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II CONGRÉS DE JOVES ADVOCATS DE CATALUNYA 
Sitges, 17-20 de juny de 1999 

 

CONCLUSIONS DE LA PONÈNCIA DE PUBLICITAT: 
 
1a.- L’advocat, com a professional lliberal, té dret a fer publicitat dels seus 
serveis. 
 
2a.- La publicitat ha de donar a conèixer les funcions de l’Advocat, així  com 
fomentar la confiança del públic en la seva competència i integritat. 
 
3a.- La publicitat ha de permetre'ns lluitar en peu d'igualtat contra la 
competència deslleial que representen els col·lectius que envaeixen 
competències exclusives de l’Advocacia. 
 
4a.- El principal mitja per donar a conèixer els serveis que presten els Advocats 
ha de ser la publicitat institucional. El Consell dels Il·lustres Col·legis 
d’Advocats de Catalunya (CICAC) i  cadascun del Col·legis, de forma 
continuada,  realitzaran  campanyes  de  publicitat  institucional  i   hauran  
d'incloure  una dotació pressupostaria anual per a dur a terme aquesta funció. 
 
5a.-  En  compliment  de  la  normativa en  matèria  de  publicitat  i  deontologia,  
s'han  de calcificar com a actes de publicitat il·lícita les mencions a retribucions 
de serveis, a clients i assumptes professionals concrets. 
 
6a.- S 'ha  de suprimir de l'articulat  dels Reglaments Col·legials la menció a les 
consultes facultatives a les Juntes de govern dels Col·legis sobre la licitud de la 
publicitat. 
 
7a.-  A cada Col·legi es crearan Comissions de Publicitat, que exerciran 
funcions de control de la publicitat particular deis Advocats i elevaran, si 
s'escau, les propostes de sanció a les respectives Juntes de govern. Igualment 
serà funció d ' aquestes comissions la divulgació i foment de l’aprenentatge de 
tècniques publicitàries. 
 
8a.- Instar als col·legis a fi que, a través de les seves Comissions de publicitat, 
es creïn logotips oficials destinats a ser inclosos a la publicitat que facin els 
advocats, la utilització dels quals serà potenciada pels col·legis. 
 
9a.- L’ús de la publicitat ha de ser de tal manera que ens allunyi d'actituds 
agressives. 
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10a.- L'Advocat  està compel·lit a difondre els seus serveis per a augmentar el 
volum de clients i mantenir-los; tot això lligat a un missatge senzill, clar, 
coherent i durador, del màxim respecte a la legalitat vigent, i fent un us 
organitzat deis mitjans de difusió que es posen a l’abast. 
 
11a.-  Anunciar-se a internet ja no és una opció sinó una necessitat per a poder 
estar al mateix nivell que els competidors més grans. La pregunta ja no és si 
hem d'anunciar-nos a internet, sinó cóm ens hem d'anunciar  i cóm hem d’oferir 
els nostres serveis en aquest mitja  electrònic.   Els  Col·legis  d'Advocats  de  
Catalunya han de realitzar un  esforç. 
  

CONCLUSIONS DE LA PONÈNCIA D'INTRUSISME: 
 
1a .- A diferencia del que succeeix  en altres  professions, dintre de la 
d'advocat,  la manca d 'especialització no pot constituir causa d 'intrusisme. 
 
23.- Amb la supressió de la falta prevista a l’article 572 del derogat Codi Penal i 
amb la promulgació  de l’actual article 403 Codi Penal, els advocats  estem 
desprotegits  davant els intrusos llicenciats en dret i no col·legiats. En aquest 
sentit proposem la recuperació de la tipificació de la falta prevista a !'anterior 
article  572 Codi Penal. 
 
3a.- L'intrusisme és un delicte de mera activitat on el be jurídic  protegit  és 
doble:  per una banda l’interès  de  la societat  en que  l 'exercici  d 'aquelles  
professions que afecten drets fonamentals sigui desenvolupat pels 
professionals  idonis;  i per una altra, l’interès que els professionals  titulats  
oficialment  rebin els beneficis  de llur esforç,  sacrifici,  i obtinguin  el profit que 
la dedicació  a l'estudi, investigació,  treball i formació  mereixen. 
 
4a.-  Correspon a l’advocacia l’assessorament i protecció  de tots  els 
interessos  que siguin susceptibles  de  defensa  jurídica.  L'advocacia 
necessita  una  llei  d 'atribucions  que en defineixi clarament  les competències 
exclusives. 
 
5a.- Recolzem  el  contingut  dels  articles   8,  9,  10  i  11.2  del Estatut 
General de l’Advocacia Espanyola, i exigim la  seva  aplicació juntament  amb 
la de l'article  436 Llei Orgànica del Poder Judicial per part dels tribunals. 
 
6a.- Denunciem la passivitat  dels Col·legis d'Advocats en relació a l'obligació 
que tenen de protegir els seus col·legiats mitjançant la persecució de 
l'intrusisme. 
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7a.- Requerim al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE)  per a què 
formuli i faci pública la seva protesta  davant  els òrgans Judicials  de l'àmbit  
Social i davant  el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), per 
l'incompliment de la seva tasca policial en estrats en allò referent a l'exclusivitat  
de l’advocacia en la funció de defensa processal, atès que no apliquen l'article 
436 Llei Orgànica del Poder Judicial. 
 
8.- Recolzem  i apremiem per a que la sol·licitud  realitzada pel CGAE  en el 
sentit de que es modifiqui  l'epígraf 799 de l'Impost sobre Activitats  
econòmiques,  a fi  que  s'elimini l’expressió "jurídiques", ja que les  professions  
jurídiques  estan  recollides  expressament  en els epígrafs 731 a 734. 
 
9a.-  S'ha d'endurir la nostra normativa col·legial  a fi d'endurir les condicions  
d'una futura col·legiació  als intrusos. 
 
10a.- En tot  Col·legi  d'Advocats ha d'existir  una Comissió d'Intrusisme a fi de 
controlar aquesta patologia i denunciar-la. Considerem insuficient l’existència  
de  comissions de publicitat i deontologia  per combatre l'intrusisme. 
 
11a.- Requerim  als Col·legis  d'Advocats  i al CICAC  per a  què realitzin una 
permanent  campanya  de publicitat  institucional  que emeti,  de forma  clara, el 
missatge de que és a l’Advocat, de forma exclusiva  i excloent,  a qui correspon  
la protecció dels interessos  de susceptibles  d 'assessorament  i defensa  
jurídica. 
  
12a.- S'ha de revisar els plans d'estudi de les Ciències jurídiques, a fi de 
preparar més intensament als futurs advocats en les tècniques 
d'assessorament,  prevenció,  mediació i conciliació, i no només per al conflicte 
judicial. 
 
13a.-  S'ha de reiterar públicament que la defensa en tot procediment judicial   
o administratiu correspon exclusivament als Advocats, o a la pròpia part en 
aquells supòsits on la llei no exigeixi postulació lletrada. 
 
14a - Considerem que el futur Estatut de l’Advocacia Catalana, en defensa dels 
interessos socials generals i específics de la professió, hauria d'inspirar llur 
redacció en: 
 
a)  L’exigència  de col·legiació  de  qualsevol   llicenciat   en  Dret   que  realitzi 
assessorament  jurídic fora de l’àmbit dels organismes públics que es regeixen 
pel dret administratiu, com a garantia de la subjecció de tots a unes mateixes 
regles de conducta i actuació. 
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b)  La definició  d'un  règim nítid de les activitats  incompatibles o prohibides en 
garantia d'un perfil de l’advocat independent i probe. 
 
15a.- Els Col•legis d’Advocats han de promoure el debat per a l’adequació de 
l’exercici, les normes i els Òrgans de l’advocacia a la realitat del segle XXI i a 
les exigències de la societat en cada moment. 
 
16.- Els Col·legis d'Advocats han de promoure i facilitar la formació continuada 
dels seus membres com un mitja més pera  garantir un bon servei i per eludir 
l'intrusisme. 
 
17.- Sol·licitem que els Col·legis d'Advocats assumeixin la defensa dels seus 
col·legiats davant les acusacions d'intrusisme exercitades per altres 
professions. 
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