REGLAMENT
COMISSIÓ DELEGADA D’INTRUSISME

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.

PREÀMBUL1
La Comissió d’Intrusisme és una comissió delegada de la Junta de Govern per la
participació de les persones col·legiades, actualment prevista com a comissió de
necessària constitució2 en l’article 91.2 dels vigents Estatuts col·legials3, 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 2009, publicats
al DOGC de 25.03.2009.
L’article 24.1 de la CE estableix que totes les persones tenen dret a obtenir la tutela
judicial efectiva dels jutges i tribunals en l’exercici dels seus drets i interessos
legítims, sense que en cap cas es pugui produir indefensió, alhora que a l’apartat 2
el mateix precepte estableix el dret a l’assistència lletrada. La Comissió d’Intrusisme
del Col·legi d’Advocats de Barcelona4, pretén evitar que aquesta assistència lletrada
sigui realitzada per persones que no tenen la formació requerida i que no compleixin
els requisits per poder exercir professionalment aquesta tasca tècnica
imprescindible pe a fer efectiu el dret a la defensa jurídica.
La Comissió delegada d’Intrusisme assisteix la Junta de Govern en el
desenvolupament de les seves funcions públiques relatives a vetllar perquè no es
produeixin actes d’intrusisme, d’acord amb els articles 39.b de la Llei 7/2006, de 31
de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i 8.g) dels
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En els Estatuts vigents, article 122.a).
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Disposició addicional segona dels Estatuts vigents.

3

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.
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En el Estatuts vigents, Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
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Estatuts col·legials5. La Comissió es regularà pels articles 89, 90 i 91 dels Estatuts6 i
per aquest Reglament que els desenvolupa. Aquests preceptes estableixen, entre
altres extrems, que les comissions delegades estaran presidides pel degà o degana o
per un membre de la Junta de Govern i que els seus membres actuaran per quatre
anys7.
Pel que fa al contingut de la matèria, l’article 17.a) de la LLCP tipifica com a infracció
molt greu l’exercici d’una professió sense tenir el títol professional habilitant; i
l’article 15.2 del mateix cos normatiu atribueix la competència per a exercir la
potestat disciplinaria en el cas de professionals que tinguin l’obligació d’estar
col·legiats i no la compleixin a l’Administració de la Generalitat, i reserva per als
col·legis professionals la competència disciplinaria en relació amb els seus
col·legiats (article 15.3). Per això aquest reglament preveu que els expedients que es
tramitin en aquesta matèria siguin elevats a la Generalitat a fi que aquest organisme
dicti les resolucions pertinents
De conformitat amb les anteriors prescripcions, la Comissió d’Intrusisme en
col·laboració amb l’Assessoria Jurídica, ha elaborat el present Reglament, que
regula l’organització i el funcionament de la Comissió. Consta de 17 articles, dividits
en 3 capítols, una disposició transitòria i una disposició final.
El Capítol I defineix l’objecte, les finalitats, les funcions i la regulació de la Comissió;
el Capítol II en regula la composició, i el capítol III n’estableix el funcionament
intern.
Per tot això, acordem aprovar el següent Reglament.

CAPITOL PRIMER.- OBJECTE, FINALITATS I FUNCIONS.
Article 1.– Constitució8.
La Comissió d’Intrusisme és un òrgan de participació de les persones col·legiades en
les funcions col·legials, que assisteix la Junta de Govern en el desenvolupament de
la seva funció pública de vetllar perquè no es produeixin actes d’intrusisme en
relació amb els serveis professionals de l’advocacia.
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No previst en els Estatuts Col·legials vigents.
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En els Estatuts Col·legials vigents, article 83,84 i 85.
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De conformitat amb la Disposició derogatòria segona i l’article 85.3 dels vigents Estatuts Col·legials
termini de dos anys.
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els Estatuts Col·legials vigents, articles 83.1 i 85.1.
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Article 2.– Finalitat.
La Comissió delegada d’Intrusisme té com a finalitats principals vetllar perquè els
serveis professionals de l’advocacia estiguin prestats per persones compleixin els
requisits de formació i col·legiació, d’acord amb la legislació vigent, a fi d’assegurar
i garantir el dret constitucional a la defensa jurídica dels ciutadans i a la tutela
judicial efectiva.
Article 3.– Funcions9.
Per al compliment dels seus fins la Comissió durà a terme les funcions que la Junta
de Govern li delegui i particularment les següents:
a) Actuar com a òrgan consultiu de la Corporació en aquesta matèria.
b) Presentar a la Junta de Govern els informes i propostes de resolució relatives
a actuacions presumptament constitutives d’intrusisme professional, per tal
de remetre-les al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a
través de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, o de l’organisme
que el substitueixi.
c) Formular a la Junta de Govern propostes de comunicacions o denuncies al
Ministeri Fiscal en relació a actuacions d’intrusisme que poguessin ser
constitutives de delicte.
d) Promoure i organitzar, previ acord de la Junta de Govern, campanyes i altres
actuacions col·legials i extrajudicials, amb l’objectiu d’evitar actuacions
susceptibles de ser qualificades com a intrusisme professional.
e) Proposar a la Junta de Govern la formulació d’esmenes i al·legacions a
Projectes i avantprojectes de llei i disposicions generals d’altres institucions
i organismes.
f) Elevar a la Junta de Govern estudis i propostes de modificació de normatives
vigents que es cregui convenients presentar als organismes i institucions
competents.
g) Realitzar estudis de legislació i jurisprudència.
h) Proposar la signatura de convenis amb altres institucions per al millor
exercici de les funcions encomanades.
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En els Estatuts vigents, article 85.1.
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i) Col·laborar, de manera continuada, amb altres col·legis professionals per
evitar casos d’intrusisme
j) Aquelles funcions que la Junta de Govern li delegui expressament.

CAPITOL SEGON.- REGIM JURIDIC I FUNCIONAMENT

Article 4.– Regulació i estructura de funcionament.
1. La Comissió delegada d’Intrusisme professional es regula pels Estatuts col·legials
i per aquest Reglament10.
2. La Comissió és de caràcter permanent.
3. Els acords de la Comissió aniran signades pel seu president i tindran el caràcter
de propostes a la Junta de Govern, llevat que exerceixin competències delegades per
aquesta; en aquest cas tindran caràcter d’acords de la Comissió, en els què s’indicarà
que actua per delegació i la data de l’acord de la delegació.11.
Article 5.- Composició de la Comissió.
1. La Comissió està constituïda pel president/a, la vicepresidència, la secretaria i els
vocals/ponents. Per al seu funcionament es podrà nomenar un coordinador.
2. El mandat de tots els membres la Comissió serà de quatre anys12.
Article 6.- La presidència
1. La presidència de la Comissió correspon al degà o degana, o a un membre de la
Junta de Govern, en qui aquest delegui.
2. Seran funcions de la presidència les següents:
a) Presidir les reunions de la Comissió
b) Dirigir els debats i les votacions.
c) Disposar la convocatòria de reunions.
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En els Estatuts vigents, article 83.2.
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En els Estatuts vigents, article 83.3.
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De conformitat amb la Disposició derogatòria segona i l’article 85.3 dels vigents Estatuts Col·legials
termini de dos anys.
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d) Legalitzar amb el seu vist i plau les actes i certificacions expedides pel
Secretari/a de la Comissió.
e) Actuar d’enllaç entre la Junta de Govern i la Comissió
Article 7.- La vicepresidència.
Entre tots els membres de la Comissió s’escollirà per votació un vicepresident/a, que
assumirà totes les funcions que li confereixi el president/a, i el substituirà en els
casos de vacant, absència o malaltia.
Article 8.– El Secretariat.
1. Exercirà les funcions de secretari/a de la Comissió la persona que designi la Junta
de Govern, a proposta del president/a de la Comissió.
2. Seran funcions del secretari/a les següents:
a) Convocar per ordre del president/a les reunions de la Comissió i fixar-ne
l’ordre del dia.
b) Redactar les actes de les reunions de la Comissió i signar-les amb el vist i plau
del president/a.
c) Assistir al president/a en el desenvolupament de les reunions de la Comissió.
d) Preparar la documentació de les reunions.
Article 9.- Els/Les vocals o ponents.
1. Els/Les set vocals/ponents seran nomenats per la Junta de Govern entre els
col·legiats i les col·legiades, per un termini de quatre anys13. Podran ser substituïts
per la Junta de Govern en qualsevol moment mitjançant resolució motivada.
2. Els col·legiats i les col·legiades designats per la Junta de Govern, podran ser
designats de nou per una vegada14.
Article 10 .- Coordinador/a de la Comissió i personal laboral adscrits a
la Comissió.
1. A proposta del president/a de la Comissió, la Junta de Govern podrà nomenar un
coordinador o coordinadora de la Comissió.
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De conformitat amb la Disposició derogatòria segona i l’article 85.3 dels vigents Estatuts Col·legials
termini de dos anys.
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De conformitat amb la Disposició derogatòria segona i l’article 85.3 dels vigents Estatuts Col·legials
el seu mandat no pot ser renovat més de dos cops consecutius.
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2. Per al funcionament de la Comissió, la Junta de Govern podrà designar un
lletrat/da tècnic/ca, així com personal administratiu, a proposta conjunta del
president/a i el coordinador/a de la Comissió.

CAPITOL TERCER.- FUNCIONAMENT INTERN DE LA COMISSIÓ
Article 11.- Registre d’entrada i contingut de la denúncia.
1. La Comissió disposarà d’un registre intern propi, als efectes de localització i
seguiment intern de totes les actuacions realitzades. Aquest Registre assignarà una
referència específica per a cada tràmit iniciat i en cap cas substituirà al Registre
General del Col·legi, amb el que es relacionarà.
2. Qualsevol denúncia que arribi a la Comissió d’Intrusisme per correu electrònic,
fax o presencialment, a través del formulari lliure ubicat a l’espai que disposa la
Comissió al web col·legial o en el servei d’atenció al col·legiat, serà registrada amb
un número correlatiu.
3. A la denúncia haurà de figurar com a mínim el contingut següent:
a) Nom, cognom, DNI, adreça, postal i/o electrònica per notificacions, i telèfon
de contacte de la persona que presenti la denúncia; les mateixes dades del
representant si s’escau.
b) Les dades anteriors, si es coneixen, referides a la persona que
presumptament hagi realitzat els fets denunciats.
c) Els fets en què es fonamenta la denúncia.
d) El lloc i la data de redacció de la denúncia.
e) La signatura de la persona que presenta la denúncia, o de qui actuï en
representació, si s’escau.
4. El queixant podrà acompanyar la seva denúncia amb els documents i les dades,
en qualsevol suport, que consideri necessaris per a completar-la o justificar els fets
que s’hi contenen.
Article 12.- Diligències informatives.
1. Amb la recepció de la denúncia al seu Registre intern per part de la Comissió,
s’obrirà un expedient i se sol·licitarà del Consejo General de la Abogacía Española
un certificat en què consti si la persona denunciada està col·legiada en algun Col·legi
d’Espanya.
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2. Si el queixat consta d’alta com a advocat en un altre Col·legi d’Advocats, la
Comissió proposarà a la Junta de Govern l’arxiu de la denúncia presentada o, si
escau, en donarà trasllat al Departament de Deontologia professional per si
considera que els fets poden ser constitutius d’una presumpta infracció
disciplinària.
3. Els acords de la JG es notificaran al queixant i al denunciat.
4. Si la persona denunciada no figura d’alta com a advocat a cap Col·legi d’Advocats
d’Espanya, s’iniciarà el corresponent expedient administratiu.
Article 13.- Tramitació de l’expedient d’intrusisme professional.
1. A la primera sessió de la Comissió, es nomenarà un ponent que en la convocatòria
següent informarà a la resta de membres sobre els antecedents de l’assumpte i sobre
el seu criteri respecte a la denúncia formulada, i proposarà la realització de les
actuacions que consideri que s’han de realitzar.
2. Una vegada informada la Comissió, el ponent podrà requerir les parts perquè en
el termini de quinze dies hàbils realitzin qualsevol actuació o aportin la
documentació que consideri necessària per poder analitzador els fets denunciats i la
implicació del denunciat.
3. Transcorregut l’anterior termini, es donarà trasllat al queixat de l’escrit de
denúncia amb la documentació aportada i de la resta d’actuacions perquè en el
termini de quinze dies, pugui formular les al·legacions i aportar els documents que
consideri procedents en defensa dels seus drets i interessos.
4. Mentre duri la tramitació de l’expedient, el ponent en cada sessió de la Comissió
continuarà informant respecte a les actuacions que s’han dut a terme.
Article 14.- Proposta de resolució de l’expedient.
1. Un cop rebudes les al·legacions del queixat, o transcorregut el termini d’audiència
sense presentar al·legacions, el ponent de l’expedient formularà una proposta
d’informe motivada a la Comissió.
2. La Comissió debatrà la proposta i l’assumirà o hi inclourà les prescripcions que
consideri oportunes, i elevarà l’informe a la Junta de Govern. L’informe de la
Comissió serà vinculant.
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3. L’informe de la Comissió indicarà les dades de les persones implicades a
l’expedient, relatarà els fets denunciats i seguidament, degudament argumentat i
motivat i fonamentat en la normativa vigent aplicable, adoptarà una de les propostes
següents:
a) Declarar que en l’actuació del queixat existeixin indicis d’intrusisme
professional. En aquest cas, l’informe proposarà el trasllat de l’expedient a
la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya, o, si les actuacions pugessin
constituir infracció penal, la remissió de les actuacions als òrgans judicials
penals.
b) Declarar que de la tramitació de l’expedient es dedueix que no existeixen
indicis d’intrusisme professional. En aquest cas es proposarà a la Junta de
Govern arxivar l’expedient.
Article 15.- Resolució de l’expedient.
1. La Junta de Govern acordarà informar l’expedient, de conformitat amb el
l’informe de la Comissió d’Intrusisme, i el remetrà a la Direcció General de Dret i
d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, o
remetrà les actuacions als Jutjats penals si consideren que les actuacions poden ser
constitutives d’infracció penal,
2. Els acords de la Junta de Govern es notificaran al denunciant i al denunciat, amb
indicació del recursos corresponents, de conformitat amb la legislació vigent.
3. Contra els acords d’informar l’expedient i elevar les actuacions a la Direcció
General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat
de Catalunya, en tractar-se d’un acte de tràmit qualificat, es podrà interposar recurs
potestatiu de reposició davant la pròpia Junta de Govern en el termini d’un mes des
de la data de la notificació.
4. Contra els acords d’arxiu de l’expedient es podrà interposar recurs potestatiu de
reposició davant la pròpia Junta de Govern en el termini d’un mes des de la data de
la notificació, però només podran ser impugnats en l’ordre contenciós
administratiu, per qui acrediti un dret o interès legítim, d’acord amb la Llei de la
Jurisdicció contenciosa administrativa.
Article 16.- Registre de sortida.
Tot els escrits que surtin de la Comissió d’Intrusisme Professional s’inscriuran en el
corresponent Registre de Sortida General del Col·legi, i en el registre intern de la
Comissió.

8

Article 17.- Consultes telefòniques.
A la Comissió es portarà un registre de les consultes telefòniques rebudes.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
El present Reglament no serà d'aplicació a les queixes que a la seva entrada en vigor
hagin estat informades pel ponent/vocal de la Comissió.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest reglament entrarà en vigor als vint dies des de la seva publicació en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya15.
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En els Estatuts vigents, article 122 f) i g).
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