
Proposta d'Estatuts del Consell de Col·legis de l’Advocacia de Catalunya 
Aprovats inicialment pel Ple del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, en la seva sessió ordinària del dia 25 de 

novembre de 2019 

 

1 

 

 

 

Proposta d’Estatuts del Consell dels Col·legis de l’Advocacia 
de Catalunya 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Des de l’entrada en vigor de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de 
l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, el 
Consell de l’Advocacia Catalana ha tingut present la necessitat 
d’adaptar els seus Estatuts. El llarg temps transcorregut ha portat a 
un text com el present, que aplega un ampli consens sobre els 
equilibris interns en la presa d’acords de transcendència i la 
necessitat d’agilitzar la presa d’altres acords més propis de la 
gestió. 
 
El nou text dels Estatuts conté trenta-cinc articles, dues disposicions 
transitòries, una disposició derogatòria i dues disposicions finals. 
 
El títol primer estableix la denominació, la naturalesa i la 
personalitat jurídica del Consell, el qual passa a identificar-se com a 
Consell de Col·legis de l’Advocacia de Catalunya amb la voluntat de 
promoure un llenguatge inclusiu per a les corporacions que 
l’integren. També preveu, entre altres aspectes, la llengua, el 
domicili i les finalitats del Consell, així com les seves funcions, tot 
distingint i descrivint les públiques i les privades. 
 
El títol segon determina la composició i el funcionament del Consell, 
indicant els òrgans que l’estructuren (el Plenari, la Comissió 
Permanent i la resta de comissions i grups de treball que es puguin 
crear) i establint el lloc i la forma de celebració de les reunions 
d’aquests òrgans. Al respecte, estableix que les reunions no només 
es poden celebrar a la seu del Consell i que l’assistència pot ser 
virtual mitjançant sistemes que garanteixin la no suplantació de les 
persones que hi intervenen. 
 
Pel que fa al Plenari, es relacionen les funcions, així com els 
aspectes relatius a la convocatòria i les reunions. Quant a l’adopció 
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dels seus acords, els Estatuts mantenen el criteri legal del vot 
ponderat com a sistema general, tot incorporant una regla més 
específica i equitativa d’aquesta ponderació en determinats 
assumptes. També incorporen un vot qualificat que, respectant la 
ponderació, exigeix la majoria simple dels consellers presents o 
representats. Aquest vot resulta d’aplicació en assumptes de 
transcendència especial (com ara l’aprovació dels pressupostos, la 
participació dels col·legis en les despeses del Consell o l’aprovació i 
modificació dels seus Estatuts). I, per acabar, els Estatuts fan una 
enumeració exhaustiva de les altres matèries, més pròpies 
d’assumptes de tràmit i de gestió ordinària, les quals se sotmeten a 
vot personal no ponderat. 
 
També es regulen, d’una banda, la Presidència i la resta de càrrecs 
que componen la Comissió Permanent, el seu funcionament i les 
seves atribucions; i de l’altra, les comissions i els grups de treball, 
fent una menció especial de la Junta de Degans i Deganes Emèrits. 
 
El títol tercer aborda el règim econòmic i estipula les despeses, els 
ingressos i el pressupost. 
 
El títol quart regula el règim jurídic i la potestat disciplinària. 
 
El títol cinquè preveu les relacions institucionals del Consell. 
 
El títol sisè determina les normes relatives a la modificació dels 
Estatuts. 
 
Finalment, es preveu el règim transitori aplicable a determinats 
acords previs, la derogació dels Estatuts del 1984, l’entrada en vigor 
d’aquests nous Estatuts i les adaptacions escaients que en siguin 
conseqüència. 
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TÍTOL PRIMER 

Caràcter i atribucions 

 

Article 1. Denominació, naturalesa i personalitat jurídica 

1. El Consell dels Col·legis de l’Advocacia de Catalunya (en 
endavant, el Consell) està integrat pels catorze col·legis 
d’advocades i advocats de Catalunya.  

2. El Consell és una entitat amb personalitat jurídica pròpia i plena 
capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats. El 
Consell té la condició de corporació de dret públic per al compliment 
de les funcions públiques que li atribueixi la llei. 

3. El Consell es regeix pels presents Estatuts, per la llei aplicable 
als col·legis professionals a Catalunya i per la resta de normativa 
vigent que li sigui d’aplicació en cada moment.  

Article 2. Llengua 

El català és la llengua pròpia del Consell i, per tant, és la llengua 
d’ús normal, i també ho és l'aranès en l'àmbit territorial de la Val 
d'Aran. Aquestes, juntament amb el castellà, són les llengües 
oficials. 

Article 3. Domicili 

El Consell té el seu domicili al carrer Roger de Llúria, 113, 3r, de 
Barcelona. 

Article 4. Finalitats 

 
El Consell té com a finalitats la representació i la defensa generals 
de l’advocacia catalana, d’acord amb els interessos i les necessitats 
de la mateixa advocacia catalana, dels col·legis, les col·legiades i 
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els col·legiats que integren el Consell i de la societat a la qual 
serveix, en relació amb l’exercici d’aquesta professió. 
 

Article 5. Funcions del Consell 

5.1 El Consell té les funcions públiques i privades següents. 

5.2 Són funcions públiques del Consell: 

a) Exercir la representació i la defensa generals de l’advocacia en 
l’àmbit de Catalunya i coordinar els col·legis de l’advocacia que 
l’integren.  

b) Elaborar les normes relatives a l’exercici i al règim disciplinari de 
l’advocacia, incloses les normes deontològiques i de bones 
pràctiques, per al bon exercici de la professió, a fi de mantenir-lo 
actualitzat. 

c) Informar sobre els projectes normatius que trameti qualsevol 
departament del Govern, el Parlament o d’altres administracions 
públiques. 

d) Aplicar tècniques de resolució alternativa de conflictes en les 
disputes que puguin sorgir entre els col·legis de l’advocacia o, si 
escau, resoldre’ls per qualsevol altra via alternativa de resolució de 
conflictes. 

e) Exercir les funcions disciplinàries envers els membres dels 

òrgans de govern dels col·legis de l’advocacia. 

f) Aprovar el propi pressupost i fixar equitativament la participació 
dels col·legis de l’advocacia en les despeses del Consell. 

g) Vetllar i fer complir l’ordenament jurídic perquè l’actuació dels 
col·legis de l’advocacia s’ajusti a les normes que regulen l’exercici 
de la professió i al principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes, de manera que no es produeixi cap tipus de discriminació. 

h) Aprovar i modificar els seus propis Estatuts, el Reglament de règim 
interior i les normes sobre l’organització de l’advocacia institucional a 
Catalunya, i resoldre els dubtes que puguin produir-se en l’aplicació 
dels presents Estatuts. 
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i) Establir un règim d’auditoria externa per a controlar la pròpia 
gestió financera i pressupostària. 

j) Intervenir, segons les previsions legals, en els casos de fusió, 
segregació o dissolució dels col·legis de l’advocacia de Catalunya. 

k) Formar i mantenir actualitzat el cens d’advocades i advocats de 

Catalunya, el Registre de societats professionals, el Registre de 

sancions disciplinàries i qualsevol altre en l’àmbit de les seves 

funcions. 

l) Adoptar les mesures adients per completar o constituir les juntes 
de govern provisionals dels col·legis de l’advocacia de Catalunya. 
 
m) Regular l’accés i la permanència de les advocades i advocats als 
serveis de defensa gratuïta i d’assistència lletrada al detingut o pres, 
amb caràcter general per a tots els col·legis. 
 
n) Regular, en l’àmbit legal de les seves competències, els requisits 
mínims de formació tant per a l’accés i la permanència en la 
professió, com per al seu exercici, així com vetllar per al compliment 
d’aquests requisits i fer-los complir. 
 

o) Informar sobre els mòduls de compensació amb càrrec a fons 
públics per a la prestació dels serveis d'assistència lletrada al 
detingut i de defensa i representació gratuïtes. 
 
p) Prestar, de forma prèvia al procés, serveis d’assessorament i 
d’orientació jurídica gratuïts a les persones que pretenguin reclamar 
la tutela judicial dels seus drets i interessos, i a aquest efecte, signar 
els convenis necessaris amb qualsevol Administració pública. 
 
q) Informar sobre la mediació i els altres mitjans de resolució 
alternativa de conflictes, quan aquests tinguin per objecte evitar el 
conflicte processal, i a aquest efecte, signar els convenis necessaris 
amb qualsevol Administració pública. 
 
r) Informar el Departament de Justícia, el Ministeri de Justícia o les 
altres administracions competents sobre els criteris i els requisits de 
formació i especialització, comuns a tots els col·legis catalans, per a 
l’accés i la permanència de les advocades i advocats en els serveis 
de defensa gratuïta i d’assistència lletrada al detingut o pres. 
 



Proposta d'Estatuts del Consell de Col·legis de l’Advocacia de Catalunya 
Aprovats inicialment pel Ple del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, en la seva sessió ordinària del dia 25 de 

novembre de 2019 

 

6 

 

s) Vetllar i garantir que els col·legis, dins l’àmbit de les seves 
competències, trametin, informin i resolguin provisionalment els 
expedients de justícia gratuïta. 
 
t) Elaborar la memòria anual sobre el funcionament dels serveis 
d'assistència jurídica gratuïta. 
 
u) Defensar l’estat social i democràtic de dret, i treballar per a la 
promoció i la defensa dels drets humans i les llibertats públiques. 

v) Defensar els drets dels col·legis que integren el Consell, així com 
els dels seus col·legiats i col·legiades, quan així sigui requerit pel 
col·legi corresponent o estigui legalment establert. Especialment, ha 
de tenir cura de la protecció de la lícita llibertat d’actuació dels 
advocats a Catalunya.  

Per al compliment d’aquestes funcions, el Consell pot exercitar les 
accions i els recursos que siguin procedents davant les autoritats i 
jurisdiccions competents i, fins i tot, davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, i el Tribunal Suprem, de forma subsidiària, a 
la legitimació que correspon, a cada un dels diferents col·legis de 
l’advocacia de Catalunya, en els assumptes que directament els 
afectin. 

w) Emetre informes sobre els estatuts dels col·legis de l’advocacia de 
Catalunya i les seves modificacions, i elevar-los al departament 
corresponent de la Generalitat de Catalunya amb caràcter previ a la 
seva qualificació.  

x) Exercir accions legals per a impedir tant l’intrusisme com la 
publicitat i la competència il·lícites. 

y) Crear comissions i grups de treball per al desenvolupament de 
les seves funcions públiques, amb la participació d’advocats i 
experts aliens a la professió, així com establir els reglaments de 
funcionament d’aquestes comissions i grups de treball. 

z) Exercir altres funcions públiques que li siguin atribuïdes per 
delegació del Govern o de qualsevol Administració publica, i totes 
les altres que li atribueixin les lleis. 

5.3 Són funcions privades del Consell: 
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a) Convocar i celebrar congressos, jornades i qualsevol altre tipus 
d’actes relacionats amb el dret i l’exercici de l’advocacia. 

b) Organitzar qualsevol altra activitat dirigida al foment, la creació i 
l’organització de serveis i prestacions en interès dels col·legis que 
l’integren i de les persones que hi estan col·legiades. 

c) Crear comissions i grups de treball per al desenvolupament de 
les seves funcions privades amb la participació d’advocats i experts 
aliens a la professió, així com establir els reglaments de 
funcionament d’aquestes comissions i grups de treball. 

d) En matèria econòmica, realitzar tots els actes de disposició i de 
gravamen necessaris per a la institució, els quals, en tot cas, estan 
subjectes al règim d’auditoria previst a la lletra i de les funcions 
públiques. 

e) Negociar i subscriure convenis, acords i contractes amb les 
administracions i amb tercers, en benefici de tots els col·legis 
d’advocats catalans i dels seus col·legiats. 

f) Posar a disposició de tots els col·legis de l’advocacia les eines 
necessàries per a la formació dels seus col·legiats. 

g) Fomentar, crear i organitzar serveis i activitats que tinguin per 
objecte la promoció cultural, l’assistència social, la cooperació i el 
mutualisme i el foment de l’ocupació, així com qualsevol altre servei o 
prestació en interès dels col·legis i dels professionals col·legiats.  

h) Fixar el preu dels serveis que presti de manera directa. 

i) Designar representants de l’advocacia per a participar a 
institucions i entitats de caràcter públic o privat. 

Article 6. Potestat normativa del Consell 

El Consell té capacitat normativa en relació amb l’exercici de les 
finalitats i funcions que li són pròpies, també respecte d’aquelles 
que els col·legis que l’integren li hagin avocat i/o delegat, i finalment 
en té en les que en cada moment li atribueixi la legislació vigent. 

 

. 
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TÍTOL SEGON 

Composició i funcionament 

Secció primera 

Composició, òrgans i reunions 

Article 7. Composició 

El Consell està integrat per la totalitat de col·legis d’advocades i 
advocats de Catalunya, representats per les seves deganes o 
degans, els quals prenen possessió del càrrec de consellera o 
conseller emprant la fórmula de jurament o promesa vigent en el 
moment de l’acte.  

Igualment, mitjançant el conveni de col·laboració corresponent, 
altres col·legis de l’advocacia de fora de l’àmbit de Catalunya poden 
participar en les activitats i comissions que es convinguin, però, en 
cap cas, tindran dret de vot en els òrgans de govern. 

Article 8. Òrgans del Consell 

El Consell està format per un Plenari, una Comissió Permanent i la 
resta de comissions i grups de treball que es puguin crear.  

Article 9. Lloc i forma de celebració de les reunions dels òrgans 
del Consell 

Les reunions del Plenari, la Comissió Permanent, les comissions, 
els grups de treball o qualsevol altra que s’escaigui s’han de 
celebrar preferentment a la seu del Consell. No obstant això, poden 
celebrar-se, també de forma vàlida, a qualsevol altre indret o 
població que es designi a la convocatòria, per decisió pròpia del 
president o presidenta de l’òrgan o a instància d’una quarta part 
dels seus membres. 

L’assistència a les reunions també pot ser virtual, mitjançant 
videoconferència o qualsevol altre sistema que permeti la 
participació en els debats i les votacions a temps real, i sense 
possibilitat de suplantació.  
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Article 10. Sistemes i formes de comunicació 

Totes les convocatòries, les notificacions i les comunicacions del 
Consell es poden cursar vàlidament per qualsevol mitjà fefaent, 
havent-ne de quedar constància del contingut i la pràctica.  

Article 11. Actes 

1. De cada sessió que tingui el Plenari del Consell, la Comissió 
Permanent i la resta de comissions, el secretari o secretària n’ha 
d’estendre una acta, la qual ha d’especificar, necessàriament, els 
assistents, l’ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i el 
temps en què s’ha fet, els punts principals de les deliberacions i 
també el contingut dels acords adoptats. 

2. En l’acta ha de figurar en cas que així ho sol·liciti la persona 
interessada, el vot contrari l’acord adoptat i els motius que justifiquin 
el sentit del seu vot. Així mateix, qualsevol membre té dret a sol·licitar 
la transcripció íntegra de la seva intervenció o proposta, sempre que 
aporti a l’acta o en el termini que assenyali el president o presidenta, 
el text que es correspongui fidelment amb la seva intervenció, el qual 
ha de quedar incorporat a l’acta o com annex a aquesta.  

3. Els membres que discrepin de l’acord majoritari poden formular un 
vot particular per escrit en el termini de quaranta-vuit hores, el qual 
s’ha d’incorporar al text aprovat a l’acta. 

4. Quan els membres del Plenari, la Comissió Permanent o les 
comissions votin en contra d’un acord, quedaran exempts de la 
responsabilitat que, si s’escau, pugui derivar de l’acord en qüestió, 
sempre que facin constar expressament la seva oposició a l’acord, 
salvant el seu vot. 

5. Les actes s’han d’aprovar en la mateixa sessió o en la següent, 
però el secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords 
específics que s’hi hagin adoptat, sens perjudici de l’aprovació 
ulterior de l’acta. En els certificats d’acords adoptats emesos abans 
de l’aprovació de l’acta, cal fer-hi constar expressament aquesta 
circumstància. 
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Secció segona 

Del Plenari 

Article 12. Composició 

1. El Plenari del Consell està integrat per les deganes i els degans 
de tots els col·legis que integren el Consell, quatre dels quals han 
d’exercir els càrrecs de president o presidenta, vicepresident o 
vicepresidenta, tresorer o tresorera i secretari o secretària, 
respectivament. 

2. El president o presidenta ha de designar, per al mateix període 
del seu mandat, d’entre els membres del Plenari, un vicepresident o 
vicepresidenta, tresorer o tresorera i secretari o secretària i un o una 
vocal, els quals componen la Comissió Permanent del Consell. 

3. Dins els quinze dies hàbils següents a la designació, s’ha de 
portar a terme, en el curs d’un Ple extraordinari, la presa de 
possessió dels nous càrrecs. 

4. Cap dels càrrecs del Consell és retribuït, sigui quin sigui el grau 
de dedicació. 

5. Tot conseller o consellera ha de cessar automàticament, quan 
acabi el seu mandat de degà o degana, en els càrrecs o 
representacions del Consell que, per la seva condició de conseller o 
consellera, exercís en qualsevol Administració pública, institució o 
entitat. 

No obstant això, el Ple té la facultat de decidir, excepcionalment, la 
seva continuació.  

6. En tot cas, el degà o degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia 
de Barcelona ha d’exercir la Presidència del Consell durant almenys 
un any dins el període del seu mandat.  

Article 13. Funcions 

1. Correspon al Plenari: 
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a) Elegir, en votació secreta i lliure, el president o presidenta del 
Consell, el qual ho serà pel termini d’un any prorrogable, per una 
vegada, sempre que es presenti a la reelecció. En l’elecció de 
president o presidenta hi pot concórrer un degà o degana dels 
col·legis d’advocats de Catalunya. 

b) Elegir, designar i fer cessar els membres dels òrgans del Consell, 
de conformitat amb el que estableixen aquests Estatuts. 

c) Deliberar i adoptar acords en relació amb les funcions del 
Consell. 

d) En matèria econòmica acordar, respecte als recursos i el 
patrimoni propis del Consell, tota classe d’actes de disposició i 
gravamen sense cap exclusió. 

2. El Plenari pot delegar en el president o presidenta o en la 
Comissió Permanent, de forma temporal o indefinida, qualsevol de 
les seves competències o atribucions, sempre que aquestes no 
siguin indelegables per llei. 

Article 14. Convocatòria i reunions del Plenari 

1. El Plenari es reuneix com a mínim un cop al mes i tantes vegades 
com el convoqui el president o presidenta per decisió pròpia, a petició 
de la Comissió Permanent o de la meitat dels consellers. 

2. Les convocatòries de les sessions ordinàries i extraordinàries del 
Plenari han de ser cursades amb un mínim de cinc dies d’antelació, i 
han d’anar acompanyades de la documentació necessària per 
debatre i votar els punts de l’ordre del dia que ha d’incloure 
obligatòriament la convocatòria. En cas que el president o presidenta 
consideri urgent la celebració d’una sessió, pot convocar el Plenari 
sense necessitat de cap termini especial d’antelació, però per a la 
validesa de la seva constitució, cal l’assistència del quòrum mínim 
requerit d’acord amb l’apartat 3 i que els assistents ratifiquin el 
caràcter d’urgència de la sessió. 

3. El Plenari queda vàlidament constituït quan hi assisteixin més de la 
meitat dels seus components entre presents i representats. 

4. Les conselleres i els consellers poden delegar el seu vot a favor 
de qui exerceixi la presidència o d’una altra consellera o conseller. 
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5. A les reunions del Plenari també hi assisteix, amb veu però sense 
vot, el o la gerent del Consell. 

6. A les reunions del Plenari hi pot ser convocat per a l’evacuació de 
consultes i informes qualsevol membre integrant dels altres òrgans 
del Consell o qualsevol advocat, expert o persona en general. La 
seva presència l al moment de tractament del tema pel qual hagi estat 
convocat. 

Article 15. Adopció d’acords pel Plenari  

1. Els acords de l’òrgan plenari del Consell s’adopten per majoria 
simple de vots dels membres presents o representats, seguint el 
sistema de vot ponderat establert en l’apartat 2.  

 2. Correspon a cada col·legi integrat en el Consell, d’acord amb el 
sistema de vot ponderat, un nombre de vots igual al nombre de les 
persones col·legiades. Tanmateix, per a l’adopció d’acords també cal 
el vot favorable de més d’una quarta part dels col·legis presents o 
representats.  

3. Llevat que s’estableixi altrament, el còmput del nombre de 
persones col·legiades, a l’efecte de la ponderació regulada a l’apartat 
2, s’ha de fer a 31 de desembre de cada any, sens perjudici d’altres 
requisits que puguin exigir  els presents Estatuts.  

A fi de regular l’accés i la permanència de les advocades i advocats 
als serveis de defensa gratuïta i d’assistència lletrada al detingut o 
pres, amb caràcter general per a tots els col·legis, així com regular la 
distribució entre els col·legis de l’import de les subvencions públiques 
resultants de l’aplicació de la Llei de justícia gratuïta, per a la 
ponderació del vot es tindrà en compte el nombre de col·legiats 
donats d’alta en els serveis esmentats a 31 de desembre.  

4. S’adopten per règim de proporcionalitat o vot qualificat els acords 
per a:  

a) Aprovar el pressupost del Consell i fixar equitativament la 
participació dels col·legis de l’advocacia en les despeses del Consell. 

b) Aprovar i modificar els Estatuts del Consell, el seu Reglament de 
règim interior i també les normes sobre l’organització de l’advocacia 
institucional a Catalunya, així com resoldre els dubtes que puguin 
produir-se en l’aplicació dels presents Estatuts. 
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c) Crear comissions i grups de treball per al desenvolupament de les 
seves funcions públiques, amb la participació d’advocats i experts 
aliens a la professió, i establir els reglaments de funcionament 
d’aquestes comissions i grups de treball.  

d) Exercir altres funcions públiques que li siguin atribuïdes per 
delegació del Govern o de qualsevol Administració publica, així com 
totes les funcions que li atribueixin les lleis. 

e) Crear comissions i grups de treball per al desenvolupament de les 
seves funcions privades, amb la participació d’advocats i experts 
aliens a la professió, així com establir els reglaments de funcionament 
d’aquestes comissions i grups de treball. 

5. En el règim de vot qualificat cada conseller o consellera té un 
nombre de vots igual al nombre de persones col·legiades en el 
col·legi que representi; tanmateix, per a l’adopció d’acords també cal 
el vot favorable de la majoria simple dels consellers presents o 
representats.  

6. S’adopten pel règim de vot personal no ponderat els acords per a: 

a) Exercir les funcions disciplinàries envers els membres dels òrgans 
de govern dels col·legis de l’advocacia.  

b) Vetllar i fer complir perquè l’actuació dels col·legis de l’advocacia 
s’ajusti a les normes que regulen l’exercici de la professió i al principi 
d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, de manera que no es 
produeixi cap tipus de discriminació. 

c) Prestar, de forma prèvia al procés, serveis d’assessorament i 
d’orientació jurídica gratuïts a les persones que pretenguin reclamar 
la tutela judicial dels seus drets i interessos, i a aquest efecte, signar 
els convenis necessaris amb qualsevol Administració pública. 

d) Vetllar i garantir que els col·legis, dins l’àmbit de les seves 
competències, trametin, informin i resolguin provisionalment els 
expedients de justícia gratuïta. 

e) Emetre informes sobre els estatuts dels col·legis de l’advocacia de 
Catalunya i les seves modificacions, i elevar-los al departament 
corresponent de la Generalitat de Catalunya amb caràcter previ a la 
seva qualificació. 
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f) Informar sobre els mòduls de compensació amb càrrec a fons 
públics per a la prestació dels serveis d'assistència lletrada al detingut 
i de defensa i representació gratuïtes. 

g) Exercir la representació i la defensa generals de l’advocacia en 
l’àmbit de Catalunya i la coordinació dels col·legis de l’advocacia que 
l’integren. 

h) Informar sobre els projectes normatius que trameti qualsevol 
departament del Govern, el Parlament o d’altres administracions 
públiques. 

i) Aplicar tècniques de resolució alternativa de conflictes en les 
disputes que puguin sorgir entre els col·legis de l’advocacia o, si 
escau, resoldre’ls per qualsevol altra via alternativa de resolució de 
conflictes. 

j) Establir un règim d’auditoria externa per a controlar la pròpia gestió 
financera i pressupostària.  

k) Formar i mantenir actualitzat el cens d’advocades i advocats de 
Catalunya, el Registre de societats professionals, el Registre de 
sancions disciplinàries i qualsevol altre en l’àmbit de les seves 
funcions. 

l) Adoptar les mesures adients per completar o constituir les juntes de 
govern provisionals dels col·legis de l’advocacia de Catalunya. 

m) Informar sobre la mediació i els altres mitjans de resolució 
alternativa de conflictes, quan aquests tinguin per objecte evitar el 
conflicte processal, i a aquest efecte, signar els convenis necessaris 
amb qualsevol Administració pública. 

n) Informar el Departament de Justícia, el Ministeri de Justícia o altres 
administracions competents sobre els criteris i els requisits de 
formació i especialització, comuns a tots els col·legis catalans, per a 
l’accés i la permanència de les advocades i els advocats en els 
serveis de defensa gratuïta i d’assistència lletrada al detingut o pres. 

o) Elaborar la memòria anual sobre el funcionament dels serveis 
d'assistència jurídica gratuïta. 

p) Defensar l’estat social i democràtic de dret, i treballar per a la 
promoció i la defensa dels drets humans i les llibertats públiques. 
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q) Defensar, quan així sigui requerit pel col·legi corresponent o 
estigui legalment establert, els drets dels col·legis que integren el 
Consell i els dels seus col·legiats i col·legiades. Especialment, ha de 
tenir cura de la protecció de la lícita llibertat d’actuació dels advocats 
a Catalunya.  

r) Exercir accions legals per a impedir, tant l’intrusisme, com la 
publicitat i la competència il·lícites. 

s) L’elecció del president o presidenta en els termes previstos a 
l’article 16 dels presents Estatuts.  

t) Posar a disposició de tots els col·legis de l’Advocacia les eines 
necessàries per a la formació dels seus col·legiats. 

u) Designar representants de l’advocacia per a participar a 
institucions i entitats de caràcter públic o privat. 

7. La delegació de vot ha de ser comunicada al secretari o secretària 
del Consell, fins al mateix moment de l’inici de la sessió, o durant el 
seu transcurs, de manera fefaent. 

8. Els acords del Consell, dictats en matèries de la seva competència, 
d’obligat compliment per a la totalitat dels col·legis d’advocats de 
Catalunya.  

 

Secció tercera 

Del president o presidenta del Consell 

Article 16. Del president del Consell 

1. Per al càrrec de president o presidenta del Consell, s’hi pot 
presentar qualsevol degà o degana dels col·legis d’advocats de 
Catalunya. 

L’elecció per al càrrec de president o presidenta s’ha de realitzar, 
preferentment, durant el mes de novembre corresponent, coincidint 
amb la reunió del Plenari.  

2. El president o presidenta ho és per un termini d’un any, 
prorrogable per un any més, sempre que es presenti a reelecció. 
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3. El president o presidenta cessa en el càrrec pels motius 
següents: 

a) Finalització del mandat i presa de possessió del nou president o 
presidenta. 

b) Renúncia de la persona interessada. 

c) Nomenament per a un càrrec del Govern o de qualsevol 
Administració pública, sigui incompatible o no amb l’exercici de 
l’advocacia. 

d) Condemna per sentència ferma que porti aparellada la 
inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics. En cas d’estar incurs 
en un procediment penal, i un cop dictada la interlocutòria 
d’obertura de judici oral, el president o presidenta, necessàriament, 
ha de posar el seu càrrec a disposició del Plenari, el qual haurà 
d’acordar l’acceptació del cessament per la causa acreditada. 

 e) Sanció disciplinària ferma per qualsevol tipus de falta 
deontològica. 

f) Pèrdua de les condicions d’elegibilitat, inclosa la de deixar de ser 
degà o degana del seu col·legi, o la impossibilitat permanent 
sobrevinguda.  

g) Acord del Plenari del Consell, amb proposta prèvia de la 
Comissió Permanent. En la mateixa sessió plenària s’ha d’escollir el 
nou president presidenta. 

4. En cas de vacant, mort, impossibilitat o absència temporal del 
president o presidenta, el vicepresident o vicepresidenta ha 
d’assumir les seves funcions fins a la seva reincorporació o fins a la 
celebració del Plenari del Consell que designi la persona que el 
substitueixi. 

Article 17. Atribucions del president o presidenta 

1. Correspon al president o presidenta del Consell: 

a) Representar el Consell davant tota classe d’autoritats, tribunals, 
entitats i persones en general. 
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b) Autoritzar els informes i les comunicacions que hagin de cursar-se i 
executar els acords que el Plenari, ell mateix o la Comissió 
Permanent adoptin. 

c) Designar els integrants de la Comissió Permanent. 

d) Convocar i presidir totes les reunions del Plenari i de la Comissió 
Permanent, així com fixar-ne l’ordre del dia; ordenar les deliberacions; 
obrir, suspendre i aixecar les sessions, i dirimir, quan correspongui, 
amb el vot de qualitat els empats en les votacions de la Comissió 
Permanent i del Plenari. 

e) Presidir i dirigir les deliberacions, així com obrir, suspendre i tancar 
les sessions dels congressos, jornades i qualsevol altra reunió que 
organitzi o convoqui el Consell. 

f) Coordinar i impulsar l'activitat del Consell; complir i fer complir els 
acords adoptats pels òrgans del Consell juntament amb el secretari o 
secretària, i visar els lliuraments, les notes de càrrecs i els certificats 
que expedeixi el secretari o secretària. 

h) Emetre comunicats oficials que expressin l’opinió del Consell en 
relació amb les finalitats i les funcions d’aquest. 

i) Exercir les funcions que li hagin estat delegades pel Plenari, i si 
s’escau, per la Comissió Permanent. 

2. El president o presidenta pot, al seu criteri i segons les 
circumstàncies del cas, demanar l’opinió dels membres del Plenari o 
de la Comissió Permanent sense necessitat de reunir-los, en ocasió 
de l’exercici concret d’alguna de les seves competències o 
atribucions. 

3. El president o presidenta pot delegar a qualsevol conseller o 
consellera, de forma temporal o permanent, totes o algunes de les 
competències o atribucions de les lletres a, b, e, g, h i i de l’apartat 
1.  

Secció quarta 

Del vicepresident o vicepresidenta del Consell 

Article 18. Del vicepresident o vicepresidenta del Consell 
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1. El vicepresident o vicepresidenta és designat pel president o 
presidenta del Consell d’entre els degans i deganes. 

2. El vicepresident o vicepresidenta substitueix el president o 
presidenta en els casos previstos en aquests Estatuts. 

Secció cinquena 

Del tresorer o tresorera del Consell 

 
Article 19. Del tresorer o tresorera del Consell 

1. El tresorer o tresorera és designat pel president o presidenta del 
Consell d’entre els degans i deganes. 

2. Correspon al tresorer o tresorera l’execució pressupostària del 
Consell, i en especial: 
 
a) Materialitzar la recaptació i custodiar els fons del Consell. 
 
b) Pagar els lliuraments que autoritzi el secretari o secretària. 
 
c) Informar periòdicament el Consell dels ingressos i les despeses 
d’aquest i del desenvolupament de les previsions pressupostàries. 
 
d) Redactar els pressupostos anuals del Consell. 
 
e) Portar els llibres necessaris per a les anotacions dels ingressos i 
les despeses del Consell. 
 
f) Autoritzar les notes de càrrec, els lliuraments i els rebuts que 
signifiquin moviment dels fons del Consell, en la forma acordada pel 
Plenari.  

g) Disposar els mitjans tècnics, econòmics, personals i materials 
necessaris per a fer operatives les comissions i els grups de treball 
que es creïn, per així assegurar-ne la viabilitat econòmica. 

 

Secció sisena 

Del secretari o secretària del Consell 
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Article 20. Del secretari o secretària del Consell 

1. El secretari o secretària és designat pel president o presidenta 
del Consell d’entre els degans i deganes. 

2. Correspon al secretari o secretària el dipòsit de la fe pública del 
Consell, i a més, les funcions següents: 

a) Coordinar i impulsar l’activitat del Consell, així com complir i fer 
complir els acords adoptats pels òrgans del Consell juntament amb el 
president o presidenta. 

b) Resoldre els assumptes de tràmit. 

c) Portar la Secretaria, els registres, els arxius i els llibres d’actes 
del Consell, amb el suport administratiu necessari, i lliurar tot tipus 
de comunicacions i certificats, aquests últims amb el vistiplau del 
president o presidenta. 

d) Exercir les funcions de cap de personal administratiu del Consell i 
proposar la contractació, la retribució i l’acomiadament del personal. 

e) Auxiliar qualsevol altre òrgan del Consell en l’exercici de les 
seves competències i atribucions, preparar-ne les reunions i 
atendre’n totes les peticions d’informació. 

f) Exercir la funció de secretari o secretària de totes les comissions 
del Consell, així com realitzar tot el necessari per tal que les 
comissions i els grups de treball desenvolupin les seves tasques i per 
tal que tots els serveis propis del Consell i els que aquest presti als 
col·legis i als col·legiats funcionin adequadament i sense retards. 

La funció de secretaria a les comissions i els grups de treball pot ser 
delegada, amb l’autorització prèvia del Plenari, amb el vot favorable 
de qui ocupi la presidència de la comissió o el grup de treball, sia a 
favor del personal del Consell, sia en una de les persones integrants 
de la comissió o el grup. 

g) Exercir les funcions que li hagin estat delegades pel Plenari, pel 
president o presidenta, la Comissió Permanent o qualsevol altra 
comissió del Consell. 

h) Portar els llibres d’arxivament i torn de ponències, estendre i 
autoritzar els certificats que s’expedeixin, lliurar les comunicacions, 
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ordres i circulars que hagin de dirigir-se per acord del Consell o del 
seu president o presidenta, portar el cens de tots els advocats de 
Catalunya, les societats professionals, així com el Registre de 
sancions. 
 
i) Intervenir, com a secretari o secretària, en els expedients 
deontològics que instrueixi el Consell, juntament amb el conseller o 
consellera que hagi estat designat com a instructor d’aquests. 
 
j) Expedir els lliuraments de pagament, que hauran de ser sempre 
visats pel president o presidenta. 
 
k) Aixecar acta de totes les reunions del Consell. 
 

Secció setena 

De la Comissió Permanent 

 

Article 21. De la Comissió Permanent 

 
1. La Comissió Permanent del Consell està integrada pel president 
o presidenta, el vicepresident o vicepresidenta, el tresorer o 
tresorera, el secretari o secretària i un o una vocal.  
 
2. La Comissió Permanent es reuneix com a mínim una vegada al 
mes, amb anterioritat a la reunió del Plenari corresponent, així com 
quan el president o presidenta ho estimi oportú o quan així ho 
sol·liciti la meitat dels seus membres.  

3. A les reunions de la Comissió Permanent també hi assisteix, amb 

veu però sense vot, el o la gerent del Consell. 

4. A les reunions de la Comissió Permanent pot ser convocat, per a 
l’evacuació de consultes i informes, qualsevol membre integrant dels 
altres òrgans del Consell o qualsevol advocat, expert o persona en 
general. La seva presència s’ha de limitar al moment del tractament 
del tema pel qual hagi estat convocat. 

5. Els integrants de la Comissió Permanent cessen per les mateixes 
causes previstes per al cessament del president o presidenta.  
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6. Els acords de la Comissió Permanent s’han d’adoptar per majoria 
simple dels membres presents o representats. En cas d’empat, el 
president o presidenta té el vot de qualitat. Els acords adoptats han 
de sotmetre’s a la ratificació del Plenari del Consell en la primera 
reunió que aquest celebri, i la mateixa Comissió Permanent, per 
delegació del Plenari, és la responsable d’executar-los. 

 7. La delegació de vot ha de ser comunicada al secretari o 
secretària fins al mateix moment de l’inici de la sessió, o durant el 
seu transcurs, de manera fefaent. 

Article 22. Atribucions de la Comissió Permanent 

1. Correspon a la Comissió Permanent: 

a) Executar juntament amb el president o presidenta i el secretari o 
secretària els acords del Plenari del Consell. 

b) Resoldre els assumptes urgents que li traslladi el president o 
presidenta. 

c) Auxiliar el president o presidenta en l’exercici de les seves 
competències i atribucions. 

d) Possibilitar que les comissions i els grups de treball desenvolupin 
les seves tasques. 

e) Fer que tots els serveis propis del Consell i els que aquest presti 
als col·legis i als col·legiats funcionin adequadament i sense retards. 

f) Proposar, per tal que el Plenari els aprovi, els pressupostos i la 
liquidació de comptes del Consell. 

g) Vetllar perquè l’actuació dels col·legis professionals s’ajusti a les 
normes que regulen l’exercici de la professió i perquè l’actuació 
col·legial s’ajusti al principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes de manera que no es produeixi cap tipus de discriminació 

h) Exercir les funcions que li hagin estat delegades pel Plenari o pel 
president o presidenta. 

2. La Comissió Permanent pot delegar a qualsevol dels seus 
membres, de forma temporal o permanent, qualsevol de les 
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competències o atribucions que li són pròpies d’acord amb l’apartat 
1. 

Secció vuitena 

De les comissions i els grups de treball del Consell 

Article 23. De les comissions del Consell  

 
1. El Plenari pot crear en cada moment les comissions que consideri 
adients, així com assignar-hi les funcions corresponents. L’acord de 
creació ha d’anar acompanyat del corresponent informe del seu 
impacte, el qual ha de contenir, com a mínim, els aspectes 
econòmics, organitzatius i socials. 
 

2. Cada comissió ha de ser presidida per un conseller o consellera, 
designat pel Plenari a proposta del president o presidenta. El 
president o presidenta de la Comissió pot designar, d’entre els seus 
integrants, un vicepresident o vicepresidenta i un secretari o 
secretària. 
 
3. Cada comissió ha d’estar integrada preferentment per un 
representant de cada col·legi i pel conseller o consellera que la 
presideix, els quals estan assistits pel coordinador corresponent. El 
president o presidenta de la Comissió, amb l’autorització prèvia del 
Ple, pot convidar les persones de les quals, per la seva expertesa, 
consideri adient la col·laboració.  
 
4. El Plenari pot aprovar un reglament de funcionament de les 
comissions establertes. 
 
5. Les comissions no tenen funcions executives. Per això, sempre i 
en tot cas, cada comissió ha d’elevar al Plenari, per a la seva 
aprovació, les propostes que consideri oportunes per al compliment 
de les seves funcions. 
 
6. És competència del Plenari la dissolució de les comissions 
existents. 

Article 24. Dels grups de treball  

 
1. El Plenari, la Comissió Permanent i les comissions poden crear 
en cada moment els grups de treball que considerin adients, així 
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com assignar-hi les funcions corresponents. L’acord de creació ha 
d’anar acompanyat del corresponent informe del seu impacte, el 
qual ha de contenir, com a mínim, els aspectes econòmics, 
organitzatius i socials 

2. El grup de treball té la composició, la coordinació, les funcions i la 
durada que li assigni l’òrgan del Consell que l’hagi creat 

Article 25. Junta de Degans i Deganes Emèrites 

La Junta de Degans i Deganes Emèrites es va crear per acord del 
Plenari del Consell en la sessió ordinària celebrada a Lleida en data 
30 de maig de 1985, i es considera grup de treball a tots els efectes, 
amb la denominació que encapçala aquest article. 

Les seves sessions, com a grup de treball que és, han de ser 
presidides per qui en cada moment ocupi la seva presidència, o per 
la persona integrant de la Junta en qui hagi estat delegada la 
presidència.  

Té les funcions establertes en l’acord de creació i totes les que li 
pugui assignar el Ple del Consell, d’acord amb l’article 24. 

 

Secció novena 

Del Protocol 

Article 26. Protocol  

1. El president o presidenta del Consell té el tractament protocol·lari 
equivalent al de president o presidenta del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. 

2. Tots els consellers i conselleres tenen el tractament 
d’Excel·lentíssim Senyor o Excel·lentíssima Senyora i se’ls lliurarà la 
medalla corresponent al càrrec. 
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TÍTOL TERCER 

Règim econòmic 

Article 27. Despeses, ingressos i pressupost 

1. Per cobrir les despeses pròpies del Consell, aquest disposa dels 

ingressos següents: 

a) Les quotes fixades per als col·legis de l’advocacia de Catalunya, 

equitativament entre aquests tenint en compte el nombre total de 

persones col·legiades inscrites el 31 de desembre de l’any anterior. 

b) Les tarifes o preus fixats per als serveis onerosos. 

c) Les contraprestacions fixades per a l’emissió  dels certificats, els 

informes o els dictàmens. 

d) Les multes per sancions disciplinàries. 

e) Les subvencions oficials, els donatius i els llegats que el Consell 

pugui rebre. 

f) Els interessos i les rendes generats pel seu patrimoni mobiliari i 

immobiliari. 

g) Altres ingressos derivats de les seves activitats o serveis.  

2. Tant les despeses com els ingressos estan fixats anualment en el 

pressupost i la seva posterior liquidació aprovats pel Plenari, i s’han 

de presentar de manera analítica distingint les funcions públiques de 

la resta d’activitats 

El pressupost anual ha de ser aprovat abans del 31 de desembre de 

l’exercici anterior. Si no s’aconsegueix aprovar un nou pressupost, 

queda prorrogat automàticament l’anterior. 

La liquidació del pressupost anual s’ha d’aprovar dintre del primer 

quadrimestre de l’exercici immediatament posterior. 

3. Anualment el Consell ha de realitzar una auditoria externa per tal 

de controlar la seva gestió financera i pressupostària.  
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4. Són els col·legis els encarregats de satisfer al Consell les quotes 
per aquest establertes i les tarifes o els preus fixats per als serveis 
onerosos, sigui per aportació directa del seu propi pressupost, sigui 
recaptant-los individualment dels seus col·legiats 

 

 

TÍTOL QUART 

Règim jurídic i potestat disciplinària 

Article 28. Règim jurídic 

1. El Consell, en la seva condició de corporació de dret públic, i en 
l’àmbit de les seves funcions públiques, actua d’acord amb el dret 
administratiu i exerceix les potestats inherents a l’Administració 
pública. 

2. En l’exercici de les seves funcions públiques, el Consell aplica en 
les seves relacions amb els col·legis, els col·legiats i els ciutadans els 
drets i les garanties procedimentals que estableix la legislació de 
règim jurídic i procediment administratiu. 

3. En l’exercici de les seves funcions privades, el Consell està sotmès 
al dret privat. També queden inclosos en aquest àmbit els aspectes 
relatius al patrimoni, la contractació i les relacions amb el seu 
personal, que es regeixen per la legislació laboral. 

Article 29. Funció disciplinària 

1. El Consell, d’acord amb la normativa vigent en cada moment, és 
competent per a l’exercici de la potestat disciplinària en via 
administrativa: 

a) En única instància, quan la persona afectada sigui membre de la 
Junta de Govern de qualsevol dels col·legis de l’advocacia de 
Catalunya. 

b) També en primera i única instància, quan la persona afectada sigui 
membre del Consell. En aquest cas, la persona afectada no pot ser 
present en les deliberacions ni en l’adopció dels acords. 
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2. Les resolucions sancionadores només són executives si 
exhaureixen la via administrativa. El Consell té competència per a 
executar per ell mateix les seves resolucions sancionadores, de 
conformitat amb el que estableixen les normes aplicables. 

Article 30. Recursos contra actes i acords 

1. Els actes i els acords subjectes al dret administratiu dels òrgans 
del Consell exhaureixen la via administrativa i són recurribles 
directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa. No 
obstant això, poden ser objecte de recurs potestatiu de reposició 
davant el mateix òrgan que els ha dictat. 

2. Els acords i els actes del Consell dictats en exercici de funcions 
delegades són recurribles davant l’Administració delegant. La 
resolució d’aquest recurs exhaureix la via administrativa. 

Article 31. Recursos de reposició 

1. Contra els actes, les resolucions i els acords dels òrgans del 
Consell, dictats en l’exercici de funcions administratives, els col·legis 
d’advocats de Catalunya i qualsevol altra persona interessada hi 
poden interposar, dins del termini d’un mes a comptar de la 
notificació, recurs de reposició. 

L’òrgan del Consell de què es tracti ha de resoldre el recurs en el 
termini d’un mes a comptar de la seva presentació, i si aquest termini 
transcorre sense notificar-se cap acord sobre el recurs, aquest es 
considerarà denegat per silenci administratiu. Contra l’acord, exprés o 
per silenci, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el 
termini i les modalitats que estableixi la Llei de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 

2. S’exceptuen del recurs de reposició els acords del Consell que 
resolguin, de manera expressa o per silenci, recursos. 
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TÍTOL CINQUÈ 

Relacions institucionals del Consell 

Article 32. Relacions amb els col·legis de l’advocacia de 
Catalunya 

1. Les relacions entre el Consell i els col·legis es regeixen pels 
principis de lleialtat institucional, col·laboració, cooperació i 
coordinació.  

2. Els col·legis d’advocats de Catalunya han de notificar al Consell: 

a) Els reglaments que aprovin i les seves modificacions. 

b) Els noms dels components de les juntes de govern. 

c) El cens complet de col·legiats a 31 de desembre de cada any, així 
com les altes i baixes quan es produeixin. 

e) Les sancions disciplinàries que imposin. 

Article 33. Relacions amb altres entitats de representació de 
l’advocacia 

1. El Consell és autònom i independent respecte de les altres 
entitats de representació de l’advocacia existents fora del seu àmbit 
territorial. 

2. Les relacions amb aquestes altres entitats es regeixen pels 
principis de lleialtat institucional, col·laboració i cooperació 
voluntàries, i s’han d’instrumentalitzar mitjançant acord o conveni, 
sens perjudici de les funcions de representació general i coordinació 
que, si s’escauen, puguin exercir. 

Article 34. Relacions amb l’Administració de la Generalitat 

1. Les relacions entre el Consell i l’Administració de la Generalitat 
es regeixen pels principis de cooperació i coordinació. 
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2. El Consell ha de lliurar a l’Administració de la Generalitat la 
informació que aquesta li requereixi en relació amb l’exercici de les 
seves funcions públiques.  

3. El Consell ha de comunicar al departament corresponent del 
Govern de la Generalitat: 

a) El text dels seus Estatuts, dels codis professionals que aprovi i les 
modificacions de qualsevol d'aquests perquè, amb la qualificació 
prèvia de la legalitat, siguin inscrits i publicats al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

b) Les persones que integren el Plenari i la Comissió Permanent del 
Consell i que n’ocupen els diferents càrrecs. 

c) Una memòria anual de la gestió econòmica, de les activitats 
realitzades i de les altres dades d’interès general que es desprenen 
del seu funcionament i actuació. 

 

 

TÍTOL SISÈ 

Modificació dels Estatuts 

Article 35. Modificació dels Estatuts 

1. Per a la modificació d’aquests Estatuts és necessari que es 
reuneixi el Plenari del Consell en una convocatòria extraordinària 
amb un únic punt del dia, que ha de ser la modificació parcial o total 
d’aquesta norma. 

Se n’exceptua l’acord de canvi de domicili en la mateixa localitat, 
que pot ser aprovat pel Plenari en sessió ordinària. 

2. Abans de la seva aprovació, el projecte de modificació ha de ser 
sotmès a l’audiència dels mateixos membres del Consell amb una 
antelació mínima d’un mes a fi i efecte que, si ho consideren adient, 
puguin presentar esmenes que seran objecte de debat a la sessió 
plenària d’aprovació. 

3. Tant per a l’aprovació com per a la modificació dels Estatuts es 
requereix la majoria prevista als presents Estatuts. 
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Disposició transitòria primera 
 
La primera elecció per al càrrec de presidenta o president del 
Consell i la resta de càrrecs, en la forma establerta en els presents 
Estatuts, es produirà per a la Presidència de l’any 2022 per tal de 
donar compliment a l’acord pres pel Consell en la sessió de 27 de 
desembre de 2018, i, en aquest sentit, el conseller degà o 
consellera degana que ocupi la Vicepresidència en data 31 de maig 
de 2021 serà a qui li correspondrà exercir el càrrec de presidenta o 
president del Consell fins que se celebrin les eleccions de la 
Presidència de l’any 2022.  
 
Si en data de desembre de 2021 no han entrat en vigor els presents 
estatuts, els càrrecs vigents a l’entrada en vigor d’aquests es 
prorrogaran fins al mes de desembre següent, data en la qual es 
produiran les eleccions conforme a la nova previsió estatutària.  
 
 
 
Disposició transitòria segona 
 
Les comissions i els grups de treball existents a l’entrada en vigor 
d’aquests Estatuts han de ser confirmats, si s’escau, en la seva 
existència, composició i funcions, en el termini de tres mesos des de 
l’entrada en vigor d’aquests Estatuts, mitjançant un acord del 
Plenari del Consell. 
 
Disposició derogatòria 
 
Es deroguen els Estatuts del Consell dels Il·lustres Col·legis 
d’Advocats de Catalunya de 16 de març del 1984 aprovats per 
Resolució del Departament de Justícia de 6 d’abril del 1984 i 
publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 437 de 
25 de maig del 1984. 
 
Disposició final primera  
 
Els presents Estatuts han estat aprovats inicialment en la sessió 
ordinària del Ple del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de 
Catalunya de data 4 de novembre de 2019. 
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Els presents Estatuts entraran en vigor l’endemà de la seva 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Disposició final segona  
 
En el termini de dos anys des de l’entrada en vigor d’aquests 
Estatuts, els col·legis de l’advocacia de Catalunya hauran d’adaptar 
els seus Estatuts a les previsions contingudes en aquest text en allò 
que resulti necessari, sens perjudici de les previsions establertes 
legalment.  
 
 
Barcelona, a 20 de desembre de 2019. 
 
 
 
Vist-i-plau President                          El Conseller Secretari 
Excm. Sr. M. Albiac Cruxent             Excm. Sr. M. Hernández Martín       


