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Asemblea extraordinaria 

Os procuradores de Vigo reclaman a 

dimisión do presidente do CGPE 

 Culpan a Juan Carlos Estévez de pasividade na tramitación dunha lei 

 O 20% dos procuradores de Vigo cre que a súa profesión desaparecerá 

 

 
José Antonio Fandiño durante a votación na asemblea extraordinaria. 

 

 

28 xullo 2021. O Colexio  de Procuradores de Vigo esixe a dimisión do 

presidente do Consello Xeral de Procuradores de España (CGPE), Juan 

Carlos Estévez, e do seu comité executivo. Os profesionais vigueses culpan 

ao consello de non ter defendido a profesión de procurador e a súa 

contribución á Xustiza na modificación da lei de acceso ás profesións de 

avogado e procurador dos Tribunais que poñería en perigo o futuro destes 

profesionais. O 20% dos procuradores de Vigo cre que a profesión de 

desaparecerá se non se engaden novas funcións á actividade de 

procurador. 
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A decisión foi tomada por maioría nunha asemblea extraordinaria 

celebrada onte. O Colexio de Procuradores enviou unha carta a Juan 

Carlos Estévez, presidente dos procuradores durante 17 anos, esixíndolle a 

dimisión do seu cargo e a convocatoria de eleccións ás que poidan 

presentarse os decanos dos 67 colexios de España. 

 

A orixe do desacordo está na tramitación do Anteproxecto de Lei de 

modificación da Lei 34/2006, do 30 de outubro, de acceso ás profesións de 

avogado e procurador dos tribunais, así como doutras disposicións sobre 

profesionais das empresas e a ampliación da vixencia de certas medidas 

económicas temporais. 

 

Os procuradores vigueses ven a unificación do acceso á procura e á 

avogacía como unha devaluación da súa profesión. "A modificación 

lexislativa, xunto co establecemento dunha tarifa máxima e non mínima, é 

un golpe mortal para os procuradores e é o colmo dunha situación que xa 

é difícil para moitos profesionais", sinalan na carta enviada ao presidente. 

 

“É incomprensible a pasividade do Consello Xeral de Procuradores de 

España, un órgano composto por todos e que ten como principal obxectivo 

defender a nosa profesión. Se non defenden a profesión, é vital que deixe 

que outros asuman o liderado do grupo”, explica José Antonio Fandiño, 

decano do Colexio de Procuradores de Vigo. 

 

O Colexio de Procuradores de Vigo leva dous anos desenvolvendo un plan 

para promover a creación dun novo operador xurídico, o procurador 

executivo: un novo operador xurídico que sumaría 9.983 profesionais á 

administración de Xustiza para acelerala sen custo para o Estado. A 

proposta segue o modelo implantado en Portugal na última década que xa 

reduciu o tempo para resolver os casos nun 50%. 

 

O avogado executivo engadiría ás funcións actuais dos procuradores a 

execución de embargos e procesos, así como o acceso ao punto neutro 

de información baixo control xudicial. Para a posta en marcha do novo 

operador, só sería necesaria unha modificación lexislativa para conceder 

as novas funcións aos procuradores, que xa teñen a experiencia e o 

coñecemento para desenvolvelas. 

 

O Colexio de Procuradores de Vigo está formado por 149 profesionais que 

exercen nos xulgados do Porriño, Ponteareas, Redondela, Tui e Vigo. 
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