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Autorització per intervenir professionalment 

davant les administracions públiques 

  LA CRAJ INFORMA:  

La Comissió de Relacions amb les Administracions i la Justícia ha rebut en els últims dies 
diverses queixes de companys posant en coneixement que s'ha vist limitat el seu dret de 
representació davant determinats organismes de l'Administració Pública quan intervenien, en 
interès del seu client, en actuacions administratives en general, tot i disposar d'autorització 
expressa del seu client, referint-se a les dades interessades a aquella concreta persona. 

Com a Comissió ens hem dirigit a aquestes administracions, i molt en concret davant Gerència 
del Ministeri de Justícia, manifestant el nostre rebuig per una pràctica que estaria restringint i, 
en conseqüència vulnerant, el contingut de l'article 32.2 de la Llei de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú de 26 de novembre de 1992 
que reconeix a qualsevol persona la capacitat per representar a un tercer davant les 
Administracions Públiques. 

L'objecte de la representació no es troba limitat a actuacions concretes, sinó que es reconeix 
amb sentit ampli i generós per facilitar l'actuació dels ciutadans. Aquelles actuacions que podria 
efectuar qualsevol particular en interès d'un tercer, en qualsevol matèria i àmbit de 
l'Administració, també les ha de poder realitzar un advocat en defensa dels interessos del seu 
client enfront de qualsevol Administració Pública. 

Hem considerat que podria facilitar en bona mida la tasca de l'advocat facilitar un model 
d'autorització per intervenir professionalment davant les Administracions Públiques. 

És necessari aclarir que la seva utilització és absolutament voluntària doncs, en cap moment 
s'estableix que sigui necessària la utilització d'aquest tipus d'impressos i podeu fer servir 
qualsevol altre que estimeu per convenient sempre i quant quedi clarament expressada 
l'autorització de l'interessat. 
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Autorització per intervenir professionalment 
davant de les administracions públiques 
 
 
Persona que dóna l’autorització 
Nom i cognoms       DNI 
 
 
Autoritzo expressament l’advocat / l’advocada que consta més avall: 
• a actuar professionalment davant de les administracions públiques en 

representació meva; 
• a examinar l’expedient administratiu que s’especifica tot seguit i obtenir còpies del 

seu contingut. 
 
Expedient administratiu 
 
 
 
 
 
Advocat / Advocada que rep l’autorització 
Nom i cognoms       Núm. de col·legiat 
 
 
Exerceixo, així, el meu dret a la representació personal, que reconeix l’article 32 de la 
Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú (Llei 30/1992, de 26 de novembre), fent-se constar l’expressa autorització de 
l’interessat de conformitat amb el que disposa l’article 11.1 de la Llei Orgànica 15/1999 
de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 
 
Signatures 
Signo aquest document en presència de l’advocat / l’advocada que autoritzo perquè 
em representi, circumstància que ell / ella corrobora signant també. 
 
Persona que dóna l’autorització     L’advocat / 
L’advocada 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, _____ d ___________________ de 2000 
 


