
ESTATUTS DEL CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS D’ADVOCATS DE 
CATALUNYA                                             
Resolució del Departament de Justícia de 6 d’abril de 1984
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 437, de 25.5.1984

TÍTOL PRIMER 
Caràcter, composició i atribucions 
Article 1 
El Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya és una Corporació 
de Dret Públic amb plena capacitat i personalitat jurídica pròpia, que constitueix 
el  superior  òrgan  representatiu  i  executiu  de  la  totalitat  dels  Col·legis 
d’Advocats existents a Catalunya. 
El Consell es regirà pels presents Estatuts i per la Llei i Reglament de Col·legis 
Professionals de Catalunya.
Article 2 
El català és la llengua pròpia del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de 
Catalunya. El castellà també és llengua oficial de l’esmentat Consell. 
Es publicaran també en castellà els presents Estatuts, les seves modificacions, 
i aquelles altres disposicions de caràcter general que dicti el Consell.
Article 3 
El domicili del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya radicarà 
a Barcelona, carrer de Mallorca, 283, sens perjudici de poder celebrar reunions 
en qualsevol altre lloc de Catalunya.
Article 4 
Són funcions del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya: 
A)  Coordinar  els  Col·legis  que l’integren  i  representar  l’Advocacia  catalana, 
sens perjudici de les competències pròpies de cada Col·legi. 
B)  Recollir  i  elaborar  les  normes  deontològiques  comunes  de  l’exercici  de 
l’Advocacia. 
C) Aprovar i modificar els seus propis Estatuts. 
D)  Conèixer  dels  conflictes  que  puguin  suscitar-se  entre  els  Col·legis 
d’Advocats  de  Catalunya,  sens  perjudici  d’ulterior  recurs  contenciós 
administratiu. 
E) Resoldre els recursos que s’interposin contra els acords dels Col·legis. 
F)  Exercir  les  funcions  disciplinàries  en  relació  amb els  membres  del  propi 
Consell i de les Juntes de Govern dels Col·legis d’Advocats catalans i resoldre 
els  recursos  que  s’interposin  contra  els  acords  dels  Col·legis  en  matèria 
disciplinària. 
G)  Informar  sobre  els  projectes  de  Llei  que  es  presentin  al  Parlament  de 
Catalunya i les normes que prepari el Govern de la Generalitat en matèria de 
Dret Públic i Privat, Administració de Justícia i exercici de l’Advocacia.



H) Fomentar, crear i organitzar institucions, serveis i activitats que, amb relació 
a  la  professió  d’advocat,  tinguin  per  objecte  la  formació  professional,  la 
promoció cultural, l’assistència social i sanitària, la cooperació i el mutualisme, 
el foment de l’ocupació, i altres actuacions convenients, i establir els concerts o 
acords més adients  en aquest  sentit  amb l’Administració  i  les institucions o 
entitats que correspongui.
I) Vetllar pel prestigi de la professió d’advocat. 
J)  Convocar  i  celebrar  Congressos,  Jornades,  Simposis  i  actes  similars 
relacionats amb el Dret Català i amb l’exercici de l’Advocacia a Catalunya. 
K) Defensar els drets dels Col·legis d’Advocats catalans, així com els dels seus 
col·legiats,  quan  sigui  requerit  pel  Col·legi  respectiu  o  estigui  legalment 
establert. Especialment tindrà cura de la protecció de la lícita llibertat d’actuació 
dels advocats a Catalunya. Per al compliment d’aquestes finalitats, el Consell 
podrà exercitar les accions i recursos que procedeixin davant les autoritats i 
jurisdiccions competents, fins i tot davant el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya,  i  el  Tribunal  Suprem  de  l’Estat  espanyol,  sens  perjudici  de  la 
legitimació que correspongui a cada un dels diferents Col·legis d’Advocats de 
Catalunya. 
L)  Emetre  informe  sobre  la  legalitat  dels  Estatuts  dels  diferents  Col·legis 
d’Advocats  de  Catalunya  i  les  seves  modificacions,  prèviament  a  la  seva 
qualificació pel Departament corresponent de la Generalitat. 
M)  Resoldre  els  dubtes  que  puguin  produir-se  en  l’aplicació  dels  presents 
Estatuts. 
N)  Portar  un  registre  de  sancions  que  afectin  els  advocats  dels  Col·legis 
catalans. 
O) Aprovar el seu propi pressupost i  fixar equitativament la participació dels 
Col·legis en les despeses del Consell. 
P) En general, en matèria econòmica i sense cap exclusió, realitzar, respecte al 
patrimoni propi del Consell, tota classe d’actes de disposició i gravamen i, en 
especial: 
1. Administrar béns. 
2. Pagar i cobrar quantitats. 
3. Fer efectius lliuraments, donar i acceptar béns en o per pagament. 
4. Atorgar transaccions, compromisos i renúncies. 
5. Comprar, vendre, retraure i permutar, purament o condicionalment amb preu 
confessat, ajornat i pagat al comptat, tota classe de béns, mobles o immobles, 
drets reials i personals. 
6. Dissoldre comunitats de béns condominis,  declarar obres noves, millores, 
excessos de cabuda. 
7.  Constituir,  acceptar,  dividir,  alienar,  gravar  redimir  i  extingir,  usdefruits, 
servituds,  opcions i  arrendaments  inscrivibles i  altres  drets  reials,  exercitant 
totes les facultats derivades d’aquestes. 
8. Constituir hipoteques. 



9.  Prendre  part  en  concursos  i  subhastes,  fer  propostes  i  acceptar 
adjudicacions. 
10. Acceptar a benefici d’inventari i repudiar herències i fer, aprovar i impugnar 
particions d’herències i lliurar i rebre llegats. 
11. Contractar, modificar, rescindir i liquidar assegurances de tota classe. 
12. Operar en Caixes Oficials, Caixes d’Estalvis i Bancs inclòs el d’Espanya i 
les seves sucursals, fent tot el que la legislació i pràctiques bancàries permetin; 
seguir,  obrir  i  cancel·lar  comptes i  llibretes  d’estalvis,  comptes  corrents  i  de 
crèdit i caixes de seguretat. 
13. Lliurar, acceptar, endossar, cobrar, intervenir i negociar lletres de canvi i 
altres efectes. 
14. Comprar, vendre, bescanviar i pignorar valors i cobrar els seus interessos, 
dividends i amortització, concertar pòlisses de crèdit ja sigui personal o amb 
pignoració  de  valors,  amb  Bancs,  establiments  de  crèdit,  fins  i  tot  el  Banc 
d’Espanya i les seves sucursals, signants els oportuns documents, i 
15. Modificar, transferir, cancel·lar, retirar i constituir dipòsits d’efectiu i valors 
provisionals i definitius. 
Q)  1.  Instar  actes  notarials  de  totes  classes,  fer,  acceptar  i  contestar 
notificacions i requeriments notarials.
2. Comparèixer davant Centres i Organismes de l’Estat, Comunitat Autònoma, 
Província  o  Municipi,  Jutges,  Tribunals,  Fiscalies,  Sindicats,  Delegacions, 
Comitès, Juntes, Jurats i Comissions i, en aquests, instar, seguir, acabar com a 
actor, demandat o en qualsevol altre concepte tota classe d’expedients, judicis 
i  procediments  civils,  penals,  administratius,  contenciós  administratiu, 
governatius,  laborals,  de  tots  els  graus,  jurisdiccions  i  instàncies,  formulant 
peticions i exercitant accions i excepcions en qualsevol procediment, tràmits i 
recursos,  fins  i  tot  el  de cassació,  prestar,  quan es requereixi,  la ratificació 
personal,  i  atorgar  poders  amb  les  facultats  que  detalli;  revocar  poders  i 
substitucions. 
3.  Interposar  tota  classe  de  recursos  davant  l’Administració  de  l’Estat, 
Comunitat Autònoma, Província o Municipi. 
4.  Atorgar  poders  o  delegar  totes  o  algunes  de  les  facultats  exposades  al 
President o, conjuntament o separadament, a un o diversos Consellers, i 
5. Acceptar, exercir i renunciar a mandats i poders dels Col·legis d’Advocats. 
R)  Impedir,  pels  mitjans  legals  adients,  l’intrusisme  i  la  clandestinitat  en 
l’exercici  professional,  sens perjudici  de la  iniciativa  i  competència  de  cada 
Col·legi. 
S) Impedir i perseguir la competència il·lícita i vetllar per la plena efectivitat de 
les disposicions que regulen les incompatibilitats en l’exercici de l’Advocacia. 
T) Formar i mantenir el cens dels advocats incorporats als Col·legis d’Advocats 
de Catalunya. 
U)  Designar  representants  de  l’Advocacia  per  participar  en  els  Consells  i 
Organismes consultius de l’Administració d’àmbit català. 



V) Adoptar les mesures adients per completar o constituir les Juntes de Govern 
provisionals dels Col·legis d’Advocats de Catalunya. 
W)  Establir  els  requisits  per  obtenir  l’habilitació  per  exercir  l’Advocacia  en 
l’àmbit  territorial  d’un  altre  Col·legi  català  diferent  al  que  estigui  incorporat 
l’interessat,  de  conformitat  amb  el  que  estableix  l’article  10  de  la  Llei  de 
Col·legis Professionals. 
X) Realitzar totes les funcions que estiguin establertes en la normativa vigent i 
aquelles altres que, malgrat no hagin estat enunciades expressament, siguin 
conseqüència o estiguin íntimament relacionades amb les anteriors. 
El Consell acordarà el que sigui necessari per al desenvolupament i exercici 
d’aquestes facultats.
Article 5 
El Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya estarà integrat: 
a) Pels Degans de la totalitat dels Col·legis d’Advocats de Catalunya. 
b) Per un Conseller, designat pel propi Consell, en votació secreta, d’entre els 
advocats en exercici de Catalunya. 
El mandat d’aquest Conseller serà de quatre anys, i aquest posseirà el càrrec 
de Secretari del Consell.

TÍTOL SEGON 
Funcionament 
Càrrecs
Article 6 
El Consell designarà, en votació secreta, els seus President,  Vicepresident i 
Tresorer. 
Els designats per a aquests càrrecs ho seran pel termini d’un any.
Article 7 
En les eleccions per als càrrecs de President,  Vicepresident  i  Tresorer,  així 
com per a la designació del Conseller a què es refereix l’article 5.B, tan sols hi 
participaran com a electors els Consellers-Degans,  disposant  cada un d’ells 
d’un sol vot, i serà elegit el candidat que hagi obtingut major nombre de vots. 
En  cas  d’empat,  se  celebrarà  una  nova votació,  en  la  qual  tan  sols  seran 
candidats els que hagin obtingut igual nombre de vots. De persistir la igualtat 
serà proclamat el candidat de més edat.
Article 8 
Correspon al President: 
a) Convocar, fixar l’Ordre del Dia i presidir totes les reunions del Consell i de la 
Comissió Permanent, ordenant les deliberacions i obrint, suspenent i aixecant 
la sessió. 
b) Presidir i dirigir les deliberacions, obrir, suspendre i tancar les sessions dels 
Congressos, Jornades i Simposis que organitzi el Consell. 



c) Representar el Consell davant tota classe d’Autoritats i Tribunals, autoritzar 
els informes i les comunicacions que hagin de cursar-se i executar els acords 
que el Consell o la Comissió Permanent, si s’escau, adoptin. 
d) Nomenar d’entre els Consellers les Comissions o Ponències que resultin 
necessàries  per  al  millor  tràmit  dels  assumptes  que  interessin  o  afectin  el 
Consell,  quan aquest  no  pugui  exercitar  aquesta  facultat  o  la delegui  en el 
President. 
e)  Visar  els  lliuraments,  notes  de  càrrecs  i  certificacions  que  expedeixi  el 
Secretari. 
f) Dirimir amb vot de qualitat  els empats que resultin en les votacions de la 
Comissió Permanent.
Article 9 
El Vicepresident substituirà el President, en totes les seves funcions, en cas de 
vacant,  mort,  malaltia,  absència  o  qualsevol  altra  circumstància  en  la  qual 
aquell no pugui actuar personalment.
Article 10 
Correspondrà al Tresorer: 
a) Materialitzar la recaptació i custodiar els fons del Consell. 
b) Pagar els lliuraments que expedeixi el Secretari. 
c) Informar periòdicament al Consell dels ingressos i despeses d’aquest i dels 
desenvolupament de les previsions pressupostàries. 
d) Redactar els pressupostos anuals del Consell. 
e) Portar els llibres necessaris per a les anotacions dels ingressos i despeses 
del Consell. 
f) Autoritzar les notes de càrrec, lliuraments i rebuts que signifiquin moviment 
dels fons del Consell. El Tresorer no podrà efectuar cap pagament, si no és 
com a conseqüència del corresponent lliurament expedit pel Secretari i visat 
pel President.
Article 11 
Correspon al Secretari: 
a) Estendre i autoritzar les actes de les reunions del Consell i de la Comissió 
Permanent. 
b) Donar compte dels expedients i assumptes que hagin de tractar-se en les 
reunions del Consell i de la Comissió Permanent. 
c)  Portar  els  llibres  d’arxiu  i  torn  de  Ponències,  estendre  i  autoritzar  les 
certificacions que s’expedeixin, lliurar les comunicacions, ordres i circulars que 
hagin de dirigir-se per acord del Consell o del seu President, portar el cens de 
tots els Advocats de Catalunya, així com el Registre de Sancions. 
d)  Intervenir,  com  a  Secretari,  en  els  expedients  que  instrueixi  el  Consell, 
juntament amb el Conseller que hagi estat designat com a instructor d’aquests. 
e) Expedir els lliuraments de pagament, que hauran d’ésser sempre visats pel 
President. 



f) Exercir les funcions de Cap de personal administratiu del Consell.
Article 12 
1.  El President  del  Consell  dels  Il·lustres Col·legis d’Advocats  de Catalunya 
tindrà el tractament d’Excm. Sr. i la resta dels Consellers el d’Il·lm. Sr. 
2.  El  President  tindrà  la  condició  honorífica  de  President  de  l’Audiència 
Territorial  de  Barcelona,  i,  en  el  seu  moment,  de  President  del  Tribunal 
Superior de Catalunya. 
3. A tots els Consellers se’ls lliurarà la medalla corresponent a llur càrrec i se’ls 
expedirà un carnet acreditatiu d’aquest, que vindrà autoritzat per l’Honorable 
Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

SECCIÓ SEGONA 
Comissió Permanent
Article 13 
1.  El  President,  l’anterior  President  -si  continua  essent  Conseller-,  el 
Vicepresident,  el  Tresorer  i  el  Secretari  del  Consell,  constituiran  la  seva 
Comissió  Permanent,  per  resoldre  els  assumptes  de  tràmit  i  executar  els 
acords del Consell. 
2.  La Comissió  Permanent  es reunirà  quan el  President  ho estimi  oportú  o 
quan així  ho  sol·licitin  dos dels  seus integrants.  Els  acords adoptats  per  la 
Comissió Permanent ho seran per majoria dels seus components i hauran de 
sotmetre’s a la ratificació del Consell en la primera reunió que aquest celebri. 
3. En la Comissió Permanent haurà d’existir almenys un membre representant 
del  Col·legi  d’Advocats de Barcelona,  dels Col·legis d’Advocats Provincials i 
dels Col·legis d’Advocats de Partit. En el cas que, per raó de les persones que 
posseeixin  els  càrrecs de President,  Vicepresident,  Secretari  o  Tresorer  del 
Consell  i  de  l’antic  President  no  fos  així,  la  Comissió  Permanent  quedarà 
completada amb un representant del Grup de Col·legis corresponent, designat 
pels Degans d’aquest Grup.

SECCIÓ TERCERA 
Sessions i adopció d’acords
Article 14 
1. El Consell es reunirà com a mínim cada dos mesos i tantes vegades com el 
convoqui el seu President per decisió pròpia o a petició d’una quarta part dels 
Consellers. 
2.  La  convocatòria  del  Consell  serà  cursada  pel  Secretari,  amb  cinc  dies 
d’antelació,  com a mínim,  i  en ella  es consignarà l’ordre del  dia.  En casos 
d’urgència, a criteri del President, el Consell serà convocat, sense necessitat 
de termini especial d’antelació. 
3.  Les  reunions  del  Consell  quedaran  vàlidament  constituïdes  quan  hi 
assisteixin més de la meitat dels seus components.



Article 15 
1. Per a l’adopció d’acords, llevat d’aquells a què es refereix el paràgraf 2 del 
present  article,  cada Conseller Degà tindrà un nombre de vots igual al dels 
col·legiats del Col·legi respectiu el 31 de desembre de l’any anterior. El Consell 
prendrà els  acords per  majoria,  però també caldrà el  vot  favorable de més 
d’una part dels Consellers-Degans presents. 
2. En l’adopció dels acords relatius a la resolució d’expedients o recursos en 
matèria  disciplinària  o  en  l’activitat  jurisdiccional  del  Consell  cadascun  dels 
Consellers-Degans tindrà un sol vot. 
3.  El  Conseller-Secretari  participarà  en  les  deliberacions  del  Consell  però 
sense dret a vot.
Article 16 
Els  acords  del  Consell,  dictats  en  matèries  de  la  seva  competència,  són 
obligatoris per a la totalitat dels Col·legis d’Advocats de Catalunya.

TÍTOL TERCER 
Règim econòmic
Article 17 
Per  cobrir  les  despeses  del  Consell  dels  Il·lustres  Col·legis  d’Advocats  de 
Catalunya, aquest disposarà del següent: 
a)  De les quotes  que assenyali  als  Col·legis  d’Advocats  de Catalunya,  que 
seran fixades en proporció al nombre de col·legiats, exercitants i no exercitants, 
en ells inscrits el 31 de desembre de l’any anterior. 
b) L’import de les certificacions que expedeixi. 
c) Les subvencions oficials, donatius i llegats que el Consell pugui rebre. 
d)  Les  derrames  extraordinàries  que  el  Consell  pugui  determinar  per 
circumstàncies excepcionals. 
e) Els altres ingressos que el Consell pugui percebre amb motiu de les seves 
activitats.

TÍTOL QUART 
Jurisdicció disciplinària
Article 18 
El Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya és competent per a 
l’exercici de la funció disciplinària en via administrativa: 
a) En primera i única instància, quan la persona afectada sigui membre de la 
Junta de Govern de qualsevol dels Col·legis d’Advocats de Catalunya. 
b) També en primera i única instància, quan la persona afectada sigui membre 
del  propi  Consell.  En  aquest  cas,  l’afectat  no  podrà  prendre  part  ni  en  les 
deliberacions ni en l’adopció dels acords. 



c) En segons i última instància, en la resolució dels recursos interposats contra 
els acords dels Col·legis corresponents.
Article 19 
En  els  expedients  disciplinaris  que  el  Consell  instrueixi  en  primera  i  única 
instància, els afectats per aquests últims hauran d’ésser escoltats pel mateix 
Consell, concedint-los vista de les actuacions a l’objecte que puguin formular 
les al·legacions i proposar la prova que estimi oportuna.

TÍTOL CINQUÈ 
Recursos
Article 20 
1. Contra els actes, les resolucions i els acords dels Col·legis d’Advocats de 
Catalunya,  dictats  en  exercici  de  funcions  administratives,  els  col·legiats 
afectats podran interposar, dins del termini d’un mes a comptar des de la seva 
notificació,  recurs  d’alçada  davant  del  Consell  de  Col·legis  d’Advocats  de 
Catalunya. 
2. Aquest recurs, que haurà d’ésser raonat i fonamentat, es presentarà en el 
mateix Col·legi que, en el termini de quinze dies, haurà d’enviar-lo al Consell, 
juntament  amb l’expedient  relatiu  a  l’acta  o  acord  impugnant  i,  d’estimar-lo 
adient,  juntament  amb un informe sobre  el  recurs elaborat  per  la  Junta  de 
Govern. 
3. El Consell haurà de resoldre el recurs d’alçada en el termini de tres mesos a 
comptar  des  de  la  seva  presentació,  i  si  aquest  termini  transcorre  sense 
notificar-se acord sobre el recurs, es considerarà aquest denegat per silenci 
administratiu.  L’acord  del  Consell,  exprés  o  per  silenci,  exhaurirà  la  via 
administrativa  i  es  podrà  interposar  recurs  contenciós  administratiu  en  el 
termini  i  modalitats  que  estableix  la  llei  de  jurisdicció  contenciosa 
administrativa.
Article 21 
1.  Contra els actes,  resolucions i  acords del  Consell  dels  Il·lustres Col·legis 
d’Advocats de Catalunya, dictats en l’exercici de funcions administratives, els 
Col·legis d’advocats de Catalunya i qualsevol altre interessat, podrà interposar, 
dins del termini d’un mes a comptar de la notificació, recurs de reposició. 
El Consell haurà de resoldre el recurs en el termini de tres mesos a comptar 
des de la seva presentació,  i  si  aquest  termini  transcorre sense notificar-se 
acord sobre el recurs, es considerarà aquest denegat per silenci administratiu. 
Contra  l’acord,  exprés  o  per  silenci,  del  Consell  podrà  interposar-se  recurs 
contenciós  administratiu  en  el  termini  i  modalitats  que  estableixi  la  Llei  de 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
2. S’exceptuen del recurs de reposició els acords del Consell que resolgui, de 
manera expressa o per silenci, recursos d’alçada.



TÍTOL SISÈ 
Relacions amb la Generalitat i amb els Col·legis
Article 22 
Els  Col·legis  d’Advocats  de  Catalunya  hauran  de  notificar  al  Consell  de 
Col·legis. 
a) Els seus Estatuts i les modificacions d’aquests últims. 
b) Els noms dels components de les seves Juntes de Govern. 
c) El nombre de col·legiats exercitants i no exercitants el 3 de desembre de 
cada any. 
d) El nom de tots els seus col·legiats i de les altes i baixes que es produeixin, 
amb  expressió  del  motiu  d’aquestes  últimes  a  l’objecte  de  poder  portar  el 
corresponent cens d’advocats. 
e) Les sancions disciplinàries que imposin.
Article 23 
El Consell haurà de comunicar al Departament corresponent del Govern de la 
Generalitat: 
a)  El  text  dels  seus  Estatuts  i  les  seves  modificacions,  perquè,  prèvia 
qualificació  de  la  legalitat,  siguin  inscrits  i  publicats  al  Diari  Oficial  de  la 
Generalitat de Catalunya. 
b)  Les persones que integren el  Consell  i  que ocupen els diferents  càrrecs 
d’aquest.


