
 
 

REGLAMENT DE LES DELEGACIONS TERRITORIALS DE L’IL·LUSTRE 

COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA1. 

 

VERSIÓ CONCORDADA als actuals Estatuts col·legials, aprovats en Junta General Extraordinària de 
4 i 6 de febrer de 2015, per Resolució JUS/689/2015, de 10 d’abril, declarats adequats a la legalitat i inscrits 
en el Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya de 17 d’abril de 2015. 

 

 

PREÀMBUL 

 

Els vigents Estatuts col·legials, aprovats per acords de la Junta General Extraordinària 

de 14, 15 i 16 de gener de 2009, ratificats per resolució del Departament de Justícia de 17 

de març de 20092, publicats al DOGC de 25.03.2009, preveuen, a la disposició transitòria 

segona, que en el termini d’un any des de la seva entrada en vigor s’hauran d’adaptar els 

reglaments corporatius al contingut dels nous Estatuts col·legials.  

 

De conformitat amb l’anterior prescripció, l’objectiu del present Reglament és adaptar 

als Estatuts el Reglament avui vigent, que regula l’organització i funcionament de les 

Delegacions del Col·legi, que ostenten la representació ordinària de la Junta i a la qual 

han de traslladar les necessitats dels col·legiats amb despatx en les demarcacions 

territorials on estan ubicades les delegacions. 

 

Per tot això, acordem aprovar el següent Reglament. 

 

Article 1.- Objecte 

 

1. El present Reglament té per objecte regular les Delegacions territorials de l’Il·lustre 

Col·legi d’Advocats de Barcelona3, constituïdes en partits judicials del seu àmbit 

territorial, diferent de la ciutat de Barcelona, de conformitat amb els articles 13 i 14 des 

Estatuts col·legials4. 

                                                 
1 En el Estatuts vigents, Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
2 Aquests Estatuts han perdut vigència. Les previsions establertes en aquesta normativa han estat 
incorporades als actuals Estatuts col·legials, aprovats en Junta General Extraordinària de 4 i 6 de febrer de 
2015, per Resolució JUS/689/2015, de 10 d’abril, declarats adequats a la legalitat i inscrits en el Registre de 
Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya de 17 d’abril de 2015. 
3 En el Estatuts vigents, Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
4 Articles 12 i 13 dels Estatuts vigents 



 
 
2. La demarcació de cada Delegació territorial podrà comprendre un o diversos partits 

judicials.   

 
3. La Junta de Govern podrà acordar la creació d’una delegació d’ofici o a instància d’un 

nombre no inferior al vint per cent de les persones col·legiades exercents, amb domicili 

professional en el territori esmentat. 

 

Article 2.- Funcions de les Delegacions territorials 

 
Són funcions de les Delegacions Territorials: 

 

a) Vetllar pel correcte funcionament de l’Administració de justícia i per l’adequada 

prestació dels serveis col·legials en la seva demarcació. Així mateix, s’encarregaran de la 

correcta aplicació en aquest àmbit territorial de les resolucions que adopti l’Assemblea 

General i la Junta de Govern. 

 

b) Vetllar en la seva demarcació per la llibertat i independència de les advocades i els 

advocats en l’exercici professional i per la consideració que els és deguda, informant a la 

Junta de Govern sobre qualsevol vulneració o irregularitat què en tingui coneixement. 

 

c) Col·laborar en el bon funcionament del Servei del Torn d’Ofici en l’àmbit de la 

delegació. 

 

d) Fomentar la comunicació periòdica entre les persones col·legiades de la Delegació i 

propiciar reunions de caràcter professional i activitats de formació. 

 

e) Col·laborar amb la Junta de Govern en tots aquells assumptes que li siguin encarregats 

i exercir les facultats que els siguin delegades. 

 

f) Les delegacions territorials podran formular propostes a la Junta de Govern sobre 

matèries que els afectin. 

 

 

 

 



 
Article 3.- El/la delegat/da i sotsdelegat/da 

 

1. Al capdavant de les delegacions la Junta de Govern nomenarà un/a delegat/da i un/a 

sotsdelegat/da, per elecció de les persones col·legiades exercents amb domicili 

professional en aquella demarcació, i no exercents amb domicili de residència. 

 

2. El càrrec de delegat/da i sotsdelegat/da serà de quatre anys amb una única reelecció 

consecutiva; d’acord amb el procediment previst als articles següents. 

 
Article 4.- Acabament del mandat 

 
1.- El mandat del delegat/da i sotsdelegat/da acabarà per qualsevol dels següents motius: 

 
a) Expiració del termini de durada del mandat. 

b) Renúncia al mandat. 

c) Manca de concurrència o pèrdua dels requisits estatutaris o reglamentaris per exercir 

el càrrec. 

d) Inhabilitació del nomenat per al càrrec. 

e) Defunció.    

f) Dissolució de la Delegació per acord de la junta de Govern. 

 

2.- En cas d’acabament del mandat pels supòsits a) i b), el delegat/da i sotsdelegat/da 

sortints continuaran desenvolupant el seu càrrec com a delegat/da i sotsdelegat/da en 

funcions fins que es nomenin els nous càrrecs. 

 

3.- En la resta de casos, la Junta de Govern designarà un nou delegat/da i/o 

sotsdelegat/da en funcions i convocarà les eleccions per a cobrir la vacant. 

 

Article 5.- Funcions del delegat/da 

 

El delegat/da ostenta la representació ordinària de la Junta de Govern en l’àmbit 

territorial de la delegació. En particular el delegat/da tindrà les següents funcions:  

 

1.- Representar el Col·legi en aquells actes als quals no hi concorri el degà/ana o un 

membre de la Junta de Govern. 

 



 
2.- Informar trimestralment a la Junta de Govern, a través del diputat/da responsable, 

sobre les activitats i incidències que es produeixin en la delegació i , molt especialment 

de les incidències que es produeixin en els Jutjats, relatives a l’organització, 

funcionament i disfuncions, així com a aquelles que es poguessin produir entre els 

col·legiats i els Jutjats o funcionaris d’aquests. 

 
3.- Desenvolupar les funcions atribuïdes a les delegacions territorials en aquest 

reglament. 

 
4.- Informar a la Junta de Govern tan aviat com sigui possible sobre qualsevol qüestió 

que aquesta li sotmeti. 

 
5.- Presentar a la Junta de Govern en el primer mes de l’any una memòria sobre les 

activitats i incidències produïdes durant l’any anterior; i en el darrer mes de l’any una 

proposta de les activitats a realitzar durant l’any següent. 

 
6.- Administrar els béns i mitjans adscrits a la Delegació. 

 
7.- Proposar a la Junta de Govern, a través del diputat responsable de delegacions, les 

despeses necessàries per al funcionament de la delegació, d’acord amb el procediment 

general de control de despeses. 

 
8.- Promoure la vida col·legial a la delegació i la participació dels advocats adscrits a la 

Delegació. 

 
Article 6.- Funcions del sotsdelegat/da 

 
El sotsdelegat/da exercirà totes aquelles funcions que li delegui el delegat/ada i assumirà 

les d’aquest en cas d’absència, malaltia o vacant. 

 
Article 7.- Convocatòria d’eleccions. 

 
1.- La Junta de Govern acordarà la convocatòria d’eleccions a delegat/da i sotsdelegat/da, 

amb una antelació mínima de quaranta cinc dies naturals abans de la data de celebració 

de les eleccions, que tindran lloc en un dia laborable. 

 
2.- La convocatòria es notificarà mitjançant la publicació al tauler d’anuncis de la 

Delegació, la pàgina web corporativa i la revista col·legial Món Jurídic. Igualment, es 

trametrà per correu electrònic a tots els advocats/des exercents amb domicili 



 
professional en la demarcació de la corresponent Delegació i als col·legiats/des no 

exercents que hi resideixin, sempre que hagin facilitat una adreça electrònica per rebre 

la correspondència del Col·legi. 

 

Article 8.- Cens electoral. 

 

1.- Seran electores totes les persones col·legiades exercents amb domicili professional i 

no exercents amb domicili de residència en aquella demarcació territorial que el dia de 

la convocatòria electoral tinguin aquesta condició i no estiguin inhabilitades. 

 

2.-  Des de l’endemà de l’acord de convocatòria els cens electoral estarà exposat al públic 

a la Delegació. 

 

3.- Dins dels cinc dies següents a l’exposició pública del cens electoral es podrà impugnar 

la inclusió o exclusió a les llistes davant de la Junta de Govern, qui resoldrà en els cinc 

dies posteriors a la finalització del termini per fer impugnacions respecte al cens 

electoral. 

 

4.- El vot de les persones col·legiades exercents tindrà valor doble que el de les no 

exercents, llevat en el cas dels advocats i advocades sense exercici compresos a l’article 

4.2 dels Estatuts col·legials, el vot dels quals tindrà també doble valor. 

 

Article 9.- Candidatures 

 
1.- Podran ser candidates totes les persones col·legiades exercents que, en el moment 

d’ésser proclamades candidates, reuneixin els requisits següents: 

 
a) Estar al corrent de les obligacions col·legials. 

 
b) No estar inhabilitades. 

 
c) Acreditar una antiguitat mínima i sense interrupció d’un any com a persona col·legiada 

exercent amb domicili professional en la demarcació de la Delegació. L’any d’antiguitat 

hauran d’ésser immediatament anterior a la data de la seva proclamació com a 

candidats/es. 



 
d) No formar part de la Junta de Govern ni tenir la condició de delegat o sotsdelegat en 

actiu. 

 
2.- Les candidatures es presentaran al Registre General del Col·legi o al de la Delegació 

dins dels quinze dies naturals posteriors a la convocatòria i estaran signades per les 

persones candidates, amb indicació del seu número de col·legiació.  

 
3.- Les candidatures, que seran tancades, hauran d’incloure candidats/tes per proveir els 

càrrecs de delegat i sotsdelegat i respondran a criteris de paritat d’acord amb la 

normativa vigent d’aplicació. 

 
4.- Dins dels set dies naturals posteriors al de finalització del termini de presentació de 

candidatures, la Junta de Govern proclamarà els candidats que reuneixin els requisits 

establerts i en motivarà les exclusions. 

 
5.- La resolució d’inclusió o exclusió d’una candidatura podrà impugnar-se davant de la 

Junta de Govern dintre del termini de tres dies des de la notificació a la persona 

interessada i la Junta de Govern resoldrà sobre el recurs dins dels set dies naturals 

posteriors a la impugnació. La resolució de la Junta posarà fi a la via administrativa. 

 
6.- Quan es proclami una única candidatura per als càrrecs vacants, la Junta de Govern 

desconvocarà les eleccions i declararà electes els candidats que s’hagin proclamat. 

 
7.- Si, finalitzat el termini fixat, no es presentés cap candidatura, s’acordarà una nova 

convocatòria d’eleccions d’acord amb el procediment previst als articles 7 i següents. Si 

persisteixen les vacants, la Junta de Govern designarà en funcions els càrrecs vacants. 

Aquest nomenament finalitzarà als dos anys, moment en què s’efectuarà nova 

convocatòria d’eleccions 

 
Article 10.- Comitè Electoral. 
 
 
Durant el procés electoral, la Junta de Govern actuarà com a Comitè Electoral i facilitarà 

que les persones electores puguin conèixer, per mitjà de la pàgina web del Col·legi, totes 

les opcions alternatives abans d’emetre el seu vot. 

 
 
 
 
 



 
Article 11.- Mesa electoral i votacions. 
 

1.- Per a la celebració de les eleccions es constituirà una Mesa electoral, integrada pel 

diputat/da de la Junta de Govern responsable de les Delegacions, el qual actuarà com a 

president/a, i per un membre del personal administratiu del Col·legi, el qual actuarà com 

a secretari/ària. 

 
El diputat/da responsable de les Delegacions podrà delegar les seves funcions en 

qualsevol altre diputat/da de la Junta de Govern. 

 
2.- Les persones electores podran emetre el seu vot personalment a la seu de la Delegació, 

en l’horari que es determini a la convocatòria, que no podrà ser inferior a cinc hores. A 

la mesa de votació es trobaran les urnes separades per a persones col·legiades exercents 

i no exercents. No s’admetrà el vot per delegació. 

 
3.- Al lloc on es dugui a terme la votació es disposarà d’un espai reservat on les persones 

electores disposaran de les paperetes corresponents a totes les candidatures i paperetes 

en blanc. 

 
4. La Junta de Govern podrà establir que la votació pugui realitzar-se també per via 

telemàtica, que haurà de permetre acreditar la identitat i la condició de persona 

col·legiada de l’emissor o emissora, la condició d’exercent o no exercent i la inalterabilitat 

del contingut del missatge. 

 
Article 12.- Proclamació de candidatures electes. 

 
1.- Un cop finalitzat l’escrutini, la Mesa electoral estendrà l’acta del resultat i quedarà 

proclamada electa la candidatura que hagi obtingut més vots. En cas d’empat, s’entendrà 

escollida la candidatura que obtingui més vots de les persones col·legiades exercents; de 

romandre l’empat, s’entendrà escollida la candidatura de què formi part el candidat/da 

a delegat/da amb o més anys de col·legiació com a exercent. 

 
2.- Els resultats de la votació es publicaran a la pàgina web i als taulers d’anuncis del 

Col·legi i de la Delegació durant un mes. 

 

 

 



 
Article 13.- Consell de les Delegacions 

 

1.El Consell de les Delegacions, integrat pels delegats/des i sotsdelegats/des de totes les 

Delegacions territorials, és un òrgan consultiu de la Junta de Govern per a totes les 

qüestions relatives a les Delegacions territorials del Col·legi, amb funcions de 

coordinació. 

 
2. El/la degà/ana convocarà el Consell de les Delegacions almenys un cop al semestre i 

sempre que ho consideri necessari per tractar sobre l’adopció de mesures que afectin les 

Delegacions territorials. 

 
3. La presidència del Consell de les Delegacions correspon al degà/ana, qui podrà delegar 

en el diputat/da responsable de les Delegacions territorials. 

 
Disposició transitòria 

 
Els delegats/des i sotsdelegats/des electes el 2006 d’aquelles Delegacions Territorials 

que ne el moment de l’entrada en vigor d’aquest reglament no hagin celebrat noves 

eleccions, continuaran exercint llurs càrrecs en funcions fins que es nomenin els 

delegats/des i sotsdelegats/des escollits en les corresponents eleccions de renovació de 

càrrecs, que hauran de celebrar-se dins del primer trimestre de 2011. 

 
Disposició derogatòria 

 
Queda derogat el Reglament de Règim Interior de les Delegacions als partits judicials, 

aprovat per Junta de Govern el dia 8 d’octubre de 1998. 

 
Disposició final. 

Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació a la pàgina web 

col·legial. 

 


