunncciiaa,,  ffoorrmmuullaaddaa  ppoorr  uunn  pprrooffeessiioonnaall,,  ddeebbiiddaammeennttee  

aaccrreeddiittaaddaa,,  mmoottiivvaarraa  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ddee  ccaauussaa  ppoorr  ffaallttaa  aa  llaa  ééttiiccaa  ddeell  ddeennuunncciiaannttee..  

SSii  eessttee  ffuueerree  uunn  pprrooffeessiioonnaall  nnoo--aarrqquuiitteeccttoo,,  eell  CCoolleeggiioo  ppoonnddrráá  eenn  ccoonnoocciimmiieennttoo  

ddee  llaass  aaccttuuaacciioonneess  aall  OOrrggaanniissmmoo  pprrooffeessiioonnaall  qquuee  ccoorrrreessppoonnddaa..  

  

22..33..1133..  DDiissppeerrssaarr  aa  llooss  ccoolleeggaass,,  ccuuaallqquuiieerraa  ffuueerree  ssuu  ccoonnddiicciióónn  oo  jjeerraarrqquuííaa,,  ttaannttoo  eenn  llaa  

ffuunncciióónn  ppuubblliiccaa  ccoommoo  eenn  llaa  aaccttiivviiddaadd  pprriivvaaddaa,,  uunn  ttrraattaammiieennttoo  ccoorrrreeccttoo..  

  

22..44..  PPaarraa  ccoonn  llooss  ccoommiitteenntteess  yy  hhaacciiaa  eell  ppúúbblliiccoo  eenn  ggeenneerraall..  

  

22..44..11..  NNoo  ooffrreecceerr,,  ppoorr  mmeeddiioo  aallgguunnoo,,  llaa  pprreessttaacciióónn  ddee  sseerrvviicciiooss,,  ccuuyyoo  oobbjjeettoo,,  ppoorr  

ccuuaallqquuiieerr  rraazzóónn  ddee  oorrddeenn  ttééccnniiccoo,,  jjuurrííddiiccoo,,  rreeggllaammeennttaarriioo,,  eeccoonnóómmiiccoo,,  ssoocciiaall,,  

eettcc..  sseeaa  ddee  mmuuyy  dduuddoossoo  oo  iimmppoossiibbllee  ccuummpplliimmiieennttoo..  

  

22..44..22..  NNoo  aacceeppttaarr  eenn  ssuu  pprrooppiioo  bbeenneeffiicciioo  ccoommiissiioonneess,,  ddeessccuueennttooss,,  bboonniiffiiccaacciioonneess  yy  

oottrraass  vveennttaajjaass  ccoonnddiicciioonnaaddaass  aa  llaa  aaddjjuuddiiccaacciióónn    ddee  ttrraabbaajjooss,,  eelleecccciióónn  ddee  

mmaatteerriiaalleess  oo  ssiittuuaacciioonneess  aannaallóóggiiccaass,,  ooffrreecciiddaass  ppoorr  ppeerrssoonnaass  ddiirreeccttaammeennttee  

iinntteerreessaaddaass..  

  

22..44..33..  MMaanntteenneerr  llaa  mmaayyoorr  rreesseerrvvaa  rreessppeeccttoo  ddee  ttooddaa  cciirrccuunnssttaanncciiaa  rreellaacciioonnaaddaa  ccoonn  eell  

ccoommiitteennttee  yy  ccoonn  llooss  ttrraabbaajjooss  qquuee  ppaarraa  ééll  eeffeeccttúúaa,,  ssaallvvoo  eexxpprreessaa    oobblliiggaacciióónn  

iimmppuueessttaa  ppoorr  llaa  LLeeyy..  

  

22..44..44..  AAddmmiinniissttrraarr  rreessppoonnssaabblleemmeennttee  llooss  ffoonnddooss  qquuee  eell  ccoommiitteennttee  llee  ccoonnffiiaarree,,  

ddeessttiinnaaddooss  aa  ddeesseemmbboollssooss  eexxiiggiiddooss  ppoorr  llooss  ttrraabbaajjooss  aa  ccaarrggoo  ddeell  pprrooffeessiioonnaall..  

  

22..44..55..  DDeeddiiccaarr  ttooddaa  ssuu  aappttiittuudd  yy  aatteennddeerr    ccoonn  mmaayyoorr  ddiilliiggeenncciiaa  yy  pprroobbiiddaadd  llooss  aassuunnttooss  

eennccoommeennddaaddooss  ppoorr  ssuu  ccoommiitteennttee..  

  

22..44..66..  AAccttuuaarr  ccoommoo  aasseessoorr  yy  ddeeffeennssoorr  ddee  llooss  iinntteerreesseess  ddeell  ccoommiitteennttee,,  ccuuaannddoo  ddiirriijjaa  eell  

ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  ccoonnttrraattooss  eennttrree  aaqquueell  yy  tteerrcceerraass  ppeerrssoonnaass,,  ppeerroo  ssiinn  qquuee  eelllloo  

ssiiggnniiffiiqquuee  qquuee  llee  sseeaa  lliicciittoo  pprroocceeddeerr  ccoonn  ppaarrcciiaalliiddaadd  eenn  ppeerrjjuuiicciioo  ddee  eessttaass..  IIgguuaall  



ccoonndduuccttaa  aapplliiccaarraa  ccuuaannddoo  ssee  ddeesseemmppeeññee  ccoommoo  ppeerriittoo,,  jjuurraaddoo  oo  aarrbbiittrroo  yy  

ccuuaannddoo  llee  ccoorrrreessppoonnddiieerree  aaddjjuuddiiccaarr  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddee  oobbrraass  oo  ttrraabbaajjooss  oo  llaa  

pprroovviissiióónn  ddee  ssuummiinniissttrrooss..  

  

22..44..77..  AAddvveerrttiirr  aall  ccoommiitteennttee  llooss  eerrrroorreess  eenn  qquuee  eessttee  ppuuddiieerree  ooccuurrrriirr,,  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  

llooss  ttrraabbaajjooss    qquuee  eell  pprrooffeessiioonnaall  pprrooyyeeccttee,,  ddiirriijjaa  oo  ccoonndduuzzccaa..  

  

  

  

33..  CCAAPPIITTUULLOO  IIIIII  ––  NNOORRMMAASS  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO..  

  

33..11..  LLaass  ccaauussaass  ppoorr  ffaallttaa  aa  llaa  ééttiiccaa  ppooddrráánn  pprroommoovveerrssee  ppoorr  ddeennuunncciiaa  ddee  ppeerrssoonnaa  

vviinnccuullaaddaa  oo  nnoo  aall  CCoolleeggiioo,,  ppoorr  ppeeddiiddoo  ddee  uunn  pprrooffeessiioonnaall  qquuee  ssoolliicciittee  eell  

jjuuzzggaammiieennttoo  ddee  ssuu  pprrooppiiaa  ccoonndduuccttaa,,  oo  ddee  ooffiicciioo  ppoorr  aallgguunnoo  ddee  llooss  oorrggaanniissmmooss  

ddeell  CCoolleeggiioo..  

  

33..22..  SSii  llaa  ccuussaa  ffuueerraa  iinniicciiaaddaa  ddee  ooffiicciioo  ppoorr  uunn  RReeggiioonnaall,,  llaa  iinnssttrruucccciióónn  llaa  hhaarráá  eell  

CCoolleeggiioo;;  ssii  ffuueerraa  iinniicciiaaddaa  ddee  ooffiicciioo  ppoorr  eessttee,,  llaa  iinnssttrruucccciióónn  eessttaarráá  aa  ccaarrggoo  ddeell  

TTrriibbuunnaall..  SSee  eexxcceeppttúúaann  ddee  eessttaa  ddiissppoossiicciióónn  llaass  ccaauussaass  ppoorr  ffaallttaass  

aaddmmiinniissttrraattiivvaass;;  eenn  ccaassoo  ddee  dduuddaa,,  ssee  ccoonnssuullttaarraa  aall  TTrriibbuunnaall..  

  

33..33..  LLaa  ddeennuunncciiaa  ppooddrráá  ffoorrmmuullaarrssee  ddoonnddee  lloo  pprreeffiieerraa  eell  ddeennuunncciiaannttee,,  ppeerroo  llaa  

iinnssttrruucccciióónn  ddee  llaa  ccaauussaa  ssee  hhaarráá  eenn  llaa  RReeggiioonnaall  ddoonnddee  hhuubbiieerreenn  ooccuurrrriiddoo  llooss  

hheecchhooss..  

  

33..44..  LLaass  aaccttuuaacciioonneess  sseerráánn  rreesseerrvvaaddaass,,  tteenniieennddoo  aacccceessoo  aa  eellllaass,,  eell  oo  llooss  iimmppuuttaaddooss  

yy  ssuu  ddeeffeennssaa,,  eenn  ccuuaallqquuiieerr  mmoommeennttoo  oo  eessttaaddoo  ddeell  pprroocceeddiimmiieennttoo,,  aa  mmeennooss  qquuee  

llaa  ccaauussaa  eessttuuvviieerree  yyaa  aa  rreessoolluucciióónn  ddee  llaa  SSaallaa..  

  

33..55..  LLaass  ddeennuunncciiaass  ddeebbeerráánn  ffoorrmmuullaarrssee  ppoorr  eessccrriittoo  yy  ccoonntteenneerr::  

  

aa))  NNoommbbrree,,  ddoommiicciilliioo  rreeaall  ee  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  iinnddiivviidduuaall  ddeell  ddeennuunncciiaannttee,,  qquuiieenn  ddeebbeerráá  

ffiijjaarr  ddoommiicciilliioo  eessppeecciiaall  aa  llooss  eeffeeccttooss  ddee  llaass  nnoottiiffiiccaacciioonneess  qquuee  hhuubbiieerreenn  ddee  

pprraaccttiiccaarrssee..  

bb))  NNoommbbrree  ddeell  aarrqquuiitteeccttoo  aa  qquuiieenn  ssee  ddeennuunncciiee  oo  eenn  ssuu  ddeeffeeccttoo  llaass  rreeffeerreenncciiaass  qquuee  

ppeerrmmiittaann  ssuu  iinnddiivviidduuaalliizzaacciióónn  yy  ssuu  ddoommiicciilliioo..  

cc))  LLaa  rreellaacciióónn  ddee  llooss  hheecchhooss  qquuee  ffuunnddaammeennttaann  llaa  ddeennuunncciiaa..  

dd))  LLooss  eelleemmeennttooss  yy  mmeeddiiooss  ddee  pprruueebbaass  qquuee  ssee  ooffrreezzccaann  oo  qquuee  ssee  hhaabbrráánn  ddee  aappoorrttaarr..    

ee))  FFiirrmmaa  ddeell  ddeennuunncciiaannttee,,  aauutteennttiiccaaddaa  ppoorr  aauuttoorriiddaadd  ddee  llaa  RReeggiioonnaall  ((  oo  ddeell  CCoolleeggiioo,,  eenn  

ssuu  ccaassoo))  eenn  qquuee  ssee  iinniicciiee  eell  ttrráámmiittee  oo  ppoorr  EEssccrriibbaannoo  PPuubblliiccoo..  

  

33..66..  EEll  aarrqquuiitteeccttoo  qquuee  ssoolliicciittaarree  eell  jjuuzzggaammiieennttoo  ddee  ssuu  pprrooppiiaa  ccoonndduuccttaa,,  ddeebbeerráá  

ffoorrmmaalliizzaarr  ppoorr  eessccrriittoo  ttaall  pprreetteennssiióónn,,  ccuummpplliieennddoo  ccoonn  llooss  rreeqquuiissiittooss  eessttaabblleecciiddooss  

pprreecceeddeenntteemmeennttee..  

  

33..77..  CCuuaannddoo  llaa  JJuunnttaa  ddee  GGoobbiieerrnnoo  oo  llaa  JJuunnttaa  EEjjeeccuuttiivvaa  ddeell  CCoolleeggiioo  oo  aallgguunnaa  ddee  ssuuss  

RReeggiioonnaalleess  ddeecciiddiieerree  iinniicciiaarr  ddee  ooffiicciioo  uunnaa  ccaauussaa,,  ssee  llaabbrraarraa  uunn  aaccttoo  pprreecciissaannddoo    

ccoonnttrraa  qquuiieenn  ssee  ddiirriiggeenn  llooss  ccaarrggooss  yy  llaa  rreellaacciióónn  ddee  llooss  hheecchhooss  yy  rraazzoonneess  qquuee  

ffuunnddaammeennttaann  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ddee  aaqquueellllaass..  EEll  pprroocceeddiimmiieennttoo  aa  sseegguuiirr  sseerráá  eell  

mmiissmmoo    iinnddiiccaaddoo  ppaarraa  llooss  ccaassooss  ddee  ddeennuunncciiaass,,  ddeebbiieennddoo  ccuummpplliirrssee  ccoonn  llooss  

rreeqquuiissiittooss  qquuee  qquueeddaann  eexxpprreessaaddooss..  



  

33..88..  EEll  OOrrggaanniissmmoo  IInnssttrruuccttoorr  ppooddrráá  rreecchhaazzaarr  llaa  ddeennuunncciiaa  ccuuaannddoo  ffuueerree  

mmaanniiffiieessttaammeennttee  iimmpprroocceeddeennttee  oo  iinnccoonnssiisstteennttee..  TTaall  ddeecciissiióónn  sseerráá  nnoottiiffiiccaaddaa  aall  

ddeennuunncciiaannttee,,  qquuiieenn,,  ddeennttrroo  ddee  llooss  55  ((cciinnccoo))  ddííaass  ddee  nnoottiiffiiccaaddoo,,  ppooddrráá  iinntteerrppoonneerr  

rreeccuurrssoo  ffuunnddaaddoo  ddee  aappeellaacciióónn,,  eell  qquuee  sseerráá  rreessuueellttoo  ppoorr  eell  TTrriibbuunnaall  eenn  ffoorrmmaa  

ddiirreeccttaa..  LLaa  rreessoolluucciióónn  ddeell  TTrriibbuunnaall  sseerráá  iinnaappeellaabbllee  yy  ppooddrráá  ddiissppoonneerr  eell  aarrcchhiivvoo  

ddee  llaass  aaccttuuaacciioonneess  oo  llaa  pprroosseeccuucciióónn  ddee  llaa  ccaauussaa  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddoonnddee  ssee  hhuubbiieessee  

iinniicciiaaddoo,,  ccoonn  nnoottiicciiaa  aall  ddeennuunncciiaannttee..  

  

33..99..  CCuuaannddoo  ssee  iinnvvoolluuccrree  eenn  uunnaa  ccaauussaa  ddee  ééttiiccaa  aa  uunn  pprrooffeessiioonnaall  nnoo--aarrqquuiitteeccttoo,,  eell  

CCoolleeggiioo  ppoonnddrráá  eenn  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaass  aaccttuuaacciioonneess  aall  OOrrggaanniissmmoo  PPrrooffeessiioonnaall  

qquuee  ccoorrrreessppoonnddaa..  

  

33..1100..  LLaass  ffaallttaass  aa  llaa  ééttiiccaa  pprrooffeessiioonnaall  nnoo  pprreessccrriibbeenn..  NNoo  oobbssttaannttee,,  eell  TTrriibbuunnaall  ppooddrráá  

ddeeccllaarraa  eexxttiinngguuiiddaa  llaa  aacccciióónn,,  pprreevviiaa  ppoonnddeerraacciióónn  ddee  llaa  nnaattuurraalleezzaa  yy  ggrraavveeddaadd  

ddee  llaa  ffaallttaa,,  ddeell  ttiieemmppoo  ttrraannssccuurrrriiddoo  ddeessddee  ssuu  ccoommiissiióónn,,  yy  ddee  llaa  aannttiiggüüeeddaadd  qquuee  

aaccrreeddiittee  eell  iimmppuuttaaddoo  eenn  llaa  ppoosseessiióónn  ddeell  ttiittuulloo  hhaabbiilliittaannttee  yy//oo  eenn  eell  eejjeerrcciicciioo  

pprrooffeessiioonnaall,,  aall  mmoommeennttoo  ddee  ooccuurrrriiddoo  eell  aaccttoo  mmoottiivvoo  ddee  llaa  ccaauussaa..  

  

33..1111..  TTrraannssccuurrrriiddooss  55  ((cciinnccoo))  aaññooss  ddeessddee  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  uunnaa  ssaacciióónn  ppoorr  ffaallttaa  aa  llaa  

ééttiiccaa,,  aaqquueellllaa  nnoo  sseerráá  ccoonnssiiddeerraaddaa  ccoommoo  aanntteecceeddeennttee  ddeessffaavvoorraabbllee  oo  

aaggrraavvaannttee  ppaarraa  eell  pprrooffeessiioonnaall  ddeennuunncciiaaddoo..  LLaa  ccoommiissiióónn  ddee  uunnaa  nnuueevvaa  ffaallttaa  

dduurraannttee  eell  ppllaazzoo  rreeffeerriiddoo,,  iinnvvaalliiddaa  eell  eeffeeccttoo  ddee  eessttaa..  

  

33..1122..  LLaa  rreeiitteerraacciióónn  ddee  uunnaa  mmiissmmaa  ffaallttaa  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  ppooddrráá  ccoonnssttiittuuiirr  uunnaa  ffaallttaa  aa  llaa  

ééttiiccaa..  

  

33..1133..  LLaa  ttrraassggrreessiióónn  ddee  nnoorrmmaass  aaddmmiinniissttrraattiivvaass  ddeell  CCoolleeggiioo,,  ppoorr  ppaarrttee  ddee  uunn  

pprrooffeessiioonnaall  mmaattrriiccuullaaddoo,,  sseerráá  jjuuzzggaaddaa  yy  eevveennttuuaallmmeennttee  ssaanncciioonnaaddaa  ppoorr  eell  

TTrriibbuunnaall,,  ppeerroo  ppooddrráá  nnoo  ccoonnssttiittuuiirr  ppoorr  ssii  ssoollaa  uunnaa  ffaallttaa  ddee  ééttiiccaa,,  ssaallvvoo  eenn  ccaassoo  

ddee  rreeiitteerraacciióónn  pprreevviissttoo  pprreecceeddeenntteemmeennttee..  

  

33..1144..  IInniicciiaaddaa  llaa  ccaauussaa,,  ssee  ddaarráá  ttrraassllaaddoo  ddee  llaa  ddeennuunncciiaa  oo  eenn  ssuu  ccaassoo  ddeell  AAccttaa  

rreeffeerriiddaa  eenn  eell  ppuunnttoo  33..77,,  aall  iimmppuuttaaddoo,,  ppaarraa  qquuee  eessttee  ffoorrmmuullee  ssuu  ddeessccaarrggoo  yy  

ooffrreezzccaa  llaass  pprruueebbaass  qquuee  eessttiimmee  úúttiilleess..  PPaarraa  eelllloo  tteennddrráá  uunn  ppllaazzoo  ddee  1100  ((ddiieezz))  

ddííaass  mmaass,,  ssii  ssee  ddoommiicciilliiaarree  ffuueerraa  ddeell  lluuggaarr  ddoonnddee  ssee  iinnssttrruuyyaann  llaass  aaccttuuaacciioonneess..  

SSii  hhuubbiieerree  vvaarriiooss  iimmppuuttaaddooss,,  llooss  ppllaazzooss  ffiijjaaddooss,,  ssee  ccoommppuuttaarraann,,  ppaarraa  ccaaddaa  uunnoo  

ddee  eellllooss,,  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaa  nnoottiiffiiccaacciióónn  rreessppeeccttiivvaa..  

  

33..1155..  SSii  vveenncciiddooss  llooss  ppllaazzooss  aa  qquuee  ssee  rreeffiieerree  eell  ppuunnttoo  aanntteerriioorr,,  eell  oo  llooss  iimmppuuttaaddooss  nnoo  

hhuubbiieerreenn  ffoorrmmuullaaddoo  ddeessccaarrggoo  uu  ooffrreecciiddoo  pprruueebbaass,,  llaass  aaccttuuaacciioonneess  pprroosseegguuiirráánn  

sseeggúúnn  ssuu  eessttaaddoo..  

  

33..1166..  EEll  ddeennuunncciiaaddoo  ppooddrráá  ssoolliicciittaarr  llaa  rreemmiissiióónn  ddee  llaa  ddeennuunncciiaa  aall  TTrriibbuunnaall  ppaarraa  qquuee  ssee  

eexxppiiddaa  rreessppeeccttoo  ddee  ssii  llaa  aaccuussaacciióónn  ssee  rreeffiieerree  aa  uunn  ccaassoo  ddee  ééttiiccaa  yy//oo  ddee  ssuu  

ccoommppeetteenncciiaa..  SSii  eell  TTrriibbuunnaall  eexxppiiddiieerree  aaffiirrmmaattiivvaammeennttee,,  llaass  aaccttuuaacciioonneess  

vvoollvveerráánn  ppaarraa  ssuu  pprroosseeccuucciióónn;;  ssii  ssee  eexxppiiddiieerree  nneeggaattiivvaammeennttee,,  ssee  oorrddeennaarraa  eell  

aarrcchhiivvoo  ddee  llaass  aaccttuuaacciioonneess  yy  ssee  nnoottiiffiiccaarraa  aall  ddeennuunncciiaannttee  yy  ddeennuunncciiaaddoo..  

  

33..1177..  AAbbooccaaddoo  eell  OOrrggaanniissmmoo  qquuee  ccoorrrreessppoonnddaa  aa  llaa  iinnssttrruucccciióónn  ddee  llaa  ccaauussaa,,  lluueeggoo  ddee  

ffoorrmmuullaaddoo  eell  ddeessccaarrggoo  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  ddeennuunncciiaaddoo  oo  uunnaa  vveezz  ttrraannssccuurrrriiddoo  eell  ppllaazzoo  



pprreevviissttoo  ppaarraa  eelllloo,,  oorrddeennaarraa  llaass  mmeeddiiddaass  ddee  pprruueebbaa  qquuee  eessttiimmee  ppeenniitteenntteess  yy  

ddiilliiggeenncciiaarraa  llaass  qquuee  ssee  hhuubbiieerreenn  ooffrreecciiddoo..  

  

33..1188..  PPrroodduucciiddaa  llaa  pprruueebbaa,,  eell  OOrrggaanniissmmoo  IInnssttrruuccttoorr  eellaabboorraarraa  uunn  iinnffoorrmmee  rreellaacciioonnaaddoo  

ccoonn  llaa  ccaauussaa  yy    ddee  llaa  pprruueebbaa  rreeuunniiddaa,,  ccoommoo  ttaammbbiiéénn  ddee  llaass  ccoonncclluussiioonneess  aa  llaass  

qquuee  aarrrriibbaarree,,  eennccuuaaddrraannddoo  llooss  hheecchhooss  eenn  llaa  nnoorrmmaa  qquuee  eessttiimmaarree  hhuubbiieerraa  ssiiddoo  

vvuullnneerraaddaa..  DDee  eessttee  iinnffoorrmmee  ssee  ccoorrrreerráá  ttrraassllaaddoo  aall  ddeennuunncciiaaddoo  ppoorr  eell  ttéérrmmiinnoo  ddee  

1100  ((ddiieezz))  ddííaass,,  ppaarraa  qquuee  aalleegguuee  eenn  ssuu  ddeeffeennssaa..  

  

33..1199..  PPrroodduucciiddoo  eell  aalleeggaattoo  oo  vveenncciiddoo  eell  ppllaazzoo  aaccoorrddaaddoo  aall  ddeennuunncciiaaddoo,,  llaass  

aaccttuuaacciioonneess  ssee  eelleevvaarraann  aa  llaa  JJuunnttaa  ddee  GGoobbiieerrnnoo  ppaarraa  ssuu  rreemmiissiióónn  aall  TTrriibbuunnaall..  

  

33..2200..  RReecciibbiiddaass  llaass  aaccttuuaacciioonneess  eenn  eell  TTrriibbuunnaall,,  ssee  ssoorrtteeaarraa  llaa  SSaallaa  iinntteerrvviinniieennttee,,  

ccuummpplliiddoo  lloo  ccuuaall  ssee  nnoottiiffiiccaarraa  aall  ddeennuunncciiaaddoo,,  ppaarraa  qquuee  eessttee  ffoorrmmuullee  eenn  uunn  ppllaazzoo  

ddee  55  ((cciinnccoo))  ddííaass,,  llaass  rreeccuussaacciioonneess  qquuee  ccoorrrreessppoonnddiieerreenn,,  ccoonnffoorrmmee  aall  CCóóddiiggoo  

ddee  PPrroocceeddiimmiieennttooss  CCiivviilleess..    DDuurraannttee  eessttee  mmiissmmoo  ppllaazzoo,,  llaass  iinntteeggrraanntteess  ddee  llaa  

SSaallaa  ssoorrtteeaaddaa  ppooddrráánn  eexxpprreessaarr  llaass  eexxccuussaacciioonneess  qquuee  eessttiimmaarreenn..  DDee  llaass  

rreeccuussaacciioonneess  ppllaanntteeaaddaass,,  ccoommoo  ddee  llaass  eexxccuussaacciioonneess  eexxpprreessaaddaass,,  rreessoollvveerráá  eenn  

ddeeffiinniittiivvaa  eell  TTrriibbuunnaall  ccoonn  aaccuueerrddoo  pplleennaarriioo  yy  ssiinn  aappeellaacciióónn  uulltteerriioorr..  

  

33..2211..  AAbbooccaaddaa  llaa  SSaallaa  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  eenn  ssuu  iinntteeggrraacciióónn  ddeeffiinniittiivvaa,,  vvaalloorraarraa  llaa  

iinnssttrruucccciióónn  ccuummpplliiddaa,,  ppuuddiieennddoo  ddiissppoonneerr  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  uunnaa  ssuupplleemmeennttaarriiaa,,  

ppaarraa  lloo  ccuuaall  ppooddrráá  ddeevvoollvveerr  llaass  aaccttuuaacciioonneess  aall  OOrrggaanniissmmoo  iinnssttrruuccttoorr  

iinntteerrvviinniieennttee  oo  ccuummpplliirrllaa  ddiirreeccttaammeennttee  eenn  llaa  sseeddee  ddeell  TTrriibbuunnaall..  

EEnn  ttooddooss  llooss  ccaassooss  yy  pprreevviioo  aa  rreessoollvveerr,,  llaa  SSaallaa  ddaarráá  ttrraassllaaddoo ddee  ttooddoo  lloo  

aaccttuuaaddoo,,  ppoorr  eell  ttéérrmmiinnoo  ddee  1100  ((ddiieezz))  ddííaass,,  aall  oo  llooss  iimmppuuttaaddooss,,  ppaarraa  qquuee  

eexxpprreesseenn  lloo  qquuee  eessttiimmaarreenn  úúttiill  aa  ssuu  ddeeffeennssaa,,  ccuummpplliiddoo  lloo  ccuuaall,,    llaass  aaccttuuaacciioonneess  

qquueeddaarraann  eenn  eessttaaddoo  ddee  sseerr  rreessuueellttaass..  

  

33..2222..  EEll  TTrriibbuunnaall  ppooddrráá  ssuussppeennddeerr  uunn  pprroocceeddiimmiieennttoo  ccuuaannddoo  llaa  eexxiisstteenncciiaa    ddee  uunn  

hheecchhoo  oo  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddeell  iimmppuuttaaddoo,,  hhuubbiieerreenn  ddaaddoo  lluuggaarr  aa  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ddee  

ccaauussaa  ppeennaall,,  hhaassttaa  ttaannttoo  ssee  eexxppiiddaa  llaa  jjuussttiicciiaa  oorrddiinnaarriiaa..  

  

33..2233..  LLaa  rreessoolluucciióónn  ddee  llaa  SSaallaa  ddeebbeerráá  ccoonntteenneerr  llaa  rreellaacciióónn  pprreecciissaa  ddee  llaa  ccaauussaa,,  llooss  

hheecchhooss  iinnvveessttiiggaaddooss  yy    pprroobbaaddooss  yy  llaa  ccaalliiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  mmiissmmooss,,  llaa  

iiddeennttiiffiiccaacciióónn  ddeell  oo  ddee  llooss  rreessppoonnssaabblleess    eenn  vviinnccuullaacciióónn  ccoonn  llaass  nnoorrmmaass  qquuee  

hhuubbiieerreenn  rreessuullttaaddoo  vviioollaaddaass  yy  eell  ggrraaddoo  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  yy  aapplliiccaarraa  llaass  ssaanncciioonneess  

pprreevviissttaass  eenn  eell  aarrttííccuulloo  1177ºº  ddee  llaa  LLeeyy  77..119922..  

  

33..2244..  CCuuaallqquuiieerraa  ddee  llaass  ssaanncciioonneess  pprreevviissttaass  eenn    llooss  iinncciissooss  aa)),,  bb)),,  cc)),,  ee))  yy  ff))  ddeell  

aarrttííccuulloo  1177ºº    ddee  llaa  LLeeyy  77..119922,,  ppooddrráá  lllleevvaa,,  ccoommoo  aacccceessoorriiaa,,  llaa  aapplliiccaacciióónn  ddee  

mmuullttaa  eenn  ddiinneerroo  eeffeeccttiivvoo..  

  

33..2255..  EEnn  llaa  ccoonnssiiddeerraacciióónn  ddee  llooss  ccaassooss  ddee  vviioollaacciióónn  aa  llaass  nnoorrmmaass  ddee  ééttiiccaa,,  sseerráánn  

tteenniiddooss  eenn  ccuueennttaa  llooss  aanntteecceeddeenntteess  qquuee  rreeggiissttrraarree  eell  iimmppuuttaaddoo  dduurraannttee  eell  

ttiieemmppoo  eenn  qquuee  mmaannttuuvvoo  mmaattrriiccuullaa  eenn  eell  CCoonnsseejjoo  ddee  PPrrooffeessiioonnaall  ddee  AArrqquuiitteeccttuurraa  

ee  IInnggeenniieerrííaa  ddee  llaa  PPrroovviinncciiaa  ddee  MMiissiioonneess;;  sseerráánn  ccoonnssiiddeerraaddooss  iigguuaallmmeennttee  llooss  

qquuee  rreeggiissttrraarree  eenn  oottrrooss  OOrrggaanniissmmooss  PPrrooffeessiioonnaalleess  ddeell  ppaaííss  yy  qquuee  ffuueerreenn  ddeell  

ccoonnoocciimmiieennttoo  ddeell  CCoolleeggiioo..  

  



33..2266..    EEnnccoonnttrráánnddoossee  ffiirrmmee  llaa  RReessoolluucciióónn  ddee  llaa  SSaallaa,,  ssee  rreemmiittiirráá  aa  llaa  JJuunnttaa  ddee  

GGoobbiieerrnnoo    ppaarraa  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass  ssaanncciioonneess  qquuee  ssee  hhuubbiieerreenn  aapplliiccaaddoo  yy  

ppaarraa  ssuu  rreeggiissttrroo  eenn  eell  lleeggaajjoo  ppeerrssoonnaall  yy  eenn  oottrrooss  iinnssttrruummeennttooss  qquuee  ssee  lllleevveenn  aall  

rreessppeeccttoo,,  ccoommoo  ttaammbbiiéénn  ssuu  ccoommuunniiccaacciióónn  aa  llooss  CCoolleeggiioo  pprrooffeessiioonnaalleess  uu  

OOrrggaanniissmmooss  eeqquuiivvaalleenntteess  rreessppoonnssaabblleess  ddee  llaa  MMaattrriiccuullaa  PPrrooffeessiioonnaall,,  qquuee  

eexxiissttiieerreenn  eenn  eell  ppaaííss..  

  

33..2277..  CCuuaannddoo  llaa  RReessoolluucciióónn  ddiissppuussiieerree  llaa  ppuubblliiccaacciióónn  ddee  llaa  ssaanncciióónn  aapplliiccaaddaa,,  ttaall  

ccoommeettiiddoo  ssee  eejjeeccuuttaarráá  aa  ttrraavvééss  ddeell  CCoolleeggiioo  yy  ccoonn  llaa  ffoorrmmaa  ddiissppuueessttaa  ppoorr  llaa  

SSaallaa..  

  

33..2288..  EEll  TTrriibbuunnaall  lllleevvaarraa  uunn  rreeggiissttrroo  ddee  llaass  ssaanncciioonneess  aapplliiccaaddaass,,  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  ggrraadduuaarr  

llaass  ppeennaalliiddaaddeess..  LLaass  ccoonnssttaanncciiaass  ddee  ddiicchhoo  rreeggiissttrroo  nnoo  ssee  tteennddrráánn  eenn  ccuueennttaa  aa  

ttaall  ffiinn  ccuuaannddoo  llooss  hheecchhooss  aa  qquuee  ssee  rreeffiieerraann  ttuuvviieerreenn  uunnaa  aannttiiggüüeeddaadd  mmaayyoorr  ddee  55  

((cciinnccoo))  aaññooss,,  ssaallvvoo  eenn  llaass  eexxcceeppcciioonneess  pprreevviissttaass  eenn  eell  ppuunnttoo  33..1111..  

  

33..2299..  TTooddooss  llooss  ppllaazzooss  eexxpprreessaaddooss  eenn  ddííaass,,  eenn  eell  pprreesseennttee  ccóóddiiggoo,,  sseerráánn  

ccoommppuuttaaddooss  eenn  ddííaass  hháábbiilleess  aaddmmiinniissttrraattiivvooss..  


