
                                       

 

 

CONCLUSIONS Vè.  CONGRÉS DE L’ADVOCACIA CATALANA:  

ELS CANVIS SOCIALS ACTUALS I EL SEU IMPACTE EN 

L’ORDENAMENT JURÍDIC.  

 

PRIMERA: És innegable  que els canvis tecnològics tenen un fort 

impacte en la societat i que requereixen d’un increment de la 

responsabilitat individual. 

 

SEGONA: És imprescindible abordar reformes estructurals per 

aconseguir un funcionament eficient  de l’administració justícia, que 

ha de ser propera a la ciutadania, ha de donar una resposta a les 

parts en un temps raonable i  amb  una aposta pel llenguatge clar i 

entenedor.  

 

TERCERA: El procés legislatiu ha de recuperar el debat i la 

serenor, per poder donar respostes a la ciutadania que vagin més 

enllà de la reacció ràpida. 

 

QUARTA: L’advocacia no és aliena a l’impacte tecnològic. 

Reivindiquem la importància de l’advocacia i de la deontologia 

professional, que han de presidir també els desenvolupaments de 

legal tech. 

 



                                       

CINQUENA: L’advocacia ha d’actuar sense por a les  

transformacions socials, que ha d’afrontar-les,  impulsant i liderant   

projectes i propostes legislatives en benefici de la ciutadania. 

 

SISENA: El dret a l’habitatge digne de totes les persones obliga a la 

necessitat de reformes estructurals en aquest àmbit. S’ha d’afrontar 

la manca d’habitatge social  actual per incrementar el parc públic 

d’habitatge fins aconseguir arribar als nivells de  la mitja europea,  

per evitar el foment de l’ocupació il·legal. 

 

SETENA: S’ha de tractar amb valentia  la problemàtica de 

l’ocupació delinqüencial,  que suposa la vulneració del dret a la  

propietat.  

 

VUITENA: Reivindiquem la intervenció immediata de l’advocat/-a en 

qualsevol actuació, com a garantia del dret de defensa. La llei de 

dret de defensa serà un cos legal innovador sense precedents a 

Europa on a més, es dedicarà un títol específic a la funció que ha 

de tenir l’Advocacia basat en tres eixos fonamentals, el secret 

professional, la formació i la independència. 

 

NOVENA: El tractament informatiu dels procediments judicials ha 

de respectar el dret a la presumpció d’innocència. El dret a la 

informació i la transparència no poden suposar una vulneració al 

dret de defensa de les persones subjectes a procediments judicials. 

 



                                       

DESENA: Posem en valor la importància del torn d’ofici. La  labor 

diària dels més de 6500 advocats i advocades de torn d’ofici a 

Catalunya contribueix a fer realitat efectiva el dret de defensa. Per 

aquest motiu,  el torn d’ofici ha  de tenir un merescut reconeixement 

en tots els aspectes. 

 

ONZENA: Hem d’aconseguir que l’aposta pels sistemes de 

resolució  dels conflictes alternatius a la via judicial no impliqui nous 

retards en la tramitació processal. 

 

DOTZENA: Posem en valor la conformitat penal, que permet  evitar 

la publicitat negativa i la incertesa que sempre comporta la 

celebració de la vista oral.   

 

TRETZENA: La reforma integral de la LECrim sembla que tornarà a 

quedar ajornada malgrat l’obsolescència de la  Ll.E.Crim., que 

exigeix  canvis en la regulació del procediment penal.  

 

CATORZENA: L’avantprojecte de LlEcrim marca unes directrius a 

seguir. S’haurà de  tenir en compte, entre d’altres, la dotació de 

recursos suficients o  la introducció del principi d’oportunitat reglat 

com a mecanisme alternatiu a l’acció penal.  

 

 

 



                                       

 

QUINZENA: El principi d’intervenció mínima del Dret Penal ha de 

inspirar una revisió del catàleg de les infraccions penals, amb la 

finalitat d’evitar la criminalització d’actuacions que es portin a terme 

en exercici de drets fonamentals, sent necessari que les fronteres 

dels fets delictius estiguin clarament definides. Reivindiquem 

l’exercici de la llibertat d’expressió davant la criminalització de la 

crítica política o social.  

 

 

SETZENA: L’ordenament jurídic ha de tenir en compte l’impacte 

tecnològic, amb la finalitat que la tecnologia sigui profitosa per a la 

ciutadania, evitant vulneracions dels drets de les persones, sent 

necessari efectuar adaptacions legals i invertir en formació en 

tecnologia. 

 

 

DISSETENA.- L’advocacia ha de ser  impulsora  en la  defensa dels 

drets de les persones en situació de discapacitat:  és imprescindible 

la formació de tots els professionals que treballen en l’àmbit de 

justícia en la nova mirada que el Pacte de Nova York imposa al 

tractament de la discapacitat, l’aplicació efectiva dels ajustos de 

procediment previstos a la norma processal i adequats a les 

concretes necessitats de les persones,    la posada en marxa   de 

resolucions en lectura fàcil i de la figura del facilitador,  amb la 

finalitat de fer accessible la justícia a les persones en situació de 

discapacitat.  



                                       

 

DIVUITENA.-  Apostem per la  mediació i els sistemes de resolució 

alternativa de conflictes, que  progressaran amb la implicació i el 

lideratge  de  l’advocacia, entregada a  la cerca de les millors 

solucions  als conflictes jurídics dels  nostres clients. L’advocacia és 

una peça clau en l’engranatge de la Mediació.  

 

DINOVENA: L’advocacia és capaç de innovar i  trobar nous espais  

on la mediació i altres MASC tinguin protagonisme per la millora de 

la situació jurídica de les persones, i en especial de les que es 

troben en situacions de major vulnerabilitat, com la infància 

desprotegida.  És imprescindible la implicació de l’administració per 

implantar fórmules innovadores  que permetin conquerir nous 

espais i  garantir drets de forma més efectiva. 

 

VINTENA.- El català a la justícia no pot ser residual. Ha de ser 

llengua de comunicació habitual, sense diferències respecte d’altres 

àmbits de relació social. Per això, apostem per projectes com el 

COMPENDIUM.CAT, portal de recursos de llenguatge jurídic català, 

que té com a objectiu perseverar en el foment de l’ús i la qualitat del 

català en l’àmbit jurídic i que constituirà una eina clau per als 

advocats que exerceixen en català. 

 

 

    Consell de l’Advocacia Catalana 

    Girona, 5 de novembre de 2.021 


