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El Col·legi de
l’Advocacia
de Barcelona
L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (d’ara endavant, ICAB)
és una corporació de dret públic de caràcter professional, fundada el
17 de gener de 1833, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat
per al compliment de les seves finalitats públiques i privats, d’acord
amb la normativa professional i col·legial.
La seva missió pot resumir-se en garantir el correcte exercici de l’advocacia, assegurant els drets de la ciutadania i oferint solucions d’alt
valor pels nostres col·legiats i col·legiades.
Té com a principals valors d’actuació,
• La responsabilitat en assolir els compromisos
• L’eficiència en l’activitat desenvolupada
• I la innovació per cercar l’excel·lència
Per això, el seu objectiu és ser el col·legi professional de referència.

col·legi referència

7,5

eficient

7,3

Innovació tecnològica

7,7

Útil

7,4

Compromés

7,5

Garant

7,5

VALORACIÓ DELS COL·LEGIATS
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39% aproximat d’aquestes despeses.
Respecte la resta de serveis que s’engloben sota la denominació “Solucions
professionals” s’hi troben productes
tan variats com la pòlissa de responsabilitat civil professional, el servei d’ocupació i orientació laboral, traduccions
jurades, descomptes i promocions, etc.

Tot aquest conjunt que conforme la
missió, visió i valors de la Corporació
és reconegut pels col·legiats com
ho posa de manifest el resultat de
l’enquesta aleatòria realitzada a 450
advocats (marge d’error de 0,05 per a
nivell de confiança en 1,96).
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
desenvolupa la seva activitat tant en
l’àmbit de les funcions públiques com
en l’àmbit privat de servei al col·legiat.
Des de l’àrea de Funcions Públiques
es duen a terme les accions corresponents al control deontològic, l’emissió
de dictàmens davant els procediments
de taxació de costes, l’organització i
gestió dels serveis de justícia gratuïta
i el registre dels col·legiats i col·legiades així com l’adscripció als diferents
Registres Públics (Administrador
Concursals, Mediadors, Comptadors
partidors, etc.) Però també és des
d’aquesta àrea des d’on es compleixen
les funcions de representació de la
Institució davant dels organismes i les
institucions; alhora es realitza una important tasca de funció social interna

amb el finançament de la Fundació
Degà Ignasi de Gispert que té com a objectiu prestar ajuts a aquells col·legiats o
els seus familiars directes, que es trobin
en situacions de carència greu.
Com no podia ser d’una altra manera,
l’ICAB destina pel compliment d’aquestes funcions, una part molt significativa
del seu pressupost, un 56%, és a dir, més
de 10.300.000 euros.
Pel que fa a les funcions de caràcter
privat, l’ICAB presta tot un seguit de
serveis fonamentalment focalitzats en
aquells que tenen un sentit en l’exercici
professional. Internament s’organitza en
dues grans àrees: aquells serveis que
tenen com a objectiu la millora de la
capacitació professional i aquells altres
que ofereixen solucions diverses d’infraestructura, logística o serveis en general.
Per a les funcions centrades en Formació i Documentació s’hi destina un 21%
de la partida de despeses de pressupost; però, cal tenir en compte que es
tracta d’una partida que té els seus
propis ingressos, al marge de les quotes col·legials, que suposa cobrir un

Suposa un 22% del pressupost de despeses; però genera també ingressos
que cobreixen un 87% de les mateixes.
Per últim, tenim l’àmbit de participació
col·legial a través de comissions de
persones col·legiades i que venen a
cobrir aquelles necessitats que van
més enllà de l’actualització jurídica.
Amb propostes que poden tenir en
compte els col·legiats segons el seu
perfil (joves, sèniors, dones...) com
aquelles que cobreixen àmbits transversals d’interès (advocats d’empresa,
dret dels animals...) Suposa un 1 % del
pressupost aproximat.

abast territorial

La seu principal de l’ICAB es troba a
la ciutat de Barcelona, al C/ Mallorca,
283 on es poden trobar més de 9.500
metres quadrats d’entre els quals destaquen els dedicats a la Formació i que
suposen una part importantíssima
Cal però recordar que la seu del Col·legi
ocupa l’anomenat Palauet Casades, un
edifici catalogat com a patrimoni i famós
per un edifici històric que es conserva
tant a l’interior com a l’exterior, tal com
va ser dissenyat en el seu origen.
L’ICAB permet la visita d’aquestes instal·lacions importants tant per la història
de l’advocacia com per la història de la
ciutat, tant a través d’empreses especialitzades com a través dels serveis
interns amb possibilitat de sol·licitar-ho
si és col·legiat o participar en les visites
guiades que s’ofereixen a nois i noies en-
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tre 14 i 16 anys de les diferents escoles i
instituts de la nostra demarcació a través
de l’iniciativa “Justícia i Joves”.
La demarcació de l’ICAB no és uniforme ni tampoc contigua per motius històrics que facilitaren la creació d’altres
col·legis d’advocats, comprenent altres
11 delegacions situades a Arenys de
Mar, Badalona, L’Hospitalet de Llobregat, Igualada, Berga, Gavà, El Prat de
Llobregat, Santa Coloma de Gramenet,
Sant Boi de Llobregat, Vilafranca del
Penedès i Vilanova i La Geltrú
Cadascuna d’aquestes delegacions
estan, representades per un delegat
i sots-delegat i disposen d’una seu,
ubicada a les instal·lacions dels edificis
judicials, i dels mateixos serveis que
s’ofereixen als col·legiats que es dirigeixen a la seu principal. La majoria, però,
dels col·legiats tenen el seu despatx
principal a la ciutat de Barcelona com
es pot comprovar en el gràfic adjunt.

el perfil dels col·legiats

El cens del col·legi de l’Advocacia de
Barcelona el composen 24.168 col·legiats/
des a 31/12/2016, dels quals els 68 % són
exercents i el 32 % són no exercents.
Les dones ja són la majoria del cens,
arribant al 52% de tots els col·legiats.
En quant a l’edat, els menors de 35 anys
ocupen un pecentatge important de la
totalitat, (24%), fonamentalment com
a conseqüència del creixement, en els
últims anys, de noves col·legiacions.
La professió d’advocat continua sent,
amb diferència, una professió en
què no abunden els treballadors per
compte aliena ocupant únicament el
28% dels col·legiats.

12%

més de 60 anys

33%

46 a 60 anys

31%

36 a 45 anys

24%

22 a 35 anys

0%

L’exercici per compte pròpia ocupa el
70% restant ja sigui en la modalitat de
soci o associat d’un despatx (22%) o

5%

10%

15%

EDAT DE LES PERSONES COL·LEGIADES

20%

25%

30%
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utilitzant altres fórmules que van des
de la titularitat única, la col·laboració
com autònom o compartint despeses
amb d’altres companys i companyes.
Requereix d’una intensa dedicació
que es fa palesa quan observem la
resposta que donen els nostres col·legiats al nombre d’hores de dedicació.
El 40% dels entrevistats l’any 2016 hi
dedica més de 46 hores, dada que és
bastant millor de la que es donava l’any
2006 (on un 65% dels entrevistats van
manifestar aquesta franja de dedicació)
però, que, igualment, indica que hi ha
un nombre important d’advocats i advocades amb jornades maratonianes.

A més, les tasques que es realitzen no
són sempre les directament relacionades amb l’advocacia. Una bona part
del temps és imprescindible que es
destini a gestionar la pròpia estructura del despatx o a cercar clients en un
món cada vegada més competitiu i on,
només els despatxos amb estructures
més consolidades, poden posar al
front d’aquestes tasques a professionals especialitzats.
Tot això sense perjudici que la principal font de captació de clients continua sent la tasca ben feta que dona
lloc a recomanacions, ocupant el torn
d’ofici un gens menyspreable 23%;
però que en qualsevol cas desmenteix

memòria2016

l’afirmació que hi ha advocats que
només viuen d’aquesta font de clients.

organització interna

El màxim òrgan decisori de l’ICAB
és l’Assemblea General tal i com
estableixen els Estatuts inscrits al
Registre de Col·legis d’Advocats de la
Generalitat de Catalunya el 10 d’abril
de 2015.
La Junta de Govern és l’òrgan de
direcció, seguiment i impuls de l’acció
de govern, administració i gestió del
Col·legi. S’escull entre tots els col·legiats exercents de l’ICAB per a un
mandat de quatre anys.

memòria2016
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La Junta de Govern
J. Oriol Rusca
Degà

En l’actualitat, la Junta de Govern està
formada pel Degà, J. Oriol Rusca, la
Vicedegana, Rosa Barberà, el Secretari, Rafael Espino; el Tresorer, Josep
Capdevila; la Oïdora de Comptes, Rosa
Barberà i els Diputats Elena Moreno,
Merce Claramunt, Josep Guiu, Julia Herrero, Josep Llacer, Jorge Navarro, Esther
Palmes, Eva Pous, Gemma Solanas, Jani
Trias i Blanca de Olivar.
La Junta de Govern distribueix les seves
responsabilitats per a un millor control
de tota l’estructura col·legial i una millor
relació amb les diferents comissions de
persones col·legiades.En aquest moment
les responsabilitats són les següents.

Rafael Espino

Secretari
Comissió d’Arbitratge
Fundació Degà Ignasi de Gispert
IURISEGUR

Carme Adell

Oïdora de Comptes
Delegacions
Comissió per la igualtat de drets
dels nous models de família
Comissió de Prospectives Professionals
Borsa de Treball i SOOP
Fundació Instituto de Investigación
Aplicada a la Abogacía
Fundació Sant Raimon de Penyafort

Elena Moreno

Bibliotecària
Comissió d’Honoraris
Àrea de dret del consum.

Mercè Claramunt

Centre de Mediació de l’ICAB
(CEMICAB)
Comissió d’Advocats Mediadors
Comissió del Servei
de Defensa d’Ofici
Fundació Sant Raimon de Penyafort

Rosa Barbera

Vicedegana
Comissió d’Advocats Sèniors
Comissió de Drets de la Gent Gran
Fundació Degà Ignasi de Gispert
Fundació Ferrer Eguizábal
Fundació Sant Raimon de Penyafort
Revista Jurídica de Catalunya

Josep Capdevila

Tresorer
Fundació Ignasi de Gispert
Fundació Sant Raimon de Penyafort
Responsabilitat Social Corporativa
IURISEGUR

Josep Guiu

Formació de l’ICAB
Assessoria Jurídica
Comissió per la Cooperació
i el Desenvolupament 0,7
Comissió de Normativa.
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Julia Herrero

Comissió de Relacions amb les
Administracions i la Justícia
Comissió d’Intermediació,
Responsabilitat Civil i
Assegurança col·legial

Esther Palmes

Formació
Comissió de Defensa dels Drets de la
Persona i del Lliure Exercici de l’Advocacia
Comissió de Dones Advocades
Comissió de Protecció dels
Drets dels Animals
Comissió de Drogues
Fundació Sant Raimon de Penyafort

Josep Llàcer

Internacional
Comissió de Justícia Penal Internacional
Comissió de la Memòria Històrica
Grup de l’Advocacia Jove

Jorge Navarro

Comissió d’Intrusisme
Comissió de Deontologia
Comissió de Normativa

Jani Trias

Internacional
Comissió de Prospectives
Socioprofessionals
Comissió d’Advocats d’Empresa
IURISEGUR.

Blanca de Olivar

Eva Pous

Comissió d’Honoraris
Comissió de Relacions amb les
Administracions i la Justícia
Delegacions

Gemma Solanas

Comissió d’Estrangeria
Comissió de Normativa
Assessoria Jurídica

Revista Mon Jurídic
Comissió de Normativa
Comissió D’advocats d’Empresa
Comissió de Dret Penitenciari
Fundació Sant Raimon de Penyafort

La Junta de Govern es reuneix
habitualment cada 15 dies i exerceix les funcions que té atribuïdes
pels Estatuts col·legials en relació
amb les persones col·legiades,
amb les societats professionals
d’advocats, amb els tribunals de
justícia i altres organismes polítics
i administratius i amb els mitjans
econòmics i personals del Col·legi.
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A més de la participació dels col·legiats
en els òrgans de direcció per elecció
directa, existeixen múltiples maneres
d’intervenir en la vida col·legial com
seria:
· Formant part de qualsevol de les
Comissions Delegades per mandat de la
Junta de Govern. Aquestes comissions
tenen com a finalitat essencial assistir
a la Junta de Govern en el desenvolupament de les seves funcions, especialment pel que fa a les funcions públiques
que l’ordenament jurídic atribueix als
col·legis professionals, i els delegarà
aquelles facultats que estimi convenients.:
Comissió d’Estrangeria
Comissió d’Honoraris
Comissió d’Intermediació, Responsabilitat i Assegurança Col·legial (CIRAC)
Comissió d’Intrusisme
Comissió de Cultura i Formació
Comissió de Deontologia Professional
Comissió de Normativa
Comissió de Prospectives
Socioprofessionals
Comissió de Relacions amb l’Administració i la Justícia (CRAJ)
Comissió del Torn d’Ofici i Assistència
al Detingut
Comissió per a la Cooperació i el
Desenvolupament (0,7%)
· Formant part de les Comissions de
Persones Col·legiades inscrivint-se voluntàriament i sense més requisits que
els que es determinin per a cadascuna
d’elles d’acord amb els seus propis
reglaments d’ordenació:
Comissió d’Advocats Sèniors
Comissió d’Advocats d’Empresa
Comissió d’Advocats de Responsabilitat
Civil i Assegurances
Comissió d’Advocats/des Mediadors/es
Comissió de Defensa dels Drets de la

Persona i del Lliure Exercici
de l’Advocacia
Comissió de Dones Advocades
Comissió de Dret Penitenciari
Comissió de Drogues
Comissió de Justícia Penal Internacional
Comissió de Protecció dels Drets dels
Animals
Comissió dels Drets de la Gent Gran
Comissió d’Arbitratge
Comissió per a la Igualtat de Drets dels
Nous Models de Família
Grup de l’Advocacia Jove (GAJ)
· Formant de les Seccions de de la Comissió de Cultura i Formació, que tenen
com a finalitat essencial la promoció
de la investigació, el desenvolupament,
l’especialització en les diverses àrees
del Dret, i la formació continuada:
Secció de Dret Administratiu
Secció de Dret Aeronàutic
Secció de Dret Ambiental
Secció de Dret Civil
Secció de Dret Internacional i de la
Unió Europea
Secció de Dret Concursal
Secció de Dret Constitucional
Secció de Dret Esportiu
Secció de Dret Fiscal i Financer
Secció de Dret Laboral
Secció de Dret Lingüístic
Secció de Dret Marítim i del Transport
Secció de Dret Matrimonial i de Família
Secció de Dret Mercantil
Secció de Dret Penal
Secció de Dret Processal
Secció de Dret Sanitari
Secció de Dret de la Circulació
Secció de Dret de la Competència i de
la Propietat Industrial
Secció de Dret de la Construcció
Secció de Dret de les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació
Secció de Drets de Propietat Intel·lectual i Drets d’Imatge
Secció de la Infància i de l’Adolescència
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Es tracta, per tant, de gairebé 50
seccions o comissions que formen part
també d’una bona part de les decisions
que es prenen a l’ICAB respecte de les
activitats a realitzar en benefici dels
col·legiats i col·legiades.

Estructura interna

Per a l’exercici de les seves funcions,
l’ICAB compta amb una mitjana de
200 treballadors i treballadores que
desenvolupen les seves tasques en els
diferents departaments de l’ICAB.
Aquests departaments estan agrupats
per les seves funcions.
D’una banda, les funcions públiques
col·legials, que s’explicaran en el capítol
corresponent, engloba les funcions de
deontologia, honoraris, registres col·legials i els serveis d’assistència i orientació
jurídica, així com el torn d’ofici i assistència al detingut.
Pel que fa a les serveis als col·legiat de
caire privat, als que més endavant també
es dedicarà un capítol sencer, tenim els
departaments de formació, biblioteca,
internacional, estrangeria, mediació, servei d’ocupació i orientació professional,
serveis de defensa del col·legiat (CRAJ) i
el servei d’atenció al col·legiat.

Deganat i Vicedeganat

Respecte els Departaments que donen
suport a l’àmbit més institucional, tindrien els corresponents a Deganat al qual
organitza el servei al col·legiat mitjançant l’activitat Deganat Obert, que suposa la possibilitat de reunir-se amb el
Degà o un altre membre de la Junta de
Govern sense necessitat de cita prèvia
per fer arribar qualsevol tipus de queixa
suggeriment o proposta sobre l’ICAB
o la situació de l’Advocacia en general;
enguany el servei del Deganat Obert ha
celebrat 40 sessions durant les quals
han estat atesos 104 col·legiats/des,
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igualment s’ha prosseguit en la modalitat del Deganat Obert itinerant que ha
celebrat 2 sessions a la Ciutat Judicial,
i a les Delegacions d’Igualada, Vilanova,
Berga, Vilafranca i Arenys.
Pel que fa al Vicedeganat destacaria
com a principal servei o funció la de celebrar mediacions entre col·legiats davant de conflictes generats preferentment com a conseqüència de l’exercici
professional; en aquest sentit, la missió
de les mediacions col·legials és evitar el
màxim la judicialització entre companys
i potenciar els acords extrajudicials.
Igualment, el Vicedeganat coordina el
servei de tramitació de vènies d’urgència i el del Defensor al Col·legiat.
Per últim, destacar els departaments
que no tenen com a funció prestar
serveis al col·legiat si no a la pròpia
estructura com són els departament
d’assessoria jurídica, informàtica, serveis generals i comunicació.
El departament d’assessoria jurídica realitza fonamentalment, informes jurídics
(274) auxilia en la redacció de convenis
i contractes (59) o porta la defensa

jurídica de l’ICAB en els cursos contenciosos-administratius (236).
El departament de serveis generals se
n’ocupa, fonamentalment, de les instal·lacions col·legials, subministraments
i servei de càterings per les diferents
reunions i convocatòries. Enguany ha
portat, com a tasca més rellevant, les
obres d’adaptació a la normativa de
prevenció d’incendis i millora energètica dels espais del Palauet Casades.
Pel que fa al departament d’informàtica
se n’ocupa del manteniment dels més de
300 ordinadors del personal i accessibles pels col·legiats, l’adaptació continua
del software de gestió col·legial, el manteniment de la web i els desenvolupaments necessaris per a una bona gestió.
El departament de comunicació té la
responsabilitat de preparar les diferents notes de premsa, auxiliar als
diputats o advocats que intervenen
en mitjans de comunicació en nom de
l’ICAB, editar el Mon Jurídic, mantenir
actualitzats els continguts de la pàgina
web i mantenir actives les diferents
xarxes socials.

Intervenció en
l’activitat legislativa

És de destacar en aquest apartat,
l’activitat institucional desenvolupada
amb la col·laboració d’un gran nombre
de professionals, fent valdre el punt
de vista de l’advocacia en l’elaboració i
aprovació de disposicions normatives.
Val a dir que des de la dissolució per la
convocatòria d’eleccions a Corts Generals del 20 de desembre de 2015 no hi
ha hagut activitat parlamentària estatal
en la qual s’hagi pogut influir, prorrogant-se aquesta situació per la segona
dissolució de les Corts Generals, amb
el corresponent procés electoral del
26 de juny de 2016 i conseqüent nova
constitució de les Corts Generals que
no ha investit el nou president de Govern fins a finals de l’any 2016. Per això
l’activitat en l’àmbit estatal s’ha reduït a
l’estudi i elaboració d’informes sobre la
nombrosa legislació aprovada al 2015 i
que s’ha començat a aplicar l’any 2016
Pel que fa al Parlament de Catalunya
s’han començat a tramitat algunes
iniciatives legislatives en les que s’ha
aconseguit participar des de l’inici de
l’elaboració dels treballs preparatoris.
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També, s’han elaborat informes sobre
possibles futures normatives d’àmbit
autonòmic i d’alguna disposició d’àmbit
local. Així, durant l’any 2016 es van dur
a terme –entre d’altres- les següents
intervencions:
- Informe sobre l’aplicació del requisit
previst en l’article 13.5 de la Llei 26/2015
als advocats exercents en l’àmbit de la
jurisdicció del menor.
- Informe per al Síndic de Greuges sobre requisits d’ingrés a les residències
geriàtriques.
- Proposta de Reglament revisat per a
l’adjudicació d’habitatges per emergència social per pèrdua d’habitatge.
- Proposta de Resolució sobre la regulació de l’actuació policial amb relació
als drets dels detinguts a accedir a
informacions essencials relatives a llur
detenció.
- Llei 4/2016, del 23 de desembre, de
mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió
residencial.
- Grup de treball per a definir els
criteris per a una futura legislació sobre
els arrendaments urbans que s’hauria
d’aplicar a Catalunya.
- Elaboración de un texto articulado de
Proposición de Ley de regulación de
un procedimiento específico para el
lanzamiento o desalojo de las viviendas
ocupadas contra la voluntad del titular.

Intervenció en
l’àmbit internacional

En els propers anys l’ICAB vol prospectar i dur a terme aliances estratègiques
amb altres institucions, especialment
en el marc de la Unió Europea. El lligam
en aquests organismes ha d’afavorir
l’intercanvi d’experiències i competitivitat amb les millors possibilitats de
transferències comunes de valor. Els
objectius claus pel període 2016-2017
són els següents:

- Prendre la iniciativa en l’organització
de jornades, esdeveniments i actes que
afavoreixin la notorietat i influència de
l’ICAB en un entorn internacional.
- Participar activament en comitès, projectes i comissions de treball professionals propis en l’entorn de la UE.
- Oferir als col·legiats i associats possibilitats de participació i col·laboració en
el marc de la internacionalització de la
professió.
- Establir aliances estratègiques amb
altres institucions i organismes que permetin crear sinèrgies i valor compartit.
En aquest sentit i per a complir amb els
objectius prefixats per l’any 2016, s’han
dedicat a formació en Dret Europeu
200 conferències amb la participació d’un 13.000 inscrits i més de 200
hores lectives, també es van impartir
80 cursos, que van comptar amb 2.700
inscrits i 2.750 hores (per exemple: de
Fiscalitat Internacional: l’IVA des de una
perspectiva internacional) i un Seminari amb l’Acadèmia de Dret Europeu,
ERA, sobre The life cycle of electronic
evidence en anglès sense traducció.
S’ha assolit també l’objectiu de participar, almenys, en dos Projectes finançats
amb fons Europeus. El primer d’ells a
través de l’Action Grant publicada per
la DG Justice de la Comissió Europea.
Per a no comprometre l’estat financer
de l’ICAB es va oferir el Project management a la European Lawyers Foundation de CCBE, atès que som membres
del Consell Assessor. La participació
d’Estats ha estat Holanda, Itàlia, República Txeca, Polònia, Àustria, Bèlgica (
francesa i flamenca), Irlanda i Luxemburg. El projecte guardonat (executable
durant el 2016) són 4 Seminaris en
Dret Processal comunitari i assistència
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a judicis al TJUE ( tres en anglès i 1 en
francès). 4 Seminaris sobre immigració
y Dret d’asil europeu. La segona, amb
la DG Educació i Cultura a través del
programa europeu Erasmus+. Ens han
concedit 35 mobilitats per a que estudiants del Màster d’Accés a la professió
de les Universitats amb les que hem
anat en Consorci ( UAB i UOC) puguin
fer les pràctiques curriculars del Curs
en un altre Estat Membre subvencionades per la UE.
Pel que fa a les activitats de Networking
per a la internacionalització dels nostres col·legiats, s’ha assolit l’objectiu
organitzant la IV Fira Internacional de
l’Advocacia amb la participació d´Avocats d’arreu del món i mes de 30 països
representats, organitzada dintre del
marc de la Festivitat de Sant Raimon de
Penyafort. De la mateixa manera, s’ha
assolit també l’organització d’una Missió
Jurídica a Lyon, Col·legi amb el qual
l´ICAB està agermanat, amb la participació de col·legiats de l’ICAB per tal
d´afavorir i promoure la seva internacionalització.
Finalment, pel que fa a la presència
Institucional de l’ICAB en Associacions
Internacionals d’Advocats, s’ha assolit
també, amb la presència de representants de l’ICAB en els Congressos de
l’UIA, FBE, IBA, AIJA, EYBA, CCBE.
El darrer mes de setembre l’ICAB va
acollir l’Standing Committee del CCBE
(Consell de l´Avocacia Europea) que va
reunir als membres de les Delegacions
de països d´Europa.

comunicació 2016

Impactes en premsa
El 2016, el Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona ha sortit als mitjans de comunicació 2.534 vegades. La majoria dels
“impactes” o aparicions en premsa han
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Campanya Videoconferències
amb les presons
estat en mitjans escrits (premsa i internet on s’acumulen uns 1959 retalls) i la
resta han estat notícies de ràdio (312)
i de TV (263). D’aquests impactes, 560
corresponen a mencions directes al
degà del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (Oriol Rusca) en mitjans escrits
i els altres a accions realitzades per la
vicedegana, els diputats/des de la Junta
de Govern així com pels membres de
les diferents Seccions i Comissions del
Col·legi.
Notes de premsa
El 2016 s’han enviat als mitjans de
comunicació 498 notes de premsa,
englobant tant les convocatòries dels
actes, com les notes i comunicats
sobre els temes més rellevants que han
afectat l’advocacia. El nombre de notes
emeses segueix la tendència ascendent
dels darrers anys.
Les notes de premsa realitzades responen a la valoració o proposició de
propostes legislatives, a la creació de
nous serveis, a la promoció de l’advocacia, a la defensa dels drets i deures de
la ciutadania, i a la realització, per part
d’aquesta Corporació de congressos i
de conferències.
Peticions de premsa
Durant el 2016 s’han atès 541 peticions
dels mitjans de comunicació, de les
quals les de ràdio són les més nombroses (194) seguides per les de 159
de mitjans escrits (premsa i internet)
les 142 de TV, i finalment les d’altres
entitats (46).

registrar 406 peticions o consultes de
periodistes.
Aquestes dades ens permeten dir que
l’ICAB és un referent per als periodistes que cerquen un advocat/da per
completar una informació i/o participar
en programes que realitzen els mitjans.

món jurídic

Des del número 304, corresponent al
mes febrer/març de 2016, Món Jurídic
ha renovat la portada, la seva extensió,
periodicitat i el format d’algunes seccions. El paper també ha canviat i ara es
fa amb paper satinat.

Campanya Ningú no ha
fet més per mi

Seguint amb la mida més petita que
va veure la llum des del número 297, la
portada té un encapçalament en blanc
que ocupa una tercera part de la plana,
amb una única fotografia que il·lustra
diferents detalls de la seu col·legial,
que permet a l’advocacia conèixer el
patrimoni de l’ICAB.
D’altra banda, s’ha augmentat l’extensió
de les pàgines: de les 48 planes del
número 303, a les 66 del número 304
fins a les 88 planes a partir del número
305 i fins el darrer.

Campanya EPJ

14a edició Inici setembre-octubre 2016
Família i successions | Esport | Processal Civil | Negocis | Fiscal | Laboral i Recursos humans | Advocacia Penal | Societat de la informació| Mediació | Propietat industrial i intel·lectual
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WWW.ICAB.CAT

www.icab.cat

masters@icab.cat

Darrere de cada projecte sempre hi ha persones

Cal destacar que un any més, des del
departament de comunicació de l’ICAB
i a través de la participació tant de la
Junta de Govern i dels advocats/des
membres de seccions i comissions s’ha
pogut donar resposta a més peticions de premsa, doncs al 2015 es van

A les nostres aules treballem l’aprenentatge
des d’una vessant eminentment pràctica,
amb la metodologia del Learning by doing
comptant amb un equip de professors
i col·laboradors ampli i plural.

Món Jurídic

Centre de Formació i Documentació del
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

Campanya Màsters

Formació especialitzada
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Aquest increment del número de
planes s’ha acompanyat d’un canvi en la
periodicitat de la revista que ha passat
dels 10 números anuals a ser bimensual.
Continuen predominant les seccions de
legislació, de jurisprudència i els articles
d’actualitat i reflexió jurídica. El treball
i denúncia que es fa des de l’ICAB per
defensar els interessos que ens afecten
com advocats continuen tenint un espai
important en la nostra publicació a la
secció “El col·legi es mou”. S’ha inclòs
una nova secció “Funcions Col·legials”
que té com a finalitat informar sobre
dades quantitatives i criteris d’interès
per a l’advocacia de Barcelona (Registres Col·legials, Deontologia, Honoraris, Torn d’ofici, Serveis d’orientació
Jurídica, tramitació de Justícia gratuïta
i estrangeria). L’amplicació de planes ha
permès donar un major protagonisme a
les entrevistes, ja que en molts números
se’n troben dues, una de quatre planes i
la segona de dues.
Les fotografies segueixen tenint un lloc
rellevant a la publicació, tant per il·lustrar els autors dels articles de firma de
la revista, per reflectir una mostra dels
actes col·legials que es celebren, principalment, a la seu col·legial o que tenen
el col·legi o alguns dels seus col·legiats
com a protagonistes. D’aquí també la
modificació de la secció “Un cop d’ull”,
amb més planes i una mida més grossa
de les fotografies.
Nombre de lloguers de sales
i els seus imports
El Palauet Casades durant el 2016 s’ha
adequat a la normativa d’incendis i
durant 6 mesos de l’any no s’ha pogut
llogar per a la realització d’esdeveniments. Tot i així, gràcies a la singularitat
de l’edifici i a les campanyes de difusió,
s’han recaptat més de 60.000 €, un
mínim descens respecte l’any 2015,

aproximadament d’un 12%. Van haver-hi
87 lloguers.

Altres actes a l’icab

S’han realitzat 5 sessions d’imposició de
togues, a les qual han assistit 150 nous
col·legiats/des.
Aquest 2016 s’han fet 8 sessions de
“Justícia i joves” de manera que han
passat per l’ICAB 250 alumnes de 3r i
4t d’ESO.
Pel que fa a les Sessions d’Orientació
professional (SOP) han comptat amb
300 assistents en 11 sessions.

Campanyes publicitàries

També cal destacar l’esforç que dedica
l’ICAB a reforçar mitjançant campanyes
publicitàries no només el paper del propi Col·legi sinó també la gran tasca que
estan realitzant els advocats diàriament.
Al mes de gener de 2016 continua la
publicitat i promoció del nou programa
de l’EPJ, que aquest any complia 50
anys de la seva creació.
Al mes de febrer, es va treballar amb
la campanya “Ningú no farà més per
tu”, de promoció de la tasca que fa
l’advocat de TOAD, posant de relleu la
vocació de servei públic que tenen tots
els lletrats que formen part del Torn
d’Ofici. Al mes de novembre es va iniciar la segona part d’aquesta campanya,
“Ningú no ha fet més per mi”.
Als mesos de maig, juny i juliol es va
treballar la nova campanya de difusió dels
Màsters, amb el missatge comú de “darrera
cada projecte sempre hi ha persones”, que
vol posar de relleu el valor afegit que té la
formació de l’ICAB, que busca la qualitat
de continguts atorgant el protagonisme a
l’alumne, i al seu projecte personal i professional de fer un Màster a l’ICAB.
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Al mes de maig es va continuar amb la
campanya de videoconferències a les
presons, posant de relleu que es tracta
ja d’un servei consolidat i molt ben
valorat pels advocats i advocades que
en són usuaris.
Al mes de setembre es va iniciar la
campanya “Què pot fer el teu advocat
per tu” i Què pot fer la teva advocada
per tu”, que va dirigida a la ciutadania.
Aquesta campanya, que forma part del
pla de publicitat de l’ICAB, vol transmetre el missatge que l’advocacia Barcelona la formen advocats i advocades que
ajudaran al client a trobar una solució a
través de l’assessorament integral: des
de la prevenció del conflicte, fins a la
seva resolució.
Sota aquest mateix títol de “Què pot
fer la teva advocada per tu” i “Què pot
fer el teu advocat per tu”, s’han iniciat
campanyes per donar a conèixer la tasca de les advocades i advocats posant
l’accent en les seves àrees de dedicació
preferent o especialitats, i sempre amb
el lema: confia amb nosaltres i tira pel
Dret. Podeu veure l’imatge de les campanyes a la dreta de la següent pàgina.
La campanya “Què pot fer el teu
advocat per tu” i Què pot fer la teva
advocada per tu”, continuarà durant el
2017 i té una durada inicialment prevista
fins al mes de juny.
Als mesos de juliol i desembre es va
continuar la publicitat i promoció del
nou programa de l’EPJ, posant de
relleu la seva vessant eminentment
pràctica, que el converteix en referent al mercat.

Altres àmbits d’actuació

L’ICAB també desenvolupa la seva
activitat mitjançant la participació en
d’altres entitats els objectius de les
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quals són coherents amb les finalitats
de l’ICAB.

Al mes d’octubre es va iniciar la campanya centrada en les persones
especialistes en Dret Penal.

En aquest moment, l’ICAB és membre
de les Fundacions Congrés de Cultura
Catalana, Consell de la Informació de
Catalunya, Lluís de Peguera i Juristes Sense Fronteres, però l’activitat
fonamental se centra en les Fundacions
Ferrer Eguizábal, Instituto de Investigación Aplicada a la Abogacía, Sant
Raimon de Penyafort i Degà Ignasi de
Gispert (FIdG).
Amb la dotació que percep de la Fundació Ferrer Eguizábal, l’ICAB convoca
anualment Premis sobre diverses matèries jurídiques i beques d’estudi.

Al mes de novembre es va iniciar la campanya centrada en els advocats i advocades que presten el servei de Torn d’Ofici i Assistència al
Detingut.

La Fundació Sant Raimon de Penyafort,
que té per finalitat la difusió de la
cultura jurídica i la col·laboració en la
reinserció social, ha iniciat el 2016 una
nova etapa en què dedicarà una especial atenció a les qüestions relacionades
amb la protecció jurídica dels menors i
de les persones en situació de risc.
La Fundació Instituto de Investigación
Aplicada a la Abogacia té per objecte
la investigació aplicada a l’advocacia,
per contribuir a la millora constant del
coneixement d’aquesta professió i la
formació en tot allò relacionat amb la
mateixa, especialment dels que formen
advocats. En aquesta línia s’han publicat
ja dues investigacions dirigides a conèixer l’ús de les xarxes socials en l’entorn
de l’advocacia i principals malalties dels
advocats.
La FidG va ser fundada per l’Il·lustre
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
(ICAB), la Caixa d’Advocats i la Mútua
de Previsió Social dels Advocats de
Catalunya l’any 1999 amb l’objectiu de
realitzar obra social per als col·legiats/
des i els seus familiars.

Al mes se setembre es va iniciar la campanya centrada en les persones especialistes en Dret de Família.

PRESÈNCIA A LES XARXES SOCIALS
twitter

facebook

linkedin

11.457
seguidors

4.520
seguidors

8.426
seguidors
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Revista Jurídica de Catalunya

Fundació Ignasi de Gispert

En aquest sentit, la Fundació ofereix
ajut econòmic als advocats i les advocades que pateixen greus dificultats
econòmiques per raons de malaltia o
accident.

La RJC és una eina pràctica de gran
utilitat pels advocats i en general pels
juristes, doncs és la publicació més
complerta sobre les normes i sentències d’aplicació a Catalunya.

Excepcionalment, aquestes prestacions també poden arribar a persones
vinculades a l’ICAB que es trobin en les
mateixes circumstàncies.

A més, és una publicació indexada
en els principals catàlegs de qualitat
nacionals i internacionals: DICE, RESH,
ISOC, LATINDEX, CARHUS, entre
d’altres.

Gestiona, actualment, un pressupost
de 500.000 euros, els quals l’ICAB
contribueix en més d’un 80%, que es
distribueixen entre aquells advocats i
advocades que estan patint carències
importants.

Fundación Instituto de Investigación aplicada a la Abogacía

Fundació Sant Raimon
de Penyafort

Fundació privada
Ferrer Eguizábal
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També cal destacar la participació de
l’ICAB en L’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya que es
funda el 6 de juny de l’any 1840, en un
moment de restabliment de moltes
institucions acadèmiques nascudes en
el segle anterior, i dins el marc de recuperació de la consciència nacional, de
ressorgiment cultural i científic i de la
febre legislativa fruit de les revolucions
burgeses.
Amb l’Acadèmia, l’ICAB edita conjuntament la Revista Jurídica de Catalunya,
fundada el 1895 per les dues corporacions, i que va ser guardonada amb la
Creu de Sant Jordi de la Generalitat de
Catalunya l’any 2003.

La RJC publica 9 números anuals (4 de
doctrina i 5 de jurisprudència). Cada trimestre es publica 1 número de doctrina
i 1 de jurisprudència. A més, en acabar
l’any es publica un número addicional
amb la jurisprudència”.
L’ICAB ha rellançat el 2016 el servei
ofert des d’Iurisegur, després d’haver
adquirit el 100% de la propietat de la
corredoria d’assegurances i traslladar la
seu a l’ICAB, amb la voluntat de refermar el compromís del Col·legi d’avançar
en la prestació dels serveis als seus
col·legiats/des.
Finalment, l’ICAB presideix l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, que representa
més de 100 corporacions catalanes
de tots els àmbits professionals i que
treballa per reforçar la presència
dels col·legis professionals al si de la
societat.

Funcions
Públiques
La newsletter de funcions públiques
L’evolució de les col·legiacions
Les reclamacions de consum: serviconsum
La deontologia professional
Els dictàmens emesos en relació als honoraris professionals
Els serveis d’orientació jurídica, orientació en mediació i orieentació en estrangeria,
La justícia gratuïta, el torn d’ofici i l’assistència al detingut
Registres públics
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Funcions
Públiques
1. LA NEWSLETTER DE FUNCIONS PÚBLIQUES
Durant 2016 els departaments que porten a terme el desenvolupament de les funcions públiques inherents a l’ICAB han informat trimestralment de les dades més rellevants de la seva activitat, incorporant una secció al Món Jurídic adreçat als col·legiats i col·legiades.
Aquests articles, que, juntament amb les dades de l’activitat trimestral, incorporen comentaris i apunts d’interès en temes de registres,
deontologia, honoraris, torn d’ofici i estrangeria, es troben també al
web col·legial (www.icab.cat)
2. L’EVOLUCIÓ DE COL.LEGIACIONS
Com s’ha comentat a l’inci d’aquesta memòria, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona compleix com una de les seves funcions essencials la del registre de tots aquells que pretenent exercir com a
advocats/des, han de col·legiar-se d’acord amb la normativa legal o
d’aquells que, malgrat no pretenen exercir, sí volen constar com a
col·legiats en la mesura que gaudeixen de totes les condicions que
els permetria exercir.
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684
644
611
2014
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Gràfic 1. EVOLUCIÓ QUEIXES
CIUTADANS DEONTOLOGÍA

717

611

774

860
740

Durant el 2016, el nombre de col·legiacions ha estat de 627, un nivell semblant
al del 2015, que foren 632; dada molt
lluny de les produïdes massivament els
anys anteriors, fruït de l’entrada en vigor
de la Llei 34/2006 d’accés a la professió.

2016

Homes Dones

Exercents

189

269

458

No exercents 68

101

336

Total

370

627

257

noves col·legiacions
2012

2013

2014

2015

2016

2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

806

848

828

866

775

696

700

645

Gràfic 2. EVOLUCIÓ TRAMITACIÓ EXPEDIENTS TORN D’OFICI PER QUEIXA
CIUTADÀ.

2016

Gràfic 3. QUEIXES PRESENTADES

El menor ritme de col·legiacions que
s’està donant últimament, atès que els
efectes retardats de la Llei d’Accés ja es
poden donar per finalitzats, no significa
que els cens col·legial es vegi disminuït o
no ho fa de manera significativa, com es
pot comprovar en el gràfic 2. El cens a 31
de desembre de 2016 fou: 24.168

2016

Homes Dones

Exercents

8991

7458

16.449

No exercents 3.609

4.110

7.719

Total

11.568

24.168

12.600

3. LES RECLAMACIONS DE CONSUM:
SERVICONSUM
Un dels objectius de la Junta de Govern
establerts per l’any 2016 va ser el desplegament de l’àrea de Consum, amb
dues línies d’actuació:
Per una banda, la formació en matèria
d’obligacions de consum dels advocats i
advocades de l’ICAB , línia que ha estat
treballada mitjançant l’elaboració d’una
guia de Guia de Normativa Bàsica de
Consum de l’Advocat/da, acompanyada
de la seva publicació i presentació als
nostres col·legiats i col·legiades.
Per altra banda, la creació de l’Oficina
d’Atenció al Consumidor de Serveis Jurídics de l’ICAB sota la denominació “ServiConsum” amb els objectius següents:
• Col·laborar en la resolució dels conflictes derivats de la prestació de serveis
jurídics.
• Millorar la imatge actual de l’ICAB quan
el ciutadà s’adreça a la institució en busca de solució, quan té un conflicte amb
el seu advocat/da.
• Enfortir la informació sobre el contingut
de la prestació dels serveis jurídics i del
Col·legi.
• Evitar la burocràcia per a la millora de
la qualitat.
• Guanyar en capacitat de resposta i eficàcia.
• Millorar la qualitat de la prestació dels
serveis jurídics, el que hauria de suposar
una reducció del nombre d’expedients
de queixa.

2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

3,33%

3,48%

3,38%

3,51%

3,36%

3,07%

3,38%

3,26%

el cens col·legial a 31 de desembre de 2016

2016

Gràfic 4. PERCENTATGE DE QUEIXES
SOBRE EL CENS.

Com es pot comprovar, la lleugera pèrdua de cens ha estat com a conseqüència del descens en el nombre de col·legiats exercents, sent la mateixa tipologia
que ha crescut molt per sobre del que
era habitual.

El 13 de juny de 2016 s’inicia una prova
pilot centrada en l’atenció presencial
dels ciutadans que acudien a la seu central de l’ICAB del C/ Mallorca. Els resultats satisfactoris amb un percentatge
de tancaments del 49,49% van fer que
es considerés avançar cap al model de
finestra única, i que s’apliqués el mateix
tractament a totes les queixes, i recla-

memòria2016

25

macions efectuades pels ciutadans des
del 2 de novembre fins a la finalització
de l’any.

5DEPARTAMENT DE DEONTOLOGIA

DEPARTAMENT D’HONORARIS6

El resultat obtingut respecte de les 726
queixes i reclamacions efectuades pels
ciutadans i ateses per Serviconsum en
relació a la incidència respecte de la
tramitació d’expedients de deontologia
i de Torn d’Ofici:
Deontologia ha tramitat 73 expedients
menys el 2016 que l’any 2015 (Gràfic 1).
El descens de queixes en Torn d’Ofici es situa l’any 2016 en 120 respecte de l’any 2015.
(Gràfic 2).
Aquests resultats s’hauran de consolidar
en exercicis propers.
4. LA DEONTOLOGIA PROFESSIONAL
La vigilància i el control deontològic de
l’exercici professional de l’advocacia,
en honor del compliment de les funcions públiques i estatutàries del ICAB,
es duu a terme a través de la Comissió
de Deontologia Professional. Aquesta
exerceix la potestat disciplinària d’acord
amb els estatuts col·legials i vela pel
compliment de la normativa deontològica i ètica que gira entorn de la professió.
L’exercici de l’advocacia es regeix per
uns principis que inspiren les relacions
amb altres lletrats, amb els clients, i amb
l’Administració de Justícia.
En el Gràfic 3, podem veure el total
de queixes presentades en el període comprès entre els anys 2009 i
2016. En aquest, veiem com les queixes presentades havien augmentat en
els anys 2013 a 2015, amb una lleugera
davallada el 2014, tendència que no
s’ha mantingut l’any 2016, ja que hi ha
hagut un descens de 42 queixes, descens tècnic del darrer trimestre, en el
que s’han posat en marxa mecanismes

de filtre de reclamacions estrictament
de consum, no denúncies deontològiques. Així, d’un total de 645 queixes
interposades a l’any 2009, passem a
806 a l’any 2016, la qual cosa suposa un increment del 25%. No obstant
això, cal tenir en compte, que en els
últims anys el cens de col·legiats ha
crescut de forma notable, augmentant
amb això les potencialitats de què es
produeixi una queixa dirigida a un advocat o a una advocada. D’altra banda,
malgrat que segueix estant per sobre
de les queixes presentades en els primers anys de la sèrie, el descens de
2016 podria significar un canvi en la
tendència.
En el Gràfic 4 podem veure el percentatge que representen el nombre total de
queixes presentades sobre el cens col·legial, des de l’any 2009 fins a l’any 2016.
Encara que a priori pot semblar que el
comportament de la gràfica és bastant
irregular, si ens fixem en l’eix de les ordenades, veiem com el percentatge de

queixes sobre el cens, es mou en una
forqueta molt estreta. La mitjana de
queixes se situa en un 3,33% de mitjana, la qual cosa és una xifra relativament baixa, que reflecteix un alt grau
de satisfacció dels serveis prestats pels
advocats i advocades de l’ICAB. Això
coincideix amb les conclusions recollides en l’ “Informe general: Baròmetre
Intern del Consell General de l’Advocacia Espanyola 2015”. En resum, el citat
document conclou sobre l’estat actual
de la professió, que “estem malament en
l’econòmic, però cada vegada millor en
tota la resta”.
Aquest “tota la resta” es refereix al grau
de lliurament als clients per part dels
professionals, la qualitat en la prestació
del servei, l’esforç per mantenir-se en
constant formació i reciclatge professional, el interès pels problemes de la Justícia, així com una especial sensibilitat
pels problemes socials.
Quant a l’origen de les queixes presentades, en el Gràfic 5 podem veure quin
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CIUTADANS
ADVOCATS
JUTJATS
ALTRES

2013

2014

2015

2016

658
134
62
12

644
122
45
17

684
120
40
4

611
132
52
11

ha estat la seva evolució en el mateix
període temporal referit. Les queixes
tenen la seva principal font d’origen en
els “ciutadans”. En efecte, a l’any 2016,
d’un total de 806 queixes, un 75% han
estat presentades per “ciutadans”. El collectiu que major nombre de queixes ha
presentat, han estat altres lletrats, amb
un total de 132 en l’últim any. Mentre que
les queixes que dimanen de les categories “Jutjats” o “uns altres”, representen
menys d’un 5% cadascuna.
D’altra banda, mentre que les queixes
derivades de “ciutadans” i “advocats”
han augmentat amb el pas dels anys, les
que tenen el seu origen en “jutjats” o
“uns altres”, han disminuït.
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Gràfic 5. ORIGEN DE LES QUEIXES
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Gràfic 6. SANCIONS IMPOSADES
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La presentació d’una queixa donarà lloc a
l’obertura d’un expedient personal, amb
l’objectiu d’investigar les circumstàncies
concretes que envolten a aquest fet, per
poder valorar si la conducta denunciada
és susceptible de ser sancionada. Per
això en el Gràfic 6, en el qual s’estableix
l’evolució de les sancions imposades, veiem com els valors registrats estan molt
per sota del nombre total de queixes
presentades, analitzat en el Gràfic 1.
En primer lloc, moltes d’aquestes queixes
no són ratificades després de l’obertura
del pertinent expedient, per la persona
denunciant, la qual cosa dóna lloc a l’arxiu
del mateix. En segon lloc, després de la
fase d’instrucció, en ocasions es conclou
que la conducta afligida no és susceptible
de sanció alguna, per no estar tipificada
en la normativa col·legial i estatutària.
Al cap i a la fi, estem davant un règim
sancionador a través del qual el ICAB
exerceix la seva potestat disciplinària,
la qual cosa implica la necessitat d’una
conducta tipificada i la culpa de l’autor,
perquè aquesta sigui susceptible de càstig segons el previst en la norma.
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Així doncs, la Comissió d’Honoraris de
l’ICAB, s’encarrega de l’emissió d’informes en matèria d’honoraris professionals, en els procediments de jura de
comptes (previst en l’art. 35 LEC) i de
taxació de costes (241 a 246 de la LEC),
valorant totes les circumstàncies concurrent en aquest procediment, com ara
el treball efectivament realitzat, la com-

2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

0,28%

En el Gràfic 8, podem veure la representativitat de les sancions imposades sobre el cens col·legial, al llarg del període
2009-2016. Tal com apuntàvem abans,
del nombre total de queixes presentades, no totes donen lloc a una sanció, la
qual cosa suposa un percentatge relativament petit en relació al cens de collegiats. A més, veiem com en els últims
anys, la tendència de la gràfica mostra
una regressió de les sancions imposades,
d’acord amb l’augment del cens col·legial

0,23%

En la gràfica, veiem com la majoria de
sancions imposades al llarg dels últims
anys, han rebut la qualificació de “greu”.
L’any 2016 han estat sancionades com a
“greus” 33 conductes, la qual cosa suposa un 47%. Les conductes considerades
com a “lleus” ocupen la segona posició;
mentre que les sancions resoltes com
“molt greus” tenen una escassa representativitat sobre el total. Així, en l’últim any, han estat castigades com “molt
greus” un total de 3 queixa de les 806
presentades.

Totes aquestes previsions, s’han d’incloure en el “full d’encàrrec professional”, per a la nostra tranquil·litat deontològica i econòmica.

0,20%

Així, no totes les conductes tindran un
mateix càstig, sinó que aquest es modula
en funció de la gravetat de la conducta,
atenent al principi de proporcionalitat
que regeix en tot règim sancionador, en
les següents categories: “lleus”, “greus” i
“molt greus”.

A més, l’advocat està obligat per deontologia a informar al seu client sobre
els seus honoraris així com dels costos
derivats de la seva actuació i del procés
judicial, advertint-li a més de que la seva
pretensió pot resultar infructuosa i que
d’això pot derivar una eventual condemna en costes.

0,26%

5. ELS DICTÀMENS EMESOS EN
RELACIÓ ALS HONORARIS
PROFESSIONALS.
El Reial decret 658/2001, de 22 de juny,
pel qual s’aprova l’Estatut General de
l’Advocacia Espanyola, en el seu article
44, com també l’article 38 de la Normativa de l’Advocacia Catalana, estableix
el dret dels advocats de percebre uns
honoraris adequats com a contraprestació dels seus serveis professionals, així
com la llibertat en la fixació dels honoraris convinguts entre l’advocat i el client,
amb la recomanació de recollir aquest
pacte en matèria d’honoraris mitjançant
full d’encàrrec on es detalli el cost i el
contingut de les actuacions, tant judicials com a extrajudicials, incloent les
oportunes previsions sobre despeses
no incloses, com els bestretes per les
actuacions d’altres professionals (procurador, perits…), i la subjecció dels preus
al règim fiscal vigent, IVA i IRPF, principalment. Igualment, els col·legis d’advocats tenen encomanada la competència
d’emetre informes a requeriment de
l’òrgan judicial sobre l’adequació o el
caràcter excessiu de la minuta que sigui
impugnada pels tràmits de l’article 242 i
ss. de la LEC.

0,52%

En el Gràfic 7, podem veure una comparativa del nombre total de sancions imposades, en funció de la qualificació que
la conducta reprotxable té en el règim
disciplinari d’aplicació.

plexitat de l’assumpte, el temps esmerçat, l’especialització exigida o l’interès
econòmic del procediment. La Comissió
d’Honoraris, també s’ocupa de l’administració i gestió en el nomenament de
perits per l’emissió de dictàmens a requeriment d’un òrgan judicial, d’acord
amb el previst en l’art. 339 LEC o, també
a requeriment judicial, de l’emissió de
l’informe previst per l’article 381 LEC.

0,62%

i el descens del nombre total de sancions imposades, abans comentat. A l’any
2016 s’han imposat un 0,28% de sancions
sobre el cens, la qual cosa sens dubte és
una dada positiva, que reflecteix la bona
actuació dels advocats i les advocades
de l’ICAB.

0,48%

Quant a la tendència de la gràfica, veiem
com en termes generals es produeix un
descens progressiu del nombre total de
sancions imposades. En efecte, de 112
sancions imposades a l’any 2009, passem a un total de 69 a l’any 2016, la qual
cosa suposa una reducció del 61%.

0,73%
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Gràfic 8. PERCENTATGE DE SANCIONS
IMPOSADES SOBRE EL CENS
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Gràfic 9. DICTÀMENS EMESOS
SOBRE TAXACIÓ DE COSTES
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Gràfic 11. CONSULTES SOBRE
HONORARIS PROFESSIONALS
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Gràfic 10. TEMPS DE TRAMITACIÓ EN
MESOS SOBRE TAXACIÓ DE COSTES.
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En el Gràfic 9 tenim l’evolució anual dels
expedients tramitats sobre taxació de
costes i jura de comptes en el període
comprès entre l’any 2009 i l’any 2016.
Veiem com la tendència en el nombre
d’expedients i d’informes emesos va ser
regressiu fins a l’any 2014, doncs d’un
total d’1.128 expedients l’any 2009 es va
passar a 930 l’any 2014, la qual cosa suposa una reducció del 18%. Aquest descens cal posar-ho en relació amb el descens de la litigiositat judicial en general,
tal com podrem veure en el Capítol sobre “conclusions generals”. En efecte, un
menor volum d’assumptes (de 9.434.526
a l’any 2009 es va passar a 8.784.707 a
l’any 2014), suposa una menor potencialitat d’emissió d’informes sobre taxació de
costes. No obstant això, durant els últims
anys aquesta tendència a la baixa sembla
estabilitzada, atès que es van tramitar
l’any 2016 un total de 978 expedients.
En el Gràfic 10 podem veure el temps
estimat que suposa la tramitació d’un
dictamen de taxació de costes.
A l’any 2011, veiem com el temps mitjà de
resolució se situa en 3,23 mesos, la xifra
més alta de la sèrie. Aquest increment
durant els primers anys de la línia temporal analitzada, es deu a l’acumulació
d’assumptes en aquest període (Gràfic
1). No obstant això, cal portar a col·lació
les dades de l’any 2006, publicats en
l’anterior edició de l’Informe ICAB sobre
l’estat de la Justícia, en el qual el temps
mitjà de tramitació estava en els 6 mesos. Per tant, s’ha aconseguit reduir de
forma notable el temps necessari per a
la resolució d’un dictamen sobre taxació
de costes, en el últims anys.
Finalment, veiem com a l’any 2015, el
temps de tramitació ja es va situar en 2
mesos i que aquest any 2016 es va aconseguir mantenir aquest mateix temps.

memòria2016

La Comissió d’Honoraris també dona
resposta a les qüestions que plantegen
els lletrats sobre honoraris professionals, ja sigui presencialment, via telefònica o per correu electrònic i aquesta
labor d’informació contribueix també
a la disminució que s’ha produït durant
els últims anys dels litigis relacionats
amb els honoraris professionals i de les
impugnacions formalitzades en jures de
comptes i taxacions de costes. Així, des
de l’any 2009 es produeix un increment
anual d’aquestes consultes, fins a un total de 5.094 consultes rebudes i contestades aquest últim any 2016.
6. ELS SERVEIS D’ORIENTACIÓ JURÍDICA, ORIENTACIÓ EN MEDIACIÓ I
ORIENTACIÓ EN ESTRANGERIA, LA
JUSTÍCIA GRATUÏTA, EL TORN D’OFICI I L’ASSISTÈNCIA AL DETINGUT
L’art. 119 de la CE estableix el dret a la
justícia gratuïta per aquells que acreditin
insuficiència de recursos per litigar, sent
el precepte una manifestació del dret a
la tutela judicial efectiva de l’art. 24 de la
mateixa norma.
La concreció de l’art. 119 de la CE va
venir de la mà de la llei 1/96, de 10 de
gener, d’assistència jurídica gratuïta que
reconeix als ciutadans amb manca de
recursos per litigar, segons els paràmetres econòmics establerts a la norma, un
catàleg de drets inclosos al seu art. 6 ,
entre els quals es troben el dret a la designació d’advocat i el dret a l’orientació
prèvia.
ELS SERVEIS GENERALS D’ORIENTACIÓ JURÍDICA
Servei públic gratuït prestat pels col·legis d’advocats en el marc de l’art. 6 de
la Llei 1/96, d’assistència jurídica gratuïta
es configura com un servei orientador
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als ciutadans sobre la possibilitat de defensa dels drets davant dels tribunals,
incloent l’orientació en les fórmules de
resolució alternativa de conflictes i, en
especial, de la mediació.
En aquest sentit, el SOJ inicia, si s’escau,
l’expedient pel reconeixement del dret a
justícia gratuïta, segons les previsions de
la Llei 1/96, de 10 de gener, d’assistència
jurídica gratuïta.
Tanmateix, s’informa al ciutadà de les
possibilitats de l’institut de la mediació, i,
en el cas, d’acceptació, es contacta amb
la segona part del conflicte per tal de
poder derivar a ambdues parts a aquest
sistema de resolució de conflictes per
designació de mediador, que anirà a la
vegada acompanyada de la designació
de l’advocat (sempre dintre de les previsions establertes al sistema de justícia
gratuïta) per l’assessorament de la part
durant el procés de mediació i articulació de la solució processal corresponent
per l’aprovació judicial de l’acord de mediació que s’hagi pogut assolir. En relació a la derivació a mediació, el 2016 ha
mantingut el percentatge del 12,1% de
derivació a aquesta institució respecte
de les consultes que han plantejat conflictes susceptibles objectivament de
ser resolts a través de mediació.
EVOLUCIÓ ANUAL
En l’evolució del SOJ ha tingut incidència

directa la crisi viscuda en els últims anys,
sent que el 2014 la pressió de la ciutadania per fer ús del servei (especialment
afectada en relació a problemàtiques
d’habitatge) inicia una línia descendent
que s’ha mantingut els anys 2015 i 2016,
tancant aquest exercici amb un total de
51.086 consultes presencials.
A aquest volum de consultes presencials
s’han de sumar les 7.512 consultes ateses
al telèfon de cita prèvia, és a dir, la consulta concreta ha pogut ser resolta telefònicament sense necessitat de derivar
al ciutadà a la cita presencial.

DISTRIBUCIÓ DE LES CONSULTES EN
EL TERRITORI
L’ICAB presta el servei d’orientació jurídica des de l’any 1985. Primer es prestava
exclusivament des de la seu judicial de
Barcelona i atenia totes les sol·licituds
d’orientació jurídica de l’àmbit territorial
de l’ICAB. En l’actualitat el servei es presta des de les delegacions i també des de
dependències municipals del nostre entorn, mitjançant convenis amb el departament de Justícia, la Diputació de Barcelona i ajuntaments del nostre entorn.

54.814
2013

53.143
2014

51.773
51.096

2015

2016
Gràfic 12. EVOLUCIÓ ANUAL CONSULTES SOJ

85,56% soj general
4% soj diputació

4,83% sidh diputació

5,53% oac

0,03% soj dona pineda

Gràfic 13. DISTRIBUCIÓ CONSULTES SEGONS TIPOLOGIA SOJ
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dret de família (14.720)
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dret civil (13,545)
arrendaments (6,923)
dret penal (5.364)
dret laboral (3,628)
seguretat social (3.016)
dret administratiu (1.735)
altres (1,312)

unió europea
1,28%

estrangeria (525)

altres
8,39%

dret mercantil (275)

En aquest punt destaca la recuperació i
consolidació el 2016 del SOJ a la ciutat
de Badalona.

queixa advocat (250)
violència sobre la dona (97)
registre civil (66)

Gràfic 14. DISTRIBUCIÓ CONSULTES
PER MATÈRIA CONSULTADA.

espanyola
90,30%

Gràfic 17. NACIONALITAT USUARIS
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Gràfic 15. CONSULTES EN FUNCIÓ DEL
SEXE DELS USUARIS SOJ. ANY 2016

727

< 20 anys

311

80 anys i més

En relació al servei que es presta en
col·laboració al Departament de Justícia,
el punt on es concentra la major part de
consultes continua sent el de la ciutat de
Barcelona, que aglutina el 61,20% de la
totalitat de consultes efectuades, mantenint la delegació de Santa Coloma un
segon lloc destacat amb un 13,35% de la
totalitat de les consultes.
DISTRIBUCIÓ DE CONSULTES SEGONS
LA MATÈRIA CONSULTADA
La tipologia de les consultes que es fan
habitualment al SOJ continua mantenint
una clara relació amb el Dret Privat: Dret
de família i relacions de dret civil suposen el 68,84% de les consultes, si bé el
dret de família continua sent la consulta
més majoritària en quasi un terç de les
consultes (28,8%), la incidències de les
problemàtiques d’habitatge i reclamacions de deute relacionades directament
amb la crisi econòmica dels últims anys
ha provocat que la suma de consultes
de dret civil i en matèria d’arrendament
suposi un 40% de la totalitat de consultes efectuades.

60 a 79 anys

3814

23.293
40 a 59 anys

22.951
20 a 39 anys

Gràfic 16. DISTRIBUCIÓ USUARIS SOJ
PER EDATS.

aturat: 31.696
professió liberal: 196
agricultor: 5
altres: 944
assalariat: 11.084
empresari/autònom: 898
estudiant: 860
mestresa de casa: 927
pensionista: 4.364
funcionari: 122

Gràfic 18. SITUACIÓ SOCIO-LABORAL
DELS USUARIS DEL SERVEI D’ORIENTACIÓ JURÍDICA ANY 2016

PERFIL DEL CIUTADÀ USUARI DEL
SERVEI
La radiografia del ciutadà que fa ús del
servei d’orientació jurídica és la d’ un
home, d’entre 40 i 59 anys, de nacionalitat espanyola, en situació d’atur, que
utilitza majoritàriament l’idioma castellà
i que ha conegut el servei a través dels
jutjats, com es pot comprovar als següents gràfics (Grafic 15, Grafic 16, Grafic 17, Grafic 18, Grafic 19,)
SERVEI D’INTERMEDIACIÓ EN DEUTE
DE L’HABITATGE
Dintre dels diferents serveis d’orientació
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El servei té com a finalitat l’actuació preventiva del procediment d’execució hipotecària, de forma que el ciutadà que
es trobi en situació d’impagament o risc
d’impagament de la quota hipotecària
pugui fer una proposta de solució a l’entitat financera (en forma de reestructuració del crèdit, dació o altres fórmules
possibles), amb la finalitat última d’evitar el desnonament i el risc d’exclusió
residencial. Aquesta solució és enviada
a l’entitat financera a través d’Ofideute,
per tal d’arribar a un acord.
El projecte iniciat l’any 2012 ha estat
exportat a altres col·legis d’advocats
de Catalunya, amb la finalitat de poder donar cobertura als ciutadans de
la província de Barcelona, en la seva
totalitat. L’any 2016 s’han iniciat les
tasques per implantar el model SIDH
també a Girona.
El 2016 s’han iniciat al SIDH de l’ICAB
642 expedients, sent l’evolució anual la
reflectida al gràfic que presenta un important descens de peticions el 2015
respecte del 2014 però acusant un increment el 2016. Els expedients iniciats per
l’ICAB representen el 48,8% de la totalitat d’expedients SIDH que es tramiten
al conjunt de la província de Barcelona.
Respecte de la distribució dels expedients iniciats entre els diferents punts
SIDH gestionats per l’ICAB, destaca la
incidència de la població de Santa Coloma que representa un 16% de la totalitat

d’expedients.
S’ha de indicar que la població de Badalona i Cornellà no s’han acollit al
servei prestat per l’ICAB, mantenint els
seus propis circuïts municipals, i resta
pendent d’implantació el servei a Pineda de Mar, que haurà de fer-se efectiu
durant l’any 2017, en haver manifestat
l’ajuntament la seva voluntat de disposar
d’aquest servei al seu municipi.
Pel que fa a l’índex d’acords assolits durant 2016, aquests representen un 58%
de la totalitat dels expedients Intermediats, mostrant l’evolució un descens
respecte dels resultats de l’any 2015 en
què els acords van representar un 72%,
disminució en què ha tingut una influència decisiva la suspensió decretada pel
Tribunal Constitucional de la llei 24/15
de Catalunya, de mesures urgents per
afrontar l’emergència a l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
Pel que fa a l’evolució futura d’aquest
Servei tindrà una influència decisiva
el desplegament de la llei 4/2016, de 23
de desembre, de mesures de protecció
del dret a l’habitatge de les persones
en risc d’exclusió residencial que estableix instruments alternatius, en vigor
des del 30 de desembre de 2016, que
preveu, entre altres mesures, novament
fórmules de lloguer social obligatòries i
la creació de comissions territorials en
matèria de sobreendeutament.
MEDIACIÓ
La Mediació és una eina de resolució
de conflictes alternativa a la via judicial.
Es tracta d’una institució sobre la qual
s’han dut a terme diferents iniciatives
amb l’objectiu d’implantar i potenciar
el seu desenvolupament, en diferents
àmbits on existeix un factor psicosocial
en el nucli del conflicte, i on la relació
prèvia entre les parts ha tingut un protagonisme singular: relacions de veïnatge,
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jurídica que presta l’ICAB, cal fer menció especial al Servei d’Intermediació
en Deute de l’Habitatge (SIDH) que
es presta amb col·laboració de la Diputació de Barcelona i Ofideute, donada
la transcendència social del mateix en
aquests anys, en què la crisi econòmica
ha tingut especial incidència en els conflictes de caràcter hipotecari.
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Gràfic 21. EXPEDIENTS INICIATS 2016:
DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL
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Gràfic 22. NOMBRE TOTAL D’EXPEDIENTS GESTIONATS PEL CENTRE
MEDIACIÓ DE DRET PRIVAT DE CATALUNYA ANY 2016

40% - som demarcació icab
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Gràfic 23. NOMBRE TOTAL D’EXPEDIENTS GESTIONATS PELS SERVEIS
D’ORIENTACIÓ DE MEDIACIÓ DELS
COL·LEGIS D’ADVOCATS DE CATALUNYA L’ANY 2015

laborals, familiars, entre d’altres.
En parlar de la Mediació i del seu impuls
a Catalunya i al territori ICAB, hem de
fer referència al Centre de Mediació
de Dret Privat de Catalunya (CMDPC),
creat per la Llei 15/2009, de 22 de juliol,
de mediació en l’àmbit de dret privat, els
principals objectius del qual són:
• Fomentar i difondre la Mediació com a
mecanisme alternatiu per a la resolució
de conflictes.
• Facilitar el seu accés a tots els ciutadans.
• Estudiar les tècniques de Mediació.
• Gestionar el Registre general de les persones mediadores en l’àmbit familiar i el
registre relatiu als mediadors en l’àmbit
privat.
• Designar a la persona mediadora.
• Fer el seguiment del procés de mediació.
• Homologar els estudis relatius a aquesta
disciplina.
Dins del CMDPC, presten els seus
serveis diferents serveis d’informació
distribuïts per tota la geografia catalana, entre els quals hem de destacar el
Servei d’Orientació Mediadora (SOM),
gestionat amb la col·laboració dels Collegis Professionals d’Advocats; i el Servei
d’Informació Mediadora (SIM), gestionat amb la col·laboració d’ajuntaments,
consells comarcals i altres institucions
públiques. A més d’aquests, hi ha altres
oficines i punts d’informació sobre la
Mediació, com els Serveis de Mediació
dels Jutjats de Família de Barcelona.
El ICAB també ha jugat un paper important en el impuls de la Mediació a Catalunya, inaugurant el 15 de novembre de
2011 el Centre de Mediació de l’Il·lustre
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
(CEMICAB), participant des de la seva
creació en la formació de professionals
de la mediació i col·laborant amb l’Administració de Justícia en la promoció
d’aquesta institució. Així, el 20 de juliol
de 2015, el ICAB i el TSJ de Catalunya,

van signar un protocol d’actuació per
promoure la mediació com a eina de resolució de conflictes.
A nivell estatal, cal tenir en compte que
un dels objectius continguts en el Pla
de Modernització de la Justícia aprovat
pel CGPJ, és el impuls i el desenvolupament de la Mediació a través d’un conjunt d’actuacions legislatives i reformes
processals, amb la finalitat de potenciar
aquesta institució com a mètode alternatiu a la judicialització dels conflictes.
Hem de destacar en aquest punt la Llei
5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils.
En el Gràfic 22, podem veure el nombre
total d’expedients gestionats per CMDPC, a l’any 2016 (2.557 expedients) En
aquest veiem com la gran majoria d’expedients són tramitats a la província de
Barcelona, amb un total de 1.820, la qual
cosa suposa un 71,17% sobre el total. El
segon territori que més expedients gestiona és la província de Tarragona amb
un total de 261 expedients, amb una
representació del 10.20%. Mentre que
Girona amb un total de 257 expedients
i Lleida amb un total de 211 expedients
representen un 10.07% i un 8.25 %, respectivament. Finalment, veiem com les
Terres de l’Ebre, s’encarrega d’un nombre residual de 8 expedients que representen un 0,31%.
En el Gràfic 23 podem veure el nombre
total d’expedients de mediació gestionats
pels SOM (Serveis d’orientació de Mediació) que tenen conveniats els diferents
Col.legis d’Advocats de Catalunya i que
han suposat 2.126 sol·licituds a l’any 2016.
La demarcació del Col.legi de Barcelona
on hem prestat el servei de SOM a: CJ
per Barcelona ciutat, derivacions intrajudicials d’Hospitalet del Llobregat, Berga,
Badalona des de setembre 2016, Cornellà del Llobregat, El Prat del Llobregat,

Hi col·laboren diverses entitats (CREU
ROJA, ACSAR, CITE, AMIC, CENTRE
DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
DE BARCELONA) a més del Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona.
La tasca realitzada per l’ICAB consisteix
fonamentalment en:
• Orientació jurídica als usuaris del SAIER.
• Impugnació administrativa i/o judicial
contra resolucions administratives denegant sol·licituds d’autorització de residència i/o residència i treball.
• Tramitació de sol·licituds de nacionalitat
espanyola.
• Tramitació d’expedients de cancel·lació
d’antecedents policials i penals.
• Assessorament jurídic vinculat a programes de retorn.
• Formació en temes d’estrangeria.
• Orientació en casos de racisme.

LES CONSULTES DEL SERVEI
Les categories que classifiquen les consultes pel seu contingut mostren un ritme de creixement diferent durant els
darrers cinc anys. Destaquen les categories de nacionalitat i règim general que
han estat en tot moment per sobre de
les tres categories restants: altres, règim
comunitari i noves competències.
El servei d’orientació jurídica es concentra principalment en resoldre les
consultes sobre nacionalitat espanyola,
que des del 2013 supera en nombre a la
resta de les categories; s’aprecia com la
distància amb els seu perseguidor immediat (el règim general) ha anat augmentant al llarg dels anys, sent més acusat en
el 2016 amb una diferència de 1054 consultes (pràcticament igual al nombre de
consultes sobre nacionalitat que va haver en el 2015). Amb 1.821 consultes,l’any
2016, aquesta categoria ha assolit la seva
cota més alta. Si bé el règim general continua tenint un pes específic important
en el servei d’orientació, ha anat decaient amb el pas del temps; s’observa,
però, una frenada de la caiguda al 2016.
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SERVEI D’ATENCIÓ A L’IMMIGRAT ESTRANGER I REFUGIAT (SAIER)
El SAIER és un servei municipal que
es presta des de 1989 constituït per un
conjunt d’actuacions específiques que
ofereixen diferents entitats, les quals treballen de manera coordinada segons un
model de servei integrat: tots els serveis
que es presten responen a objectius comuns i a un funcionament coordinat, encara que les temàtiques siguin diverses. Cada
entitat presta un servei especialitzat, però
amb el compromís de coordinar-se amb
els recursos interns que calgui per millorar
la qualitat en l’atenció a l’usuari i evitar la
duplicitat en les actuacions.

3137

SERVEIS D’ORIENTACIÓ JURÍDICA
EN MATÈRIA D’ESTRANGERIA
SAIER I SOJ CIE

EVOLUCIÓ INTERANUAL
DE L’ACTIVITAT DEL SAIER
Al comparar l’activitat del SAIER dels
darrers cinc anys, observem que l’evolució interanual durant aquest període
temporal dibuixa una línia d’activitat que
comença amb un tram ascendent representatiu de la remuntada de l’activitat
del servei que va haver en el període
2011-2012, que continua amb una traçada
desigual durant els tres anys posteriors
per finalitzar en un nou recorregut ascendent fins arribar a les 3.211 accions a
finals del 2016, marcant el millor registre
del quinquenni i deixant entreveure l’inici del creixement de l’activitat del SAIER
i una probable consolidació d’aquest
creixement.

2014

Gavà, Sant Boi del Llobregat i Santa Coloma de Gramanet, ha tramitat 859 expedients que representen el 40.40% de
totes les sol·licituds de Catalunya.
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Gràfic 24. ACCIONS SAIER
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Gràfic 25. TIPOLOGIA CONSULTES SAIER
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Gràfic 26. MOTIUS DE DERIVACIONS A
TRAMITADORS
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Gràfic 27. DERIVACIONS A TRAMITADORS PER IMPUGNACIÓ

La transversalitat del Dret d’Estrangeria
amb altres branques jurídiques està representada en les consultes agrupades
en la categoria Altres (integrada per
consultes sobre dret de família o penal,
p.e.). La seva presència no és anecdòtica ja que supera les consultes ateses
sobre el dret de residència dels ciutadans europeus i els seus familiars, i ha
sigut capaç d’escurçar la seva diferència amb el bloc “règim general”. Encara
que l’exercici del dret de residència dels
ciutadans europeus presenta poca problemàtica, en els tres darrers anys està
experimentant un lleuger increment de
les seves consultes.
LES DERIVACIONS A TRAMITADORS
El creixement significatiu de les derivacions fetes per impugnar les resolucions
administratives i per sol·licitar la nacionalitat espanyola expliquen perquè les
derivacions a tramitadors van assolir al
2016 la seva cota més alta des de l’any
2011. Les derivacions per a procediments de nacionalitat van créixer un 35
% en el període 2015-2016, superior al
creixement de les derivacions per a la
impugnació de l’activitat administrativa,
que ho va fer en un 27%. Des de que a
l’any 2013 toqués terra, les derivacions
sobre nacionalitat han anat creixent en
els darrers anys, ampliant la distància
amb les derivacions per cancel·lació
d’antecedents i altres i reduint-la amb
les efectuades per motius d’impugnació.
Aquestes han recuperat en el 2016 la
sendera del creixement, que es va veure
frustrat al 2015. Les derivacions per cancel·lació d’antecedents augmenten lleugerament durant el 2016, sumant quatre
anys de creixement continu.
Si ens fixem en les derivacions integrades en el concepte “Impugnació” observem que la interposició del recurs de reposició encapçala aquest grup. Malgrat
aquesta supremacia, les derivacions per

memòria2016

recurs de reposició han perdut terreny,
que ha ocupat les derivacions per recurs
contenciós administratiu: s’aprecia una
reducció continuada de la diferència
entre els recursos de reposició i els contenciosos –administratius des del 2014
fins al 2016, any que comptabilitza la
mínima diferència (només 19 derivacions
els separen). Si bé no es pot determinar
la causa concreta del creixement dels
recursos contenciosos – administratius
(podria ser per la decisió de l’usuari d’interposar directament el recurs judicial,
per la finalització del termini d’interposició del recurs de reposició o per la seva
denegació), sí es pot concloure que els
usuaris decideixen, cada vegada més,
acudir a la via judicial en defensa dels
seus drets i interessos. El recurs contenciós – administratiu és el recurs que
més ha crescut durant l’any 2016, amb 29
derivacions més que en el 2015; seguit
pel recurs d’alçada amb 23 derivacions
més. El recurs de reposició només ha
crescut durant el 2016 amb 16 derivacions més.
SERVEI D’ORIENTACIÓ JURÍDICA EN EL
CENTRE D’INTERNAMENT D’ESTRANGERS DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA (SOJ-CIE)
En el marc dels convenis de col·laboració signats amb l’Ajuntament de Barcelona i la Direcció General de la Policia
- Comissaria d’estrangeria i Fronteres,
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona realitza en el CIE de Barcelona
les següents funcions:
a. Auxiliar a l’intern en l’obtenció de les
dades de contacte del seu advocat
per afavorir l’exercici del dret de comunicació entre ambdós.
b. Orientar jurídicament els estrangers
que es troben internats en el centre i
que ho sol·licitin.
c. Assessorar els interns en la formulació
i tramitació de les peticions i queixes
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35

9

49
sobre qüestions referents a la seva situació d’internament, tant si van dirigides al director del centre com al jutge
de control.
d. Comunicar a les autoritats i organismes competents quan es detectin situacions de tràfic d’éssers humans.
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Gràfic 28. CLASSIFICACIÓ DELS USUARIS PER PAÏSOS DE PROCEDÈNCIA

Gràfic 29. LLOCS DE PROCEDÈNCIA
DELS INTERNATS

La memòria del SOJ-CIE de l’any 2016
recull l’activitat haguda des de mitjans
del mes d’octubre fins a finals de desembre.
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ELS USUARIS DEL SOJ-CIE
Des de la reobertura del servei fins a finals de 2016 149 interns van sol·licitat ser
atesos pel SOJ-CIE; d’aquests, 126 persones van acudir-hi el dia de la citació i
23 no van poder fer-ho.

23

La majoria dels usuaris que va atendre el
SOJ-CIE durant el 2016 van ser algerians
i marroquins.

contactar
gestionar
amb el lletrat petició justícia
gratuïta

Gràfic 30. ACCIONS DEL SOJ-CIE
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LES ACCIONS DEL SOJ-CIE
Per resoldre les consultes dels usuaris
es van fer 117 orientacions jurídiques, 6
contactes amb els lletrats dels interns i
es van gestionar 3 peticions de justícia
gratuïta. En les sis vegades que va ser
necessari contactar amb el lletrat, les
consultes es referien a expedients d’ex-

2
devolució

Tres són els llocs de procedència dels
usuaris del servei d’orientació jurídica
internats al centre d’internament de Barcelona: la pastera, el carrer i el centre
penitenciari; no es va registrar durant
el 2016 cap cas de trasllat des d’un altre
centre d’internament d’estrangers o centre d’estada temporal d’estrangers.

9

expulsió

El SOJ-CIE va reprendre la seva activitat en el centre d’internament d’estrangers de Barcelona en el mes d’octubre
de 2016 després de què un any abans
suspengués la seva activitat per la realització d’obres en l’establiment.

albània: 2
algèria: 125
bangladesh: 2
colòmbia: 1
geòrgia: 1
marroc: 16
tunissia: 1
xile: 1
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Gràfic 32. EVOLUCIÓ EXPEDIENTS
JUSTÍCIA GRATUÏTA

2014

El servei de tramitació de justícia gratuïta de l’ICAB, encarregat de la tramitació
administrativa i de l’emissió dels dictàmens provisionals previstos a la Llei 1/96,
de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta, ha tramitat durant l’any 2016 un
total de 37.361 expedients.
La gràfica mostra l’evolució anual del volum d’expedients de justícia gratuïta tramitats, prèvia presentació del ciutadà al
servei.
El salt que experimenta l’any 2016 respecte de l’any 2015 obeeix a la necessària tramitació dels expedients de justícia
gratuïta laborals, ordenada per la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta de
Barcelona, adscrita al Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya,
per tal d’unificar el tractament donat a
les peticions d’advocat del torn laboral a
tota Catalunya.
De la totalitat d’expedients tramitats han
estat dictaminats favorablement un 73%

2016

favorables
desfavorables
Gràfic 33. EVOLUCIÓ EXPEDIENTS
JUSTÍCIA GRATUÏTA

La resta de les consultes plantejades es
reparteixen entre les matèries “protecció internacional” i “internament”.
LA TRAMITACIÓ DE JUSTÍCIA GRATUÏTA

Gràfic 31. CONSULTES DEL SOJ-CIE

2013

pulsió i devolució.
LES CONSULTES ATESES PEL SOJ-CIE
Les matèries més consultades pels interns del centre d’internament d’estrangers
de Barcelona van ser l’expulsió i la devolució; Crida l’atenció les 23 consultes
sobre menors perquè la qüestió més
plantejada va ser la determinació de la
majoria d’edat de l’intern.

La següent gràfica mostra l’evolució del
sentit del dictamen en els últims anys. Es
pot observar que la modificació de la llei
1/96, de 10 de gener, d’assistència jurídica
gratuïta, portada a terme per Reial decret

llei 3/2013, de 22 de febrer, que va modificar l’article 3 de la llei i va establir un nou
escalat per a la concessió del dret en funció del número de persones que formen
part de la unitat familiar del sol·licitant, va
alterar la proporció tradicional entre dictàmens favorables i desfavorables situada
abans del 2013 en franges d’entre 63- 64%
de dictàmens favorables i provocant l’aplicació de l’escalat vigent des del 2013 un
increment de la proporció dels dictàmens
favorables que se situa des d’aquell any al
voltant del 70%.
En relació als dictàmens desfavorables,
per disposar el ciutadà d’ingressos suficients (segons art. 3 de la Llei 1/96) o de
patrimoni suficient (art. 4 de la ja citada
norma jurídica) s’ha detectat des del servei la situació de possible indefensió en
que queden les persones en situació de
sobre-endeutament, en tant que disposen en moltes ocasions de patrimoni i, inclús, ingressos superiors als límits legals,
fet que obliga a desestimar la sol·licitud
de justícia gratuïta, denegant la designació d’advocat d’ofici, per imperatiu legal,
en tant que no tenim capacitat legal per
aplicar la norma legal en forma diferent.
Aquest fet, juntament amb les dificultats
que contempla el mecanisme de segona
oportunitat, està dificultant l’aplicació
de la possibilitat d’exoneració de deutes
prevista legalment.
Al respecte, l’ICAB està efectuant informes provisionalment desfavorables,
si bé, tenint en compte la situació de
sobre-endeutament que afecta al sol·licitant incorpora al seu dictamen provisional una crida sobre la concurrència
de circumstàncies excepcionals, amb la
finalitat de que la Comissió d’Assistència
Jurídica Gratuïta de Barcelona, adscrita
al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, pugui procedir a la
concessió d’aquest dret segons el que
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54,4% - barcelona

4,5% - arenys de mar

Aquesta estabilitat i el número d’advocats inscrits dona garantia de cobertura
a un servei que l’ICAB ha de prestar obligatòriament a la societat, segons les previsions legals establertes a la llei 1/96, de
10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta, al temps que posa de manifest el convenciment de l’advocacia de la important
contribució que el torn d’ofici suposa pel
desenvolupament de l’estat de dret.
Pel que fa al número de designes, l’any

3,7% - vilanova
2,2% - vilafranca
3,5% - gavà
2,5% - hospitalet
2,1% - cornellà

50594

5,4% - sta. coloma
2,3% - prat de llobregat

2016

0,3% - berga
7,7% - correu

45627
Gràfic 34. DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL
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Pel que fa a l’evolució anual d’advocats
en alta al TOAD, la gràfica mostra una
tendència d’estabilitat en els últims anys,
una vegada assumit l’increment d’advocats inscrits en el Torn d’Ofici entre els
anys 2007 ( 2.936 advocats i advocades
al finalitzar aquell any) i 2011.

2,4% - igualada
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6.6. EL TORN D’OFICI I L’ASSISTÈNCIA
AL DETINGUT
El 2016 va finalitzar amb un total de 3.459
advocats i advocades inscrits als diferents torns d’ofici de l’ICAB.

5,9% - badalona

3486

Finalment, pel que fa als expedients de
justícia a l’àmbit penal, l’ICAB ha pogut
requerir a un 26,4% de la totalitat dels
expedients, i han comparegut davant del
servei a tramitar la sol·licitud de l’expedient de justícia gratuïta únicament un 4%
respecte de la totalitat dels expedients
de justícia gratuïta oberts a l’àmbit penal
per la defensa de persones investigades.
S’apunta aquí una necessària línia de millora que s’haurà d’afrontar l’any 2017, per
tal d’evitar la concessió automàtica del
dret que, en la pràctica està resultant de
l’aplicació de l’art. 13 del Decret 252/96.

2016 es van efectuar un total de 50.594
designes, mantenint la línia d’increment
iniciada el 2014, amb l’increment de designes a l’àmbit civil i de Dret de Família, a
la que s’ha sumat un important número de
designes penals efectuades per la defensa de delictes lleus en els que és preceptiva la defensa lletrada, amb motiu de la
modificació de l’article 967 de la LECrim,
modificat per la LO 13/15, de 5 d’octubre
(BOE 6 d’octubre), que va entrar en vigor
el 6 de desembre de 2015, sent que un
dels delictes lleus destacats en aquest
àmbit és el de l’ocupació d’immobles.

3456

preveu l’article 5 de la llei 1/96.
En quant a la distribució territorial dels
expedients de justícia gratuïta en el si
de l’ICAB, la següent gràfica mostra els
percentatges de tramitació entre les diferents delegacions:
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Gràfic 36. EVOLUCIÓ ANUAL DE DESIGNES

Gràfic 35. ADVOCATS INSCRITS AL TORN
D’OFICI I ASSISTÈNCIA AL DETINGUT
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jurat
penal
menors
estrangeria
penitenciari
administratiu
social
civil
familia
vido víctimes
vido imputats
eclesiàstic
mena
hipotecari

18
17111
2091
358
564
577
4635
9224
10035
3671
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487
1279

En quant a la distribució de les designes
efectuades per matèries destaca la gran
importància del Dret Penal a l’àmbit de
Torn d’Ofici, i la suma de designes dels
àmbits de Dret Civil i Dret de Família.

50842

46767

43022

47336

Gràfic 37. DISTRIBUCIÓ DE DESIGNES
SEGONS MATÈRIES

2013

2014
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2016

Gràfic 38. EVOLUCIÓ ANUAL DE TELEFONEMES

Destaca, també l’increment de designes efectuades a l’àmbit de la defensa
de MENA, dada que relacionada amb
el número d’advocats inscrits a aquest
torn, ha de comportar la forçosa ampliació el 2017, d’advocats que es destinin a
aquest torn tan especial.
Finalment, fer una menció a les designes efectuades a l’àmbit de la defensa
de víctimes de violència masclista, que
presenta dades d’un cert estancament
respecte d’anys anteriors (2014: 3.434;
2015:3.541; 2016:3.671). Aquesta dada,
posada en relació a la situació social
existent entorn a la violència masclista,
i amb les dades publicades per l’ “Observatorio de Violencia de Género y Doméstica” del Consejo General del Poder
Judicial , evidencia un cert fracàs de les
polítiques públiques destinades a fer
emergir la situació de violència sobre les
dones, i a la protecció de les dones en
situació de violència masclista.
L’assistència al detingut ha vingut marcada l’any 2016 per la modificació de
l’art. 520 de la LECrim., amb motiu de la
transposició de la Directiva 2012/13/UE,
del Parlament Europeu i del Consell de
22 de maig de 2012 relativa al dret a la
informació en els processos penals.
Per una banda, s’ha constatat un conflicte en relació a la correcta interpretació
del dret a accedir als materials de l’atestat, negat de forma general pels centres
de detenció en base a la interpretació
establerta a l’acta de la Comissió de
Coordinació de Policies Judicials de 15
de juliol de 2015, no havent estat possi-
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ble una solució a la discrepància amb
la interpretació que l’ICAB realitza dels
preceptes a través de les vies de relació
institucional.
Per altra part, la posada en marxa el 20
de març del 2016 de la comunicació immediata de les detencions per part de
MMEE, i l’obligatòria designa d’advocat
segons el preceptuat per l’art. 520 de
la LECrim sense que aquesta immediatesa hagi tingut el seu correlatiu en
l’agilització en la tramitació de l’atestat
ha ocasionat als advocats i advocades
adscrits als serveis d’assistència al detingut importants molèsties en la prestació d’aquest servei essencial, en tant
que implica un doble desplaçament al
centre de detenció per poder efectuar
la personació inicial en el marc de les
3 hores establertes a l’article 520 de la
LECrim i una segona posterior per la
prestació de declaració del client.
El canvi de sistema ha posat en evidència
també les disfuncions en la coordinació
respecte de l’assistència de traductors i
intèrprets.
L’ICAB ha efectuat un important desplegament de gestions per la consecució
d’una certa normalització, i si bé el Departament de Justícia va acollir de forma
immediata la reclamació de l’advocacia
per la situació generada, amb el dictat
d’un criteri interpretatiu del mòdul d’assistència al detingut que permetia un
cert increment de la retribució, no es
pot predicar el mateix del cos de MMEE
que ha fet cas omís de les peticions de
l’advocacia de Barcelona, tant en relació
al dret a accedir a l’atestat com a l’exigència de què es pugui rebre declaració
a les persones detingudes en el marc de
les tres hores establertes a l’article.
Durant el 2017 s’haurà de continuar la
reivindicació en aquests dos punts espe-
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Gràfic 39. DISTRIBUCIÓ TELEFONEMES PER TORNS

En els últims anys es constata també la
diligència dels lletrats en la comunicació
de cobrament d’honoraris en els supòsits permesos per la legislació vigent. El
2016 mostra un nou increment del 5,3%
d’aquestes comunicacions.
Pel que fa a les queixes de ciutadans
contra l’actuació dels seus advocats designats d’ofici, ja s’ha indicat a l’apartat
de Serviconsum que el nou tractament
donat a les queixes i reclamacions dels
ciutadans a nivell general de l’ICAB ha
tingut com a conseqüència un important
descens del número de queixes l’any

menors llob.

3371

1763
arenys de mar

besos

258
berga

6491

1048
igualada

llobregat

1456
vilanova

946
vilafranca

Són diverses les tipologies d’aquestes
incidències, entre les que destaca la renúncia efectuada pels companys a continuar la defensa dels clients designats
que s’ha incrementat en un 47% respecte de les dades de l’any anterior (516 renúncies l’any 2016 respecte de les 351 de
l’any 2015), posant de manifest la complexitat i l’esforç que, en determinades
situacions, comporta la defensa des del
Torn d’Ofici pels advocats i advocades
adscrits al servei.

4329

INCIDÈNCIES POSTERIORS
A LA DESIGNACIÓ D’ADVOCAT
Durant l’any 2016 s’han gestionat 4.077
expedients informatius en relació a les
diverses incidències que es donen, una
vegada efectuada la designació de lletrat.

lliure elecció

cialment (accés als materials de l’atestat
i agilitació en la seva tramitació).
El 2016 s’ha incrementat en uns 4.314
els telefonemes atesos per assistència al detingut, sent la causa d’aquest
increment la modificació normativa ja
comentada, en tant que la comunicació
immediata de la totalitat de les detencions ha provocat que els centres de detenció comuniquin també les situacions
de busques que no eren comunicades
en exercicis anteriors.
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Gràfic 40. COMPARATIVA TOTALITAT DE-

Gràfic 41. FACTURACIÓ ANUAL PER ACTUA-

SIGNES, TELEFONEMES Y SANCIONS.

CIONS DEL TOAD
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2016 respecte de les del 2015.(-16%).
I si bé el número de queixes contra advocats d’ofici finalment tramitades ha
estat de 740, la gran majoria d’elles han
resultat arxivades. Únicament s’han tramitat 45 expedients disciplinaris dels
que han acabat amb sanció solament 17
d’ells, al no constatar infracció per part
de l’advocat. La gràfica il·lustra la comparativa entre designes, telefonemes,
número de queixes, expedients disciplinaris i sancions imposades.

tre de detenció.
• Nova interpretació per poder abonar un
segon mòdul d’al·legacions en matèria
administrativa d’estrangeria quan a l’assistència ordinària d’estrangeria s’afegeix la realitzada per petició de refugi
internacional

Pel que fa a la tipologia de les sancions
imposades, aquestes han estat 10 sancions lleus d’apercebiment (per infraccions
com no disponibilitat durant les guàrdies,
no visitar al client en centre penitenciari o
no estar localitzable ple client) i 7 han estat per infraccions molt greus amb sanció
d’exclusió del torn d’ofici (per infraccions
com no dur a terme l’encàrrec, procedir
al cobrament de quantitats del client en
forma indeguda o no comparèixer a la celebració d’assenyalaments judicials.)

L’ACTIVITAT DE LA
COMISSIÓ DEL TORN D’OFICI
Per part de la Comissió del Torn d’Ofici
també s’ha dut a terme la programació
de la formació específica per advocats
i advocades de Torn d’Ofici. Durant el
2016 que s’han organitzat 14 sessions de
formació gratuïta i dos congressos:

LA FACTURACIÓ DEL TORN D’OFICI
L’any 2016 s’ha facturat al Departament
de Justícia per la totalitat de les actuacions dels advocats i advocades inscrits
al Torn d’Ofici l’import de 21.486.241,30.€., recuperant el 2016 la facturació valors
similars als de l’any 2014.
De l’anàlisi de l’any en l’aspecte econòmic destaca l’esforç fet a nivell d’interpretació de mòduls per tal de revertir
situacions injustes, amb propostes nascudes al si de l’ICAB, que han estat acollides pel CICAC i pel Departament de
Justícia, com ha estat:
• Nova interpretació de l’assistència al detingut, amb la finalitat de poder justificar
la segona assistència policial si no es pot
realitzar en les tres primeres hores previstes a l’art. 520 de la LECrim i el lletrat
ha de fer un segon desplaçament al cen-
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• Nova interpretació per poder abonar
el mòdul de mesures cautelars en àmbits on anteriorment no estava previst
aquest mòdul (estrangeria, laboral).

• I Congrés de Violència Masclista de
l’ICAB. Una assignatura pendent. Reptes
de futur. Amb col·laboració amb la Comissió de Dones Advocades i la Secció
de Dret Penal de la Comissió de Cultura.
• II Congrés de Torn d’Ofici de l’ICAB.
Present i futur del Torn d’ofici: Garantia
per a la ciutadania
Tots dos congressos, amb una important
participació de companys i companyes,
han resultat amb èxit i han marcat línies
d’actuació futures.
7. REGISTRES PÚBLICS
Una altra de les funcions públiques
col·legials és la del Registre públic. Amb
la mateixa es pretén donar publicitat
formal a determinats fets, circumstàncies o drets, tractant-se per tant d’un
servei en pro de la transparència jurídica. La inscripció o registre és obligatòria pels casos de les Societats professionals, Administracions Concursals,
Comptadors-Partidors i Mediadors.

5CONGRÉS DE VIOLÈNCIA MASCLISTA
II CONGRÉS DE TORN D'OFICI6
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(Gràfic 42)
Les societats professionals professionals venen regulades a la Llei2/2007 de
15 de març, establint-se en el seu article
8.4 l’obligació de registrar-se igualment
en el Registre de Societats Professionals
del Col·legi Professional que correspongui al seu domicili, als efectes de la seva
incorporació al mateix i que aquest pugui exercir sobre aquella les competències que li atorga l’ordenament jurídic
sobre els professionals col·legiats.
En el cas de l’exercici de l’advocacia, es
continua mantenint com a tipus societari
predominant les societats de responsabilitat limitada de menys de cinc socis, sense perjudici de destacar l’augment de les
inscripcions de les societats multidisciplinars, especialment les relacionades amb
l’activitatd’administració concursal, en
concret amb la professió d’economista.
Respecte dels administradors concursals el registre de l’ICAB aplega a més de
700 professionals individuals i gairebé
180 societats; encara que poden estar
col·legiats a d’altres col·legis d’advocats;
sempre i quan compleixin els requisits
propis de la professió més les exigències
per poder fer d’administrador concursal
(formació i experiència).
Altres registre col·legials són els de
comptadors-partidors (883 professionals), el de mediadors (469 inscripcions),
el d’àrbitres (87 persones) i el d’auditors
en entorns tecnològics (85).

periode/any
societats professionals d’alta
societats cooperatives
societats anonimes professionals
societats limitades professionals
societats civils professionals
societats col·lectives

2007-2016
núm.
1
11
840
207
2
total 1061

societats professionals per socis
menys de 5 socis
entre 5 i 10 socis
més de 10 socis

933
110
18

societats professionals multidisciplinars
(per col·legis)
economistes de catalunya
gestors administratius de catalunya

227
7

graduats socials
titulats mercantils i empresarials
aparelladors i arquitectes tècnics
arquitectes de catalunya
enginyers industrials de catalunya
enginyers de camins, canals i ports
censors jurats de comptes de catalunya
registre auditors de comptes (roac)
administradors de finques

16
29
1
4
1
1
20
18
3

Gràfic 42. REGISTRES PÚBLICS

Funcions
Privades
Serveis per a la millora de la capacitació professional
Serveis que cerquen solucions per als professionals
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Funcions
Privades
1. SERVEIS PER A LA MILLORA DE LA CAPACITACIÓ PROFESSIONAL:
LA FORMACIÓ
L’exercici de l’advocacia exigeix estar en constant desenvolupament
formatiu i actualització professional, essent cada vegada més intens,
tenint en compte la creixent complexitat social en la qual s’emmarquen les Ciències jurídiques. Des de la Comissió de Cultura i formació, L’ICAB posa a disposició dels col·legiats, un servei pel reciclatge i
especialització profesional dels mateixos. La Comissió està formada
per 23 seccions que representen les principals branques i especialitats del Dret, des de les quals s’organitzen diferents activitats formatives, com cursos específics, conferències, Potsgrau en Pràctica
Jurídica (EPJ), jornades, Màsters d’especialització, etc. A més, com
l’exercici de l’advocacia exigeix el desenvolupament d’altres competències professionals, l’ICAB ofereix formació en altres àrees tan
importants com els idiomes, la gestió empresarial, el màrqueting o la
mediació i l’arbitratge.
A continuació, es durà a terme l’anàlisi d’una sèrie de dades estadístiques, referides a l’activitat formativa que ofereix l’ICAB, des de
diferents perspectives a través dels diferents programes de formació
que desenvolupa.

46

Família i successions | Esport | Processal Civil | Negocis | Fiscal | Laboral i Recursos humans |
Advocacia Penal | Societat de la informació| Mediació | Propietat industrial i intel·lectual

memòria2016

14 edició
Inici setembre-octubre 2016

www.icab.cat

masters@icab.cat

FORMACIÓ ESPECIALITZADA
(MÀSTERS D’ESPECIALITZACIÓ
JURÍDICA)
L’alt nivell d’especialització i el coneixement detallat i rigorós que es demana
avui dia als professionals del Dret, exigeix a més de les diferents matèries
jurídiques, un complement amb altres
disciplines necessàries per a la resolució de conflictes, així com una experiència pràctica en el sector de l’activitat
que es desenvolupi. Els programes formatius desenvolupats a través de l’àrea
de formació especialitzada de l’ICAB,
tenen l’objectiu de proporcionar als
col·legiats les competències i coneixements específics, en un àrea determinada del dret. Aquesta formació ofereix
als alumnes les eines necessàries per
a l’especialització en diferents àrees
com ara dret penal, laboral i recursos
humans, societat de la informació, concursal, mediació, família i successions,
negocis, esport, propietat industrial i
intel·lectual, processal civil i fiscal. Tot
això, a través de sessions de màster
impartides en grups reduïts, per un ampli ventall de professors amb diferents
perfils professionals, relacionats amb la
disciplina objecte d’estudi; la gran majoria advocats en exercici, que li donen
un plus a aquesta formació.

Centre de Formació i Documentació del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
Formació especialitzada
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Gràfic 1. EVOLUCIÓ ANUAL D’ALUMNES MÀSTERS CAMPUS ICAB 2016.
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Gràfic 2. EVOLUCIÓ ANUAL DEL
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NÚMERO D’HORES MÀSTERS CAMPUS
ICAB.

Gràfic 3. NÚMERO D’HORES MÀSTERS
CAMPUS ICAB 2016.

En el Gràfic 1 podem observar l’evolució anual dels alumnes matriculats en
els Màsters d’especialització de l’ ICAB.
En aquest, veiem com la tendència reflexa una reducció del nombre d’alumnes que fa que es passi de 307 alumnes
l’any 2010 a 201 al 2016.
Aquest fenomen es deu, en part, a que
els anys on la crisi ha estat més dura
en el sector la gent ha aprofitat per
formar-se i ampliar així la seva activitat
professional però ara que la situació ha
millora’t les inscripcions s’han reduït
lleugerament.

En relació a l’evolució anual d’hores impartides a través dels programes de Màsters
d’especialització de l’ICAB, en el Gràfic 2
tenim les dades relatives al període comprès entre els anys 2010 i 2016.
Aquest, cal posar-ho en relació amb el
desenvolupament anual de les matriculacions, abans comentat. En efecte, veiem
com en termes generals es produeix un
descens en el període temporal analitzat.
En l’any 2015 es produeix un descens en
el nombre d’hores impartides, respecte
a anys anteriors, la causa explicativa dels
quals ja s’ha posat de manifest en els paràgrafs anteriors, però recuperant-se en
l’edició 2016.
En el gràfic 3, veiem la distribució de les
hores donades en cadascun dels programes de Màsters impartits per l’àrea
de formació especialitzada ICAB durant
l’any 2016. La durada mitjana dels estudis
de Màsters, està entorn de les 207 hores,
sent el especialitzat en la Mediació, el que
registra el nombre més alt d’hores, amb
230, i l’específic en dret Processal Civil, el
que menys, amb 180.
PRÀCTIQUES
El departament de formació ofereix als
alumnes que cursen formació de llarga durada la possibilitat de realitzar pràctiques
en despatxos, institucions públiques i empreses per tal de portar a la pràctica els
coneixements que adquireixen a les aules.
Aquest servei es dirigeix a dos perfils: a)
Alumnes que estant cursant el màster
d’accés a l’advocacia en universitats amb
qui el Col·legi té conveni de col·laboració
(UB, UAB, UPF, UOC i Abat Oliba)
b) I alumnes que estant cursant els màsters de cAmpus i l’Escola de Pràctica Jurídica. En ambdós casos, el departament
de formació busca el perfil requerit pel
despatx, envia els currículums i gestiona
el conveni en pràctiques corresponents.
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Durant l’any 2016, el col·legi ha gestionat
un total de 475 convenis amb un total
de 285.000 hores de pràctiques.
FORMACIÓ INICIAL (EPJ)
L’Escola de Pràctica Jurídica de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona amb més de 50 anys de trajectòria,
forma a graduats i llicenciats en Dret
en la pràctica de la professió d’advocat,
facilitant-los les eines i recursos necessaris per a l’activitat diària de l’exercici.
El postgrau està dirigit a un perfil recentment llicenciat o graduat que es
vol iniciar en la professió. En els últims
anys s’ha vist un increment de companys
que passen de no exercents a exercents
i que busquen en l’escola la formació
per donar un canvi a la seva carrera
professional i on troben una magnífica
oportunitat de reciclar-se. La EPJ posa
a disposició dels seus alumnes, les eines
i coneixements per poder desenvolupar
la professió, a través de sessions pràctiques i grups reduïts, i dividit en diferents
mòduls en funció de l’àrea pràctica del
dret que es vulgui desenvolupar.
Així, els estudiants treballen a través
dels cas, realitzen simulacions a l’Escola
Judicial i visiten seus judicials tot tutelat
per professors que compten amb una
àmplia experiència en l’exercici professional. També se’ls hi dóna la possibilitat
de fer pràctiques en despatxos, empreses i institucions públiques.
En el Gràfic 4, podem veure l’evolució
anual dels alumnes matriculats en la EPJ,
en el període comprès entre els cursos
2011/2012 i 2013/2014. En aquest, veiem
com la tendència de la gràfica es mostra
a l’alça, doncs de 165 matriculats en total
en el curs 2011/2012, passem a 189 en el
curs 2013/2014. En el curs 2014/2015 s’ha
assolit un total de 142 alumnes, un lleu
descens, que s’ha vist accentuat l’any
2015/2016 amb un total de 75 alumnes.

L’any 2016/17 hi ha hagut un augment
de les matriculacions, principalment pel
fet que s’han organitzat dues edicions
de l’Escola de Pràctica Jurídica amb un
resultat de 114 alumnes en total. En relació a la durada dels cursos de la EPJ,
aquesta sempre tenen una durada de
800 hores.
FORMACIÓ INICIAL,
MÀSTER D’ACCÉS A L’ADVOCACIA
En el marc del nou accés a l’advocacia,
el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
ha firmat convenis amb 5 universitats per
organitzar el màster d’accés a l’advocacia,
aquest son; la UB, la UAB, la UPF, la UOC
i la Universitat Abat Òliba.
L’any 2016 la Universitat Autònoma va
tenir 80 alumnes amb més 700 hores de
classes i 600 hores de pràctiques.
El màster d’accés a l’advocacia UB-ICAB
ha tingut l’any 2016, 180 alumnes amb 700
hores de formació teòrica i 626 hores de
formació pràctica.
El màster d’accés a l’Advocacia UPFIDEC-ICAB va tenir 180 alumnes durant
l’any 2016 amb 360 hores teòriques i 750
hores pràctiques. El màster d’accés a
l’advocacia UOC-ICAB va tenir uns 300
alumnes durant l’any 2016 amb 800 hores
de classes.
FORMACIÓ CONTÍNUA
(COMISSIÓ DE CULTURA)
El seguiment de les novetats jurídiques, tant legislatives com jurisprudencials, obliga als professionals del
dret a fer una constant actualització
dels seus coneixements.
La Comissió de Cultura, a través de les
23 seccions, és l’àrea que s’encarrega
de posar a l’abast dels lletrats l’accés
a una formació continuada així com
la introducció a diferents matèries

142

2014
2015

75
2015
2016

114

2016
2017

Gràfic 4. EVOLUCIÓ ANUAL DELS
ALUMNES MATRICULATS A LA EPJ.

pels que s’inicien el professió o per
aquells que ho requereixin. Aquestes
activitats es duen a terme a través
de diferents formats, com per exemple, conferències, jornades, tallers,
seminaris, taules rodones, tant de les
principals novetats jurídiques, com
d’aquells esdeveniments d’actualitat.
La Comissió de Cultura també organitza cursos d’especialització d’accés
al Torn d’Ofici així com activitats que
queden fora de l’àmbit jurídic. A més a
més, la Comissió de Cultura ofereix un
ampli ventall de cursos d’idiomes tant
en la seva vessant jurídica com en la
general.
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1r CONGRÉS DE
L’ADVOCACIA DE BARCELONA
Dijous, 30 juny-Divendres, 1 juliol

RECARREGA’ T

Ponents
de màxim prestigi

+ de 60 conferències
a l’ICAB en
1 dia i mig

·GRATUÏT·

PLACES LIMITADES

CONSULTA TOTES
LES CONFERÈNCIES A

Amb el patrocini
especial de:

www.congresadvocaciabcn.cat

APROFITA EL TEU TEMPS!
Col·laboradors:

Patrocinadors:
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IMATGE DEL PRIMER CONGRÉS DE
L’ADVOCACIA DE BARCELONA.
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Gràfic 5. NÚMERO D’ACTIVITATS
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EVOLUCIÓ ANUAL.
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Gràfic 6. EVOLUCIÓ ANUAL D’INSCRITS EN ACTIVITATS FORMATIVES.
COMISSIÓ DE CULTURA.

2015

2016

Gràfic 7. EVOLUCIÓ ANUAL D’HORES
DE FORMACIÓ. COMISSIÓ DE CULTURA

Per altra banda, s’organitza formació
continuada en el Centre de Suport
Professional a la ciutat de la justícia,
aquesta ubicació permet als lletrats
que ho desitgin no haver-se de desplaçar per formar-se. El creixement de
les activitats formatives es deu, d’una
banda, al furor legislatiu que vivim en
els últims anys i als importants canvis
normatius i jurisprudencials, que obliguen als advocats i a les advocades,
a estar en constant reciclatge. D’altra
banda, un dels objectius del ICAB és
formar al col·legiat, i l’increment de
les activitats formatives (moltes d’elles
gratuïtes) suposa una bona oportunitat per a això.
En aquest sentit, s’ha organitzat el Primer Congrés de l’Advocacia de Barcelona celebrat els dies 30 de juny i
1 de juliol del 2016 amb un total de 64
conferències gratuïtes, 160 hores de
formació i un total de 3.200 inscrits.
En el Gràfic 5 podem veure l’evolució
anual del nombre d’activitats formatives que s’organitzen a través de la
Comissió de Cultura, en el període
comprès entre els anys 2010 i 2016. En
aquest, veiem com la tendència de les
activitats formatives es mostra a l’alça,
com succeeix amb la resta de programes formatius abans referits, encara
que amb una major intensitat. Així, en
la gràfica veiem com s’ha triplicat el
nombre d’activitats formatives en els
últims 6 anys: de 188 activitats a l’any
2010 hem passats a 411 l’any 2016.
En el Gràfic 6 podem veure el nombre
d’inscrits en activitats formatives organitzades per la Comissió de Cultura, així
com la seva evolució anual en el període comprès entre els anys 2010 i 2016.
D’acord amb el que s’ha exposat en
la gràfica anterior, en aquesta veiem
com el nombre d’inscrits no deixa de

créixer a mesura que es van succeint
els anys. Així, dels 12.478 en total a l’any
2010, passem a 21.196 a l’any 2015 i a
21.353 alumnes inscrits al 2016.
En el Gràfic 7 podem veure l’evolució
anual de les hores que han representat les diferents activitats de formació,
durant els últims anys. La tendència es
desenvolupa de forma correlativa a les
dades exposades en les dues gràfiques
anteriors. En efecte, de 2.396 hores dedicades en total a l’any 2010, passem a
6.014 l’any 2016, la qual cosa implica un
augment considerable.
FORMACIÓ CSPCJ
L’ICAB també s’encarrega d’organitzar
de manera regular diferents sessions
formatives i conferències en el “Centre
de Suport Professional de la Ciutat de
la Justícia”. Durant el 2016 s’han organitzat 88 activitats, a les quals s’han inscrit
4.070 alumnes i que han representat un
total de 176 hores dedicades.
FORMACIÓ ON-LINE (E-LEARNING)
A l’ICAB creiem en les oportunitats que
dóna la formació e-learning i és per això
que durant aquest any 2016 l’hem potenciat i incrementat, facilitant als companys col·legiats que no es poden desplaçar
fins les aules de la seu al carrer Mallorca,
puguin formar-se amb els mateixos estàndards de qualitat formativa.
Una formació en la que l’alumne passa a
ser el protagonista del procés formatiu,
reduint costos, facilitant l’accés, comoditat, formació personalitzada,
L’ ICAB desenvolupa la formació online
a través de diferents plataformes o vies:
• Formació Moodle-ICAB.
• Formació Online-UOC.
• Formació Tirant el Blanch
(secretariat jurídic).
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2011

2012

2013

2014

2015

185

207

275

264

336

396

En el Gràfic 8 podem veure l’evolució
anual de la formació online dels alumnes UOC-ICAB, en el període comprès
entre els anys 2010 i 2016. Respecte al
comportament de la gràfica, veiem com
aquesta reflecteix una sèrie de fluctuacions a mesura que es van succeint els
anys, amb una lleugera recessió en els
dos últims anys.

2015

Gràfic 8. EVOLUCIÓ ANUAL ALUMNES UOC-ICAB. FORMACIÓ ONLINE.

Així, de 279 alumnes l’any 2010, passem
a 185 a l’any 2016, amb l’explicació que
estem desenvolupant per altra banda,
la formació Moodle-ICAB que va començar el 2015 amb un curs amb 30
alumnes, incrementant-se aquest 2016
amb 8 cursos i obtenint un total de 173
alumes, que juntament amb la suma dels
alumnes que han cursat el curs de Secretariat jurídic on line que organitzem
amb Tirant lo Blanch donaria un total de

173
30
2015

2016

Gràfic 9. EVOLUCIÓ ANUAL ALUMNES
E-LEARNING ICAB

424 alumnes que han utilitzat la formació on line.
En el Gràfic 9 s’observa l’increment del
nombre d’alumnes en al formació e-learning-Icab.
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ/
BIBLIOTECA
L’Àrea de Formació/Documentació de
l’ICAB posa a la disposició de tots els
col·legiats/des, el Servei de Documentació/Biblioteca, a través del qual, aquests
tenen a la seva disposició, una de les més
importants col·leccions documentals jurídiques d’Europa. Sempre tenint present
que la projecció social i cultural que té
l’exercici de l’advocacia, a més de la complexitat de les relacions socials, fa que sigui necessari per a l’advocat estar en constant formació i reciclatge professional.

DRE
TPE
RAN
OJU
RIS
TES
Vols deixar lligat
el teu futur?
Testaments i herències
Conferència a càrrec de Santiago Espiau Espiau, advocat

Dimarts 16 de febrer de 2016
a les 19 h a la Sala de Lectura de la Biblioteca.
Per confirmar assistència cal enviar un correu electrònic a biblioantic@icab.cat

IMATGE D‘UNA DE LES JORNADES
DE DRET PER A NO JURISTES

Aquest any 2016 és el primer que anem
consorciats Formació i Biblioteca, que d’altra banda són aliats naturals. Els resultats
que se’n extreuen d’aquesta relació són
bons encara que incipients. Hi ha dues bones mostres d’aquesta implicació: les Clíniques Jurídiques i el Dret per a No Juristes.

La Biblioteca està especialitzada en
Dret, situada en el Palauet Casades, un
edifici d’estil eclèctic construït a l’any
1883, que forma part de la seu col·legial.
Actualment, té més de 300.000 volums
(dels quals més de 80.000 són anteriors
al s. XX), més de 1927 títols de publicacions periòdiques i més de 70 bases de
dades especialitzades en Dret.

La primera va adreçada a aquells qui comencen la professió i són tallers pràctics
impartits per un especialista en la matèria.
S’acostumen a celebrar els migdies ja que
és el moment més factible per aquest tipus d’usuaris. Tenen lloc a la Sala de Dret
Marítim de la Biblioteca on troben a la
seva disposició tots els materials bibliogràfics sobre l’esmentada matèria.

El Catàleg està informatitzat des de
1978, evolucionant des de l’accés només
per les persones col·legiades fins a
l’actualitat que forma part del Catàleg
Col·lectiu de Catalunya; posant a l’abast
de l’advocacia barcelonina més de 7 milions de registres bibliogràfics.

L’altra activitat conjunta és el Dret per
a No Juristes, conferències per a ciutadans de diferents temes del Dret que
són d’actualitat, impartides per un advocat/da especialista en el tema, però remarca el seu caire divulgatiu. Es fan cada
tercer dimarts de mes a les 19h a la Sala
de Dret Marítim de la Biblioteca.

La Biblioteca de l’ICAB, està formada
per tot un seguit d’espais amb punts de
lectura i treball que hi tenen accés els
col·legiats/col·legiades i les persones associades. Totes les àrees estan climatitzades i disposen d’accès wifi:
• La Sala de lectura, on se situen les monografies publicades els últims cinc anys, organitzades per matèries, i de lliure accés
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Gràfic 10. BIBLIOTECA: USUARIS DE SALA
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Gràfic 11. BIBLIOTECA: NOVES
ADQUISICIONS DE LLIBRES
NOVES ADQUISICIONS DE LLIBRES
LLIBRES ELECTRÒNICS

16.668

2014

16.370

2015

Gràfic 12. BIBLIOTECA:
OBRES PRESTADES.

14.557

2016

• Sala de Dret marítim, especialitzada en
aquesta temàtic, que a més té una vintena de punts de treball “de gran silenci”
• Sala d’Usatges, és d’accés restringit, espai
apte per fer reunions de màxim 15 persones.
• L’Hemeroteca, on es troben els últims cinc
anys de les revistes més consultades organitzades per les grans matèries del dret.
• La Sala Multimèdia, amb accés a tots
els recursos electrònics i a Internet.
• La Sala Practicum, nou espai de la Biblioteca on hi trobareu tota la documentació jurídica més pràctica i accessible
(codis, manuals, mementos, esquemes...)
i ordenada per les grans matèries del dret
La importància d’aquest servei pels motius anteriorment esmentats, ens ha fet
considerar oportú fer referència a una
sèrie de dades estadístiques, que ens
permetran conèixer una mica millor la
Biblioteca de l’ICAB. Per parlar d’aquest
any 2016 s’hauria d’esmentar i fins i tot
remarcar que la Biblioteca ha estat en
obres estructurals (sistema antiincendis i
adaptació energètica i sonora dels espais)
des del 24 de juny fins el 27 de desembre.
Malgrat tot s’han donat els mateixos serveis, amb tots els inconvenients que això
suposa, tant de confortabilitat com disponibilitat. Fet que ha significat una davallada notòria en l’ús de la Biblioteca.
Al Gràfic 10, es pot veure l’evolució dels
usuaris en sala de la Biblioteca, en el període comprès entre els anys 2011 i 2016.

ment d’obres en suport digital, aquest
any s’han adquirit 644 ebooks, que suposa un 19% sobre el total d’obres entrades aquest any.
En relació al nombre d’obres prestades,
al Gràfic 12 es pot contemplar l’evolució
anual dins del període comprès entre els
anys 2011 i 2016. Cal destacar el compromís en ferm de la institució d’oferir recursos bibliogràfics actualitzats i en tots
els suports (en digital i en paper).
Al Gràfic 13 es veu el comportament de
les dades referides al número de visualitzacions al catàleg online, des de l’any
2011 fins a l’any 2016. Abans que res s’ha
de comentar que s’ha canviat la manera de calcular el número de consultes
al catàleg, s’ha donat un pas més enllà.
I només es comptabilitzen les cerques
pertinents que comporten la visualització dels documents desitjats.
D’acord amb les dades registrades a la
gràfica anterior, la tendència d’aquest reflecteix un increment, que s’explica per
dos motius, el primer per l’expertesa que
avui en dia ja té l’usuari, on es pot parlar d’un usuari avançat. En segon lloc la
necessitat d’informació immediata, pertinent i sense desplaçament que ha de
menester el nostre col·legiat/da, motiu ja
comentat anteriorment.

Al Gràfic 11, es pot veure l’evolució anual
de les noves adquisicions de llibres des
de l’any 2011 fins l’any 2016.

El catàleg online significa la primera entrada en el món digital que culmina amb
la Biblioteca Digital. Aquesta opció comporta i demostra la constant modernització del servei de la Biblioteca.

En aquest cas es constata que mantenim
el gran nombre d’adquisicions d’obres
bibliogràfiques: 3.337. Fet que defensa
el compromís de l’ICAB en el desenvolupament de les seves funcions públiques
a través del propòsit per la formació i la
cultura. També cal ressaltar, el creixe-

Al Gràfic 14 es pot veure l’increment dels
documents consultats des de la Biblioteca Digital. S’ha de remarcar que el 2016
ha estat el nostre servei estrella, s’han
duplicat els documents existents des dels
inicis, i ha augmentat un 30% respecte a
l’any anterior. En aquest cas estem par-
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lant d’una aposta de la Biblioteca pel
món digital, en que no sols s’adquireixen
continguts sinó que en publica, fem d’editors: ens referim a les Edicions Digitals de
l’ICAB, que són conferències impartides
en l’àrea de Formació. També elaborem
en format digital l’Actualitat Jurídica i el
servei de Difusió Selectiva d’Informació
que genera més de 16.000 enviaments a
persones col·legiades i/o associades.
Al Gràfic 15 es veu l’evolució anual de la
utilització dels recursos informàtics disponibles a la Sala Multimèdia, a través de les
consultes realitzades a les Bases de dades
i altres fonts digitals. Les dades demostren
un lleuger descens. Hi ha dos motius cabdals: l’ús indiscriminat dels recursos en lliure accés per internet (no sempre fiables), i
com ja s’ha dit anteriorment el període en
que les incomoditats de les obres dissuadiren d’acostar-se a la Biblioteca als col·legiats/des i associats/des.
Destaquem l’àmplia oferta de recursos
digitals:

66.303

•
•
•
•
•
•

bases de dades
ebooks
articles electrònics
revistes electròniques
Memòria Digital de Catalunya
I portals webs

També cal esmentar que, des de la pàgina
web de l’ICAB, els col·legiats tenen accés
a una sèrie de recursos digitals consultables des de qualsevol ordinador a través
de la seva àrea personal i la seva clau
d’accés. En aquest cas hi ha un número
aclaparador d’accessos, més de 100.000.
La Biblioteca constitueix el complement
perfecte a la Formació, per tant és una
àrea on és imprescindible la compenetració entre les dues àrees. La sentència és
que: podrà funcionar la Biblioteca sense
Formació, ni tampoc a l’inrevés.
Els dos fets més rellevants durant aquest
2016 –tret de les obres- són l’interès que ha
demostrat palesament la Institució i el seu
compromís i afany per la Formació i actualització en matèria jurídica; i sempre des dels

dos àmbits digital/actual i digital/patrimonial. L’ICAB s’avança a les necessitats de les
persones col·legiades oferint el servei de Biblioteca Digital accessible des de qualsevol
moment i des de qualsevol lloc.
Pel que fa referència al fons antic i patrimonial ha seguit les petjades de la difusió en les
seves dues vessants: l’expositiva presencial,
i la digital. En primer lloc, les mostres bibliogràfiques a la Biblioteca han estat tres, fins
el mes de juny quan començaren les obres.
I de setembre a desembre en el marc de
col·laboració amb el Col·legi de Granollers,
es realitzà una exposició amb el títol: Les
Constitucions impreses de Catalunya : 14811704”. En l’altra vessant, la digital, s’ha posat
a l’abast de tothom la col·lecció: “Els Consolat de Mar”. Com a final, un dels objectius
de l’ICAB, és l’apropament d’aquesta institució als seus col·legiats/des i als associats/
des, gràcies a l’impuls que comporta la millora constant dels seus serveis, i sempre en
honor del compliment de les seves funcions
públiques i de la projecció que l’exercici de
l’Advocacia té amb la societat.
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Gràfic 13. BIBLIOTECA:

Gràfic 14. INCREMENT BIBLIOTECA

CONSULTES CATÀLEG ONLINE.
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Gràfic 15. BIBLIOTECA: CONSULTA SALA
MULTIMÈDIA.
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2. SERVEIS QUE CERQUEN SOLUCIONS PER ALS PROFESSIONALS.
SERVEI D’OCUPACIÓ
I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL.
El Servei d’Ocupació i Orientació Professional (SOOP) és el referent a les
necessitats laborals i professionals de
l’entorn jurídic, amb un alt nivell de satisfacció com es desprèn de la pregunta
realitzada en les enquestes de satisfacció. El SOOP desenvolupa les seves funcions en quatre àmbits d’actuació:
• Advocacia emprenedora, a través de
la qual, s’ofereix assessorament personalitzat tècnic i integral, adaptat a les
necessitats de les persones emprenedores que vulguin iniciar activitat per
compte propi i a les empreses/despatxos amb projectes d’ampliació, anàlisi i
reflexió; es faciliten eines i recursos per
la capacitació innovadora, enfortir la
competitivitat, la professionalització i la
cooperació; s’organitzen accions formatives pràctiques d’orientació professionals i/o empresarials; s’elaboren guies
bàsiques d’àmbit jurídic (Fiscal, Laboral,
Blanqueig de capitals, LOPD, Prevenció
de Riscos, Consum).
• Assessorament personalitzat. Ofereix
un servei personalitzat tant als despatxos que requereixen incorporar personal com a les persones col·legiades que
busquen una oportunitat professional.
• Orientació i intermediació laboral. És
un servei exclusiu per a les persones
col·legiades i associades a l’ICAB, amb
entrevistes personalitzades que tenen
com a objectiu principal orientar professionalment i aconseguir la inserció laboral, donar suport en el procés de recerca
o canvi de feina.
• Borsa de treball en línia. Els despatxos
i altres tipus d’entitats poden publicar la

seva oferta laboral omplin un senzill formulari. A més l’eina permet definir els
requisits d’adequació al lloc de treball,
que ajuda a filtrar aquells perfils que
més s’ajusten a l’oferta. També s’ofereix un servei exclusiu als despatxos
d’advocats/des, la preseleccions, un
cop publicada l’oferta et poden facilitar currículums de candidats/es que
s’ajustin al perfil sol·licitat. Els candidats que busquen una nova oportunitat laboral es poden registrar i accedir a les ofertes del seu col·lectiu. Els
col·legiats/des i associats/des poden
gaudir d’un servei més personalitzat,
orientació professional i seguiment de
la seva candidatura.
En el Gràfic 16 podem veure l’evolució
de les ofertes publicades al SOOP, en
el període comprès entre els anys 2013
i 2016. Veiem com en els darrers anys es
registra un increment en les ofertes publicades, passem de 905 al 2013 a 1430
al 2016, la qual cosa suposa un increment
del 58.01%. En efecte, en referir-se les
dades a una situació sociolaboral, l’evolució de les mateixes ve determinada
amb el desenvolupament de l’economia
en el sector del Dret.
En el Gràfic 17 podem veure els tipus
d’entitats que es dirigeixen a nosaltres
per buscar perfils jurídics la major part
són despatxos d’advocats però també
tenim un gran nombre d’empreses que
requereixen perfils jurídics, principalment advocats/des in-house. En altres
tenim alguna administració pública,
despatxos de procuradors, notaries,
entitats educatives i entitats sense
ànim de lucre.
L’ICAB forma part de la Xarxa Catalunya
Emprèn de la Generalitat de Catalunya
des de 2015. Sota aquesta iniciativa es
dissenyen accions per facilitar la creació
i consolidació empresarial.
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2014

2015

2016

Gràfic 16. OFERTES PUBLICADES EN
EL SOOP.
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28%
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despatxos

Gràfic 17. TIPUS D’ENTITATS
QUE PUBLIQUEN OFERTES.
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La metodologia emprada consisteix en
el creuament de serveis i accions:
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Gràfic 18. EVOLUCIÓ ANUAL DE LA SINISTRALITAT PROFESSIONAL.

HISTÒRIC DE LA SINISTRALITAT PER MATÈRIES
MATÈRIES

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ADMINISTRATIU

5

11

7

12

16

12

10

LABORAL

76

72

76

95

115

123

132

FISCAL

58

50

55

55

52

41

54

CIRCULACIÓ

4

8

4

2

4

3

2

MATRIMONIAL

0

0

0

0

0

0

0

CIVIL

69

68

104

75

107

110

124

PENAL

4

8

9

3

7

6

7

MERCANTIL

7

7

13

12

12

8

18

REGISTRAL

0

0

0

0

0

0

0

PROCESSAL

5

3

0

0

0

0

0

ALTRES

2

1

2

2

6

4

9

Gràfic 19. HISTÒRIC DE LA SINISTRALITAT PER MATÈRIES.

HISTÒRIC DELS MOTIUS D'INICI DELS EXPEDIENTS
MOTIUS

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

AD CAUTELAM

45

46

31

29

46

53

55

ESCRIT RECLAMACIÓ DEL CLIENT 130

111

144

172

198

168

194

REC. PRESENTADA PERJUDICAT

38

47

56

37

33

56

67

DEMANDA CIVIL

13

22

35

17

32

28

33

DEMANDA PENAL

1

2

2

1

10

2

7

ALTRES

3

2

0

0

0

0

Gràfic 20. HISTÒRIC DELS MOTIUS QUE HAN MOTIVAT L’INICI D’UN EXPEDIENT.

Catàleg de Serveis:
• Informació, orientació, assessorament i assistència tècnica empresarial
i/o professional personalitzada.
• Formació i capacitació empresarial àmbits: gestió, màrqueting, fiscal, networking,
cooperació, coaching, planificació estratègica, economia social, innovació.
Programa d’accions:
• Sensibilització i difusió de la cultura
emprenedora a través de fires, sessions informatives i publicacions.
• Accés al Finançament públic i privat,
ajuts, subvencions i mediació
• Serveis Facilitadors al traspàs de negocis
• Segones oportunitats amb assessorament i disseny pla treball
En definitiva, sota aquesta METODOLOGIA DE SERVEIS I ACCIONS, el personal
tècnic especialitzat en creació i consolidació
empresarial, ha donat:
• suport de forma proactiva, proposta d’itineraris per al projecte professional i/o empresarial, formació necessària per a la capacitació.
• les eines necessàries per fer estudis de
mercat, confeccionar estratègies de màrqueting, estratègies de negociació, quadres
de comandament, sistemes de gestió de la
innovació, etc.
• la informació específica, bàsica i complementària, així com fonts d’informació.
• aquell assessorament directe i personalitzat sol·licitat i ampliat, als emprenedors/es
i empreses per a què comptin amb els elements necessaris per enfortir els seus projectes empresarials.
Indicadors Emprenedoria/Empresa:
• Accions d’informació, d’assessorament
i seguiment tècnic a emprenedors i
empreses: 661
• Empreses creades: 60
• Plans d’empresa: 45
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SERVEI D’INTERMEDIACIÓ,
RESPONSABILITAT, I ASSEGURANÇA
COL·LEGIAL (CIRAC).
La Comissió d’intermediació, Responsabilitat i Assegurança Col·legial (d’ara
endavant CIRAC), s’encarrega de la
tramitació i gestió de tot allò relacionat amb la presentació de declaració
de sinistre per una presumpta negligència o error derivat de l’exercici de
la professió, d’informar sobre la pòlissa de responsabilitat civil professional,
així com de l’impuls de les campanyes
de conscienciació dirigides als col·legiats, sobre la importància de tenir
una bona cobertura de responsabilitat
civil, d’acord amb les necessitats del
nostre exercici professional.
En el Gràfic 18 podem veure l’evolució
anual de la sinistralitat professional,
en el període comprès entre els anys
2009 i 2016. En aquest, veiem com la
tendència de la mateixa es mostra a
l’alça, doncs d’un total de 203 sinistres a l’any 2009, passem a un total
de 356 a l’any 2016. Aquestes dades
cal posar-les en relació amb l’evolució
del cens col·legial dels últims anys atès
que, en augmentar el cens de col·legiats, també ho fan les possibilitats
que es produeixi un sinistre.
En el Gràfic 19 tenim una taula amb
l’històric de la sinistralitat tenint en
compte la matèria de la qual ha derivat. En aquest, veiem com les matèries
que major volum de sinistralitat han
representat, han estat la laboral, amb
un total de 132 assumptes a l’any 2016,
i la civil amb 124 expedients. Així mateix tenen una tendència a l’alça els
assumptes en matèria mercantil que
passen a ser un total de 18.
En el Gràfic 20, podem veure l’evolució dels motius que han justificat l’inici

d’un expedient, des de l’any 2009 fins
a l’any 2016. La gran majoria dels mateixos, han estat iniciats arran d’un “escrit de reclamació per part d’un client”
a l’advocat assegurat. D’igual manera
veiem que cada cop hi ha més declaracions de sinistre presentades directament pel reclamant/client.
SERVEI D’ATENCIÓ I ASSISTÈNCIA ALS COL·LEGIATS EN LES
SEVES RELACIONS AMB L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA (CRAJ)
La CRAJ, funciona d’enllaç entre els
col·legiats i l’Administració i la Justícia,
amb l’objecte de garantir que la intervenció dels advocats en els processos
judicials, es faci d’acord amb les normes deontològiques i amb el respecte
que exigeix l’exercici de l’advocacia.
També té el propòsit de canalitzar les
queixes i les disfuncions posades de
manifest pels col·legiats, així com els suggeriments, en relació al funcionament
de les diferents Administracions, fonamentalment els Jutjats i Tribunals. Amb
aquesta finalitat tramita expedients informatius. No hem d’oblidar, que el beneficiari últim del bon funcionament de
l’Administració, és el ciutadà, i per tant,
que les funcions del ICAB, tenen també una projecció social molt important.
Una altra de les funcions de la CRAJ, és
la consecució d’acords de col·laboració
amb diferents institucions i la realització de Comissions Mixtes que permeten tractar els temes que interessen a
la professió. Així, es mantenen aquests
contactes amb el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, la Fiscalia o els
representants dels Mossos d’Esquadra;
també s’han dut a terme actuacions
amb l’Agència Tributària diferents Registres Públics, els organismes de la Seguretat Social, entre unes altres.
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16.370
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Gràfic 21. EXPEDIENTS TRAMITATS
DAVANT EL CRAJ.
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Gràfic 22. TIPOLOGIA DELS EXPEDIENTS
DEL CRAJ PER JURISDICCIONS I ESPECIALITATS. ANY 2015.
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D’altra banda, la CRAJ efectua una funció informativa, a través de l’actualització regular de les dades dels Jutjats i
Tribunals, calendaris de guàrdies anuals,
així com altres novetats d’interès per a
l’exercici de la professió. També duu a
terme una sèrie d’enquestes, amb el
propòsit de conèixer l’opinió sobre el
funcionament de l’Administració de
Justícia, de la mà dels col·legiats.
Expedients tramitats davant el CRAJ
En el Gràfic 21 podem veure l’evolució dels expedients tramitats davant la
CRAJ, en el període comprès entre els
anys 2014 i 2016.
Com podem veure, en el gràfic 22,
en l’últim any, es registren 453 expedients,la xifra més alta de la sèrie; una
evolució d’augment continuat.
En relació a la tipologia dels expedients
per jurisdiccions i especialitats, al llarg
de l’any 2016 destaca com la jurisdicció
que major volum de consultes i d’ex-

pedients general, és la penal,amb 208
sobre el total.
Les categories que generen un major
volum d’expedients en la CRAJ, són
social 72 i civil, amb 68, hem de tenir
en compte que es diferencia l’àmbit del
dret de família, que ha presentat 18. La
resta d’expedients de la CRAJ, es reparteixen de manera irregular i en percentatges inferiors a l’10%.
Servei del Telèfon Vermell
Aquest servei d’atenció immediata als
col·legiats que es va engegar a l’any 2013,
és cada vegada més conegut i utilitzat.
La seva funció inicial, vinculada amb
la finalitat d’aglutinar diferents figures
en la defensa de la persona col·legiada
en relació amb el mal funcionament de
l’Administració de Justícia, s’ha anat ampliant i atén diferent tipus de consultes
vinculades amb la professió que es responen de manera directa o es deriven
al departament que correspongui. Evolució de les consultes al telèfon vermell:

honoraris2%
estrangeria3%

L’any 2013, es van atendre un total de
75 consultes, l’any 2014 aquestes van
ascendir a 126, un 68% més, i l’any 2015
van ser 152, un increment del 100%
respecte el primer any. L’any 2016 el
número d’atencions ha augmentat fins
les 188.
En el Gràfic 24 podem veure les derivacions de les consultes ateses en
el Telèfon Vermell, al llarg de l’any
2016. Veiem com el major número de
consultes telefòniques, 101, han estat
ateses directament (AD), i essencialment han estat consultes relatives a
la intervenció del Diputat de Guàrdia
que finalment s’han pogut resoldre
des del servei, per la qual cosa no ha
estat necessari derivar al Diputat de
Guàrdia, havent realitzat només dues
derivacions per aquesta via.
En segon terme, s’han produït derivacions a la CRAJ, amb un total de 67, i
amb un número més reduït a diferents
departament de l’ICAB.

deontologia 1%
normativa 1%

sac 5%
torn
d’ofici 6%

152
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Gràfic 23. CONSULTES AL TELÈFON

Gràfic 24. DERIVACIONS DE LES CONSULTES ATESES EN EL

VERMELL.

TELÈFON VERMELL. ANY 2016.
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Les intervencions es poden efectuar en
relació a col·legiats de l’ICAB o d’altres
Col·legis quan es tracta d’assumptes
que es tramiten en partits judicials que
estan dins la demarcació territorial de
l’Icab,
L’any 2016 s’han efectuat 22 peticions
d’intervenció de Diputat de Guàrdia,
20 respecte a col·legiats de l’ICAB, havent experimentat un lleu increment
envers l’anterior any (18) i havent estat
realitzades dites intervencions en relació a procediments seguits a l’àmbit
penal.

SERVEI D’ORIENTACIÓ
EN MATÈRIA D’ESTRANGERIA.
La Comissió d’Estrangeria pertany al
grup de les Comissions Delegades de la
Junta de Govern. Centren la seva actuació la prestació d’un Servei d’Orientació
jurídica als col·legiats i col·legiades que
integra el dret d’estrangeria, la protecció
internacional, la nacionalitat espanyola
i l’auxili als col·legiats en la seva pràctica professional diària relacionada amb
aquests àmbits.
Per tal d’exercir adequadament les funcions que té atribuïdes des de la Comissió
d’estrangeria es mantenen oberts canals
de comunicació amb les principals administracions implicades dins del seu àmbit
d’actuació. Es fa ressò de les queixes dels
companys i companyes i intenta aconseguir una solució satisfactòria. Es realitzen
també funcions informatives i divulgatives dels criteris administratius, s’elaboren
informes jurídics així com es promouen

nacionalita t

règim comunitari

protecció internacional

2013

2014

Gràfic 25. EVOLUCIÓ DE LES CONSULTES.
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Diputat de Guàrdia
La funció del Diputat de Guàrdia és la
d’intervenir assistint a companys i companyes en incidències vinculades amb
l’exercici de la professió i en actuacions
judicials d’entrada i registre en despatxos professionals com a figura de garantia pels col·legiats.

2016

activitats formatives sobre temes considerats d’interès atès la transversalitat de
l’estrangeria, a més de l’edició anual del
Curs General d’Estrangeria.
Mitjançant acords de col·laboració amb
l’Ajuntament de Barcelona i el Ministeri de l’Interior, des de la Comissió d’Estrangeria es coordinen respectivament
el SAIER, Servei d’Atenció a Immigrants,
Emigrants i Refugiats i el SOJ al Centre
d’Internament d’Estrangers de la Zona
Franca de Barcelona, deixant així latent
la implicació de l’ICAB per la salvaguarda
dels drets dels més vulnerables.
Altres funcions que es duen a terme des
de la Comissió són l’actualització de la
informació de l’apartat d’estrangeria del
web de l’ICAB, que inclou una base de
jurisprudència pròpia amb més de 600
resolucions judicials, o un servei de gestió
de cites prèvies per a presentar sol·licituds d’autoritzacions de residència i treball inicials per compte d’altri.
Si analitzem el servei d’orientació jurídica
que es presta des de la Comissió d’Estrangeria, en el Gràfic 25 es mostren les
categories de consultes més rellevants i
la seva evolució en el període comprés
entre els anys 2011 i 2016. Destaca la hegemonia de les consultes del Règim General, format pel drets i llibertats dels estrangers no comunitaris a Espanya, com
a categoria de consultes amb el registre
més elevat amb una progressió ascendent, seguit de les qüestions que afecten
a l’entrada i residència dels ciutadans comunitaris i els seus familiars, Règim comunitari, que s’ha consolidat com a segon
motiu de consulta més sol·licitat i que
com a comú denominador comparteix
també una progressió a l’alça. L’ interès
dels estrangers residents per a obtenir la
nacionalitat espanyola juntament amb els
canvis normatius operats a finals del 2015
en relació al procediment d’adquisició de
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la nacionalitat per residència fan d’aquesta
categoria el tercer gran bloc de consultes.
Durant el 2016 s’ha detectat un increment
en l’ interès per les autoritzacions de residència regulades en la Llei 14/2013, de 27
de setembre de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització que
s’ha traslladat en un augment de consultes sobre aquesta normativa amb un total
de 166 consultes. Dins d’aquesta categoria
les relatives a l’autorització de residència
per a inversors és la que destaca sobre
la resta d’autoritzacions contemplades en
la llei amb un total de 100 qüestions resoltes, que representen el 60,24%. Com
a últim motiu de consulta a destacar estarien les vinculades amb el dret d’Asil i la
Protecció Internacional.
En el Gràfic 26 es pot observar la tipologia de les consultes ateses al llarg del 2016,

que han estat un total de 4866 consultes.
De les 2028 consultes comptabilitzades
sobre el Règim General, sobresurten un
any més les consultes relatives l’obtenció de la residència per circumstàncies
excepcionals, arrelament social, per part
dels estrangers que es troben en el territori en una situació administrativa irregular amb 248 consultes, ó les 117 sobre la
reagrupació familiar atès a l’ interès dels
estrangers residents de reunir-se amb la
seva família, les 179 sobre les autoritzacions de residència i treball per C/A que
han augmentat en relació als darrers anys.
Pel que fa al règim comunitari, de les 863
consultes totals, 608 estan relacionades
amb la situació administrativa dels familiars dels ciutadans comunitaris. Sens
dubte la inclusió en el RD 240/2007 de la
denominada “Família extensa” ha generat
nombroses dubtes sobre la seva aplicació
pràctica.

El següent gran grup està format per
consultes generals sobre tramitació amb
1029 consultes. Dins d’aquesta categoria
predominen les qüestions relacionades
amb la gestió de les cites prèvies per
aquells tràmits que requereixen la compareixença personal de l’interessat amb
557 consultes, les vinculades a la tramitació telemàtica dels procediments conseqüència de l’entrada en vigor de la llei
39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que converteix als professionals en obligats electrònics a l’hora
de relacionar-se amb l’Administració, amb
102 consultes. Pel que fa a les consultes
relatives a la nacionalitat espanyola amb
un total de 378 consultes, encapçalen la
llista com a qüestions més sol·licitades les
vinculades a l’adquisició de la nacionalitat
espanyola amb un total de 203 consultes
seguit de les consultes relacionades amb
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Gràfic 26. TIPOLOGIA DE LES CONSULTES COMISSIÓ D’ESTRANGERIA

<

memòria2016

59

73

la tramitació dels expedients d’adquisició de la nacionalitat per residència amb
172 consultes.

60
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S’han resolt també, 145 consultes relacionades amb aspectes generals de les funcions de la comissió, 49 sobre Protecció
Internacional, 29 sobre qüestions de dret
de Família vinculades al dret d’estrangeria.
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Gràfic 28. GESTIÓ DE CITES 2016.

Gràfic 27. VIES DE COMUNICACIÓ.
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CENTRE DE MEDIACIÓ DE L’ICAB
El CEMICAB és el Centre de Mediació
del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona,
on amés de la gestió de les mediacions
públiques, és gestiona un servei de mediació per l’advocacia consistent en informar
i tramitar totes les qüestions relatives a la
mediació, des del suport per a sol·licitar
acudir a aquesta via per a resoldre controvèrsies, com per a incorporar-se com a
persona mediadora, realitzar formació en
mediació o tramitar les sol·licituds de mediació realitzades per la ciutadania, procedint a la designa de persona mediadora.

40

91

El Gràfic 28 mostra les dades del servei
de gestió de cites prèvies per a presentar sol·licituds d’autoritzacions inicials de
treball competència de l’actual Departament de Treball, Afers Social i Família de
la Generalitat de Catalunya. En el 2016
s’han gestionat un total de 82 peticions,
de les qual 73 corresponen autoritzacions inicials de residència i treball per
compte d’altri i 9 per a modificacions de
les situacions dels estrangers a Espanya.

ICAB
0,06%

61

Si analitzem quines són les vies de comunicació utilitzades pels col·legiats i
col·legiades per adreçar-se a la Comissió
d’Estrangeria destaca un any més la supremacia de les consultes telefòniques
amb un total de 4238, representen el
87,09%. En segon lloc, trobem un canvi de
tendència i per primer cop les consultes
realitzades a través de correu electrònic
superen les presencials, amb 323 (6,64%)
davant de les 302 presencials (6,21%).

70

2016

Gràfic 29. EVOLUCIÓ DE LA MEDIACIÓ EN EL CEMICAB.
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En el Gràfic 29 (pàgina anterior), podem
veure l’evolució de la mediació en el CEMICAB, des de la seva creació fins a l’any
2016. En aquest podem veure com hi ha
un lleuger augment de les mediacions
privades sol·licitades. Durant l’any 2016,
s’han tramitat 159 expedients de mediació, dels quals 35 han estat acceptats,
102 no acceptats i 22 estan en tràmit.

En el Gràfic 30 podem veure la procedència de les mediacions sol·licitades al
CEMICAB, des de l’any 2012 fins a l’any
2016. En aquest, veiem com la gran majoria d’expedients s’inicien directament al
propi centre, amb 116 a l’any 2016 de les
159 totals sol·licitades en aquest any. La
segona font més cabalosa, amb 17 sol·licituds derivades, la constitueix la “Oficina
d’Atenció al Ciutadà” (OAC), mentre que
han procedit dels “Jutjats” i els “SOMSOJ” 12 i 14 expedients, respectivament.

aquesta dada ha de posar-se en relació
amb el descens de la litigiositat judicial
registrada en tots els ordres jurisdiccionals, tal i com es pot contemplar en les
taules comparatives que es troben en
el Capítol sobre “conclusions generals”.
D’altra banda, estem davant una institució relativament jove, de manera que,
en un futur, quan la Mediació com a tal
abast un major grau de maduresa, possiblement vegem augmentar els nombres
referits als expedients privats tramitats
pel CEMICAB.

116

D’altra banda, veiem com el nombre total de mediacions privades sol·licitades
ha registrat un augment a mesura que
s’han anat succeint els anys. D’una banda,
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En el Gràfic 31 podem observar una taula
amb els procediments de mediació classificats en funció de la matèria sobre la
qual versa, en el període comprès entre
els anys 2012 i 2016. Cal tenir en compte,
que l’àmbit d’actuació sobre el qual s’ha
desplegat la mediació, ha estat principalment el privat. Dins de les principals
matèries que han motivat un expedient
de mediació, destaca les que es produeixen en l’àmbit de la família En efecte,
en aquest és especialment important tenint en compte que es parteix d’una relació privada més o menys intensa entre
les parts en conflicte, per la qual cosa la
mediació suposa un mecanisme especialment interessant perquè la resolució de
les controvèrsies es facin de la manera
menys traumàtica possible.
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Gràfic 31. TAULA DE LES MEDIACIONS SOL·LICITADES AL CEMICAB PER MATÈRIES.
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Gràfic 30. PROCEDÈNCIA DE LES MEDICACIONS SOL·LICITADES AL CEMICAB.
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Gràfic 32. EVOLUCIÓ DE LES
COL·LEGIACIONS

6.201
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L’any 2016, s’han atès 15.475 consultes
presencials i 261.257 atencions telefòniques.
Aquest any 2016 s’ha continuat avançant
en la millora dels Serveis prestats a
les persones col·legiades, amb l’horari
d’atenció al públic de 9 a 20h, (excepte
els divendres de 9 a 15h).

S’ha consolidat també el servei, pel qual
els advocats/des d’aquesta Corporació
poden tramitar telemàticament o directament, les peticions dels informes d’accidents de trànsit de la Guàrdia Urbana
de Barcelona i de la Policia de Catalunya, a través del Col·legi.
També ha estat important l’emissió de
certificats de signatura digital /ACA

2014
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Gràfic 33. EMISSIÓ DE CERTIFICATS ACA.
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D’altra banda, s’han continuat realitzant
els tràmits i prestant els serveis tradicionalment gestionats pel Departament
i s’han consolidat els que s’havien iniciat
durant aquest any 2016; entre els més
usuals destaca el de Presentació d’expedients davant del Fons de Garantia Salarial que permet als col·legiats de l’ICAB
dipositar els expedients davant de
l’ICAB qui s’encarrega de presentar-los.

1.931

1193
433

• La renovació, substitució i ampliació de
les pòlisses de Responsabilitat civil de
tots els col·legiats exercents;
• Emissió dels diferents carnets col·legials;
• Passis de presons;
• Reconeixement de signatures;
• Autoritzacions per a la defensa d’assumptes propis;
• Renúncies d’honoraris;
• Certificats;
• Descomptes per naixement de fills/es;
• Adhesions a convenis de col·laboració;
• Tramitació de les sol·licituds d’ajornament en el pagament de quotes col·legials;

2013

650

2349
2493
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Els serveis que es presten en el Servei
d’Atenció Col·legial són els següents:

2012

1361

Els seus principals objectius i tasques
són atendre les consultes de les persones col·legiades en matèria col·legial i
professional, també gestionar els diferents tràmits col·legials: col·legiacions i
reincorporacions, baixes col·legials, canvis de condició (altes i baixes d’exercici)
i actualització de dades col·legials (adreces, comptes bancaris, etc...)

995

257

SERVEI D’ATENCIÓ COL·LEGIAL.
El Servei d’Atenció Col·legial és un departament creat per informar, assessorar
i prestar serveis als col·legiats/des de
manera personalitzada i centralitzada.
Inclou tres àrees diferenciades: Servei
d’Atenció Col·legial (carrer Mallorca i
Ciutat de la Justícia), Registre General i
Centraleta.

• Tramitació de les sol·licituds d’ajuts a
persones amb discapacitat o familiars
dependent amb discapacitat;
• Punt d’informació cadastral;
• Presentació d’expedients de Fogasa;
• Servei telefònic d’interpretació simultània;
• Lliurament d’autoritzacions d’aparcament;
• Cessió de despatxos;
• Venda de productes col·legials (paper
professional, togues, carteres, etc...),
• Obtenció dels informes d’accident de
trànsit dels mossos d’Esquadra, de la policia local de l’Ajuntament de Gavà i de la
Guàrdia Urbana de Barcelona.
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Pel mateix motiu que el s’ha exposat,
veiem com els següents focus de mediacions recauen sobre conflictes hipotecaris davant l’obligatorietat d’acudir a
mediació abans de la interposició de la
demanda d’execució hipotecaria, que va
comportar la tramitació de 55 expedient
ens aquesta matèria.

Gràfic 34. ÚS ORDINADORS A LA CJ
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(Gràfic 33 certificats ACA) que durant
l’any 2016 ha estat molt important, donada l’entrada en vigor de la modificació
legislativa processal per la qual, tots els
advocats i advocades hauran de comunicar-se amb els Jutjats i Tribunals on-line.
Aquesta tasca ha estat acompanyada
també d’una important funció informativa i divulgativa tant respecte la funcionalitat i utilitats de la signatura digital com
el que significa la plataforma LEXNET i
la plataforma E-Justícia per als advocats
i advocades.
Un dels aspectes més destacables de
l’any 2016, és la creació de la figura de
l’assessor personal, que consisteix en
assignar una persona de l’ICAB perquè
presti una atenció personalitzada, integral i propera a les persones col·legiades
exercents, convertint-se en el seu interlocutor/a, per poder efectuar totes les
gestions o consultes que els advocats i
advocades considerin.
De moment es tracta només d’un pla
pilot, però que ha permès visitar 24
despatxos, i poder arribar aconseguir
72 persones, que ja disposen d’aquesta
figura. Per altra banda, un dels serveis
més utilitzats pels advocats i advocades, especialment a la Ciutat de la
Justícia de Barcelona, es el servei de
préstec de togues; com podeu veure al
gràfic adjunt, aquest any 2016, a les sales de l’ICAB dels jutjats de Barcelona
s’han prestat gairebé 100.000 togues,
essent la jurisdicció civil la qui té un volum més important, amb més de 36.000
togues prestades.
Hem de recordar que hi ha unes 1000
togues a disposició dels advocats i advocades, que les togues velles es van renovant, i que periòdicament, cada 45 dies
com a màxim, es porten a rentar.

Aquest any 2016, a la Ciutat de la Justícia,
s’han destinat recursos a millorar el servei
d’accés als ordinadors existents, i poden
atendre qualsevol incidència del servei. En
concret, com es pot apreciar en el (Gràfic
34), l’any 2016 han utilitzat els ordinadors,
un total de 10.349 persones col·legiades,
desglossat per franges horàries.
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Per altra banda, en quan a l’accés wi-fi a
la seu de l’ICAB del carrer Mallorca de
Barcelona, l’any 2016 s’hi han connectat
5.773 col·legiats/des, només al centre de
formació hi ha hagut 1.257 connexions.
Des del mes de novembre de l’any 2016
hi ha accés wi-fi a la Ciutat de la Justícia,
fet que ja han aprofitat 176 col·legiats.

PERIODE/ANY
SOCIETATS PROFESSIONALS D’ALTA
SOCIETATS COOPERATIVES
SOCIETATS ANONIMES PROFESSIONALS
SOCIETATS LIMITADES PROFESSIONALS
SOCIETATS CIVILS PROFESSIONALS
SOCIETATS COL·LECTIVES
TOTAL
SOCIETATS PROFESSIONALS PER SOCIS
MENYS DE 5 SOCIS
ENTRE 5 I 10 SOCIS
MÉS DE 10 SOCIS
SOCIETATS PROFESSIONALS MULTIDISCIPLINARS
( PER COL·LEGIS)
Economistes de Catalunya
Gestors Administratius de Catalunya
Graduats Socials
Titulats Mercanitls i Empresarials
Aparelladors i Arquitectes Tècnics
Arquitectes de Catalunya
Enginyers Industrials de Catalunya
Enginyers de Camins, Canals i Ports
Enginyers d’informàtica
Censors Jurats de Comptes de Catalunya
Registre Auditors de Comptes ( ROAC)
Administradors de finques

2007-2016
NÚM.
1
11
840
207
2
1.061
933
110
18

227
7
16
29
1
4
1
1
1
20
18
3

Gràfic 37. DETALL DELS DIFERENTS REGISTRES COL·LEGIALS, PEL PERÍODE 2007-2016.

Les activitats de
les comissions
A més de tota la intensa activitat de la pròpia estructura de l’ICAB, gràcies a la tasca desintessada i voluntària d’un gran nombre de col·legiats i col·legiades
a través de la seva participació en les Comissions de
Persones col·legiades s’han organitzat també més de
200 activitats variades, fonamentalment conferències
i trobades de gran interès que relacionem.
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Comissió d’Advocats d’Empresa
Conferència-Esmorzar de treball: ‘Puc investigar a un empleat deslleial? Límits i garanties de la jurisdicció penal.
Conferència: ‘Primera sentència del Tribunal Suprem sobre la responsabilitat penal de
les persones jurídiques: quin impacte té per a la teva empresa?’
Conferència: ‘Reputació On-line: Gestió de la reputació de les nostres empreses al
món digital’
Conferència-Esmorzar de Treball: ‘Els nous reptes del Advocat d’Empresa del segle
XXI Desenvolupament de la funció legal’
IN HOUSE DAY 2016 - Conferència i còctel: ‘Em sap greu, però sóc advocat d’empresa!! Comunica o no existiràs’
Conferència: ‘La gestió de les emocions de l’advocat d’empresa’
Conferència: ‘Pots ser el Delegat de Protecció de Dades de la teva companyia?’

Comissió Justícia Penal Internacional
Conferència: ‘Presentació Projecte Crimenesodio.Info - Perspectiva Internacional’
Assemblea Comissió Penal Internacional: ‘Futur del Col·legi de l’Advocacia Penal
Internacional L’Advocat davant la Corte Penal Internacional de La Haia’
Taula Rodona: ‘Justícia Transicional Acords de Pau a Colòmbia Cap a la construcció d’una pau estable i duradora’
Jornada: ‘DONA-JUSTICIA-SEGURETAT’
Conferència: ‘Presó permanent revisable’
Conferència: ‘Ciberdelinqüència Internacional’
Taula Rodona:
‘Tribunals de Nüremberg, Tribunals Adhoc, Cort Penal Internacional’
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Comissió de Drogues
Taula rodona: ‘Violència masclista - Resposta jurisprudencial i actuació administrativa
de protecció a la víctima’
Seminari: ‘Preparació d’una defensa eficaç en procediments relacionats amb drogues’
Curs de delictes sobre la salut pública: ‘1ª Conferència’

Comissió d’Advocats de
Responsabilitat Civil i Assegurances
Fòrum debat RC: ‘Nova regulació dels informes mèdics forenses després de la despenalització del Judici de Faltes’
XXIII Congrés de Responsabilitat Civil de Barcelona
Conferència: ‘Contractació en BANCASEGURO. Noves tendències jurisprudencials’
Casos pràctics sobre els Barems’

Comissió de Defensa dels
Drets de la Persona i del
Lliure Exercici de l’Advocacia
Conferència: ‘Persones estrangeres a la presó: pràctiques discriminatòries’
Conferència: ‘Violència a Mèxic, propostes de la societat civil per combatre la impunitat’
Presentació de Llibre: ‘La defensa dels interessos col·lectius en el contenciós-administratiu: legitimació i limitacions econòmiques’
Jornada: ‘La persona estrangera en el procés penal: discriminacions, vulneracions i
propostes des del punt de vista del dret de defensa’
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Jornada: ‘Presentació del sistema de registre i comunicació de la violència institucional (SIRECOVI)’
Conferència: ‘Pericials d’Intel·ligència en el procés penal: Anàlisi jurídica i perspectives’

Comissió Dret Penitenciari
Conferència: ‘Delictes contra la Hisenda Pública, alçament de béns i contraban. Execució de pena. Responsabilitat civil i suspensió, Prescripció i Comís’
26è Curs de Dret Penitenciari
Conferència: ‘Ingressos a presó en mèrits de la responsabilitat subsidiària per impagament de multa’
Conferència: ‘La rehabilitació a través de la participació dels interns en el funcionament de la presó. Mòduls de Participació i Convivència’

Comissió per a la Igualtat de Drets
dels Nous Models de Família
Taula Rodona: ‘Gestació subrogada/ ventres de lloguer.
Arguments a favor i en contra’
Curs sobre Parelles Estables

Comissió de Dones Advocades
Conferència: ‘La identificació de l’assetjament a l’àmbit laboral i els mecanismes jurídics de tutela’
Conferència: ‘Matriarcats. Un model de societat vigent’
Taula Rodona: ‘La violència masclista a les xarxes: un nou o vell fenomen?’
Conferència: ‘L’ordre europea de protecció de les víctimes de violència de gènere’
Trobada-Networking : ‘Dones advocades, emprenedores i empresàries’
Taula Rodona: ‘Llei Catalana d’igualtat efectiva de dones i homes.
Contingut i articles derogats’
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Taula rodona a la Facultat de dret de Barcelona:’Advocacia en Femení’
Jornada: ‘Els drets de les dones en privació de llibertat’.Organitzada pel Síndic de
Greuges de Catalunya
Participació en el Congres Estatal de Dones Advocades a Donosti
Elaboració del Manifest del 8 de març Dia Internacional de la dona
Elaboració del manifest del 25 de novembre. Dia Internacional per a la eliminació de
la violència masclista
Posicionament com a Comissió de Dones Advocades –advocades davant de la suspensió per part del Tribunal constitucional d’articles de la Llei catalana nº 17/2015
d’igualtat efectiva de dones i homes.

Grup de l’Advocacia Jove
Cursos Zero
Processal Civil
‘La meva primera demanda’
‘La meva primera contestació a la demanda’
‘La meva primera Audiència Previa’
‘El meu primer procediment de mesures cautelars’
‘La meva primera oposició a l’execució’
‘El meu primer recurs d’apel·lació civil’
‘El meu primer recurs de cassació i d’infracció processal civil’
‘La meva primera taxació de costes’
Penal
‘Aspectes bàsics de la fase d’instrucció’
‘Aspectes bàsics de la fase intermèdia i el Judici Oral’
‘Judici ràpid’
‘Recursos en el procés penal’
‘La prova en el procés penal’
‘Judici per delicte lleu’
Administratiu
‘Procediment administratiu comú’
‘Procediment ordinari en la jurisdicció contenciós administrativa’
‘Introducció a la contractació pública’
Concursal
‘La sol·licitud de concurs i els seus efectes en el deutor i els creditors’
‘L’informe concursal: massa activa i massa passiva’
‘La fase de liquidació’
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Conferències
Civil / Família
‘El IRPH: un índex de referència en dubte’
‘L’execució de sentències: problemes freqüents que impedeixen el seu èxit’
‘El meu primer divorci de mutu acord - Pla de parentalitat’
Penal / Compliance / Menors
‘Les diligències d’intervenció: passat, present i futur’
‘Aspectes pràctics dels delictes de falsedat documental’
Circular 1/2016. Criteris de la Fiscalia per la implementació del compliance program’
‘Advocats, Compliance i Blanqueig de Capitals ‘
‘Bullying Escolar’
Administratiu
‘Novetats de la Llei 39/2015 i 40/2015’
‘El recurs especial en matèria de contractació’
El règim excepcional de l’autorització i la llicència ambiental front al general de la
comunicació prèvia’
‘Els termes i conceptes essencials per entendre el Dret Urbanístic’
‘L’actual règim d’intervenció administrativa de les activitats’
Concursal
‘L’advocat davant el concurs’
‘Efectes de la declaració de concurs sobre els contractes’
Laboral
‘Aspectes bàsics de la realització i extinció de contractes laborals’
‘Els acomiadaments als despatxos d’advocats’
‘Pèrdua de vigència del conveni col·lectiu. Manteniment de les condicions laborals? Tesi rupturista vs. Conservacionista’
‘Subrogació - Concepte i aspectes pràctics’
‘Visió jurisprudencial de la legitimitat per negociar convenis col•lectius’
‘Aspectes processals de l’Expedient de Regulació d’Ocupació’
Altres
‘Taller per la captació de nous clients’
‘Les 5 claus i necessitats de l’advocacia jove’
‘Escriptura eficaç i imatge professional al segle XXI’
‘Oposicions per esdevenir jutge; què has de tenir en compte?’
‘Comissions de relacions amb l’administració de justícia i la transformació digital
de l’advocacia.’
‘Aspectes legals de l’explotació de la informació en el sector digital. Privadesa vs
Mercat digital’
‘La indignitat successòria, els desheretaments i la reclamació de la legítima’
‘La nova regulació de la Jurisdicció Voluntària’
‘La mediació, un complement per al professional de l’advocacia’
Formació (altres)
Mentoring (advocats/des joves disposen d’una sessió mensual de dues hores durant
vuit mesos amb un mentor/a a les quals plantegen els seus dubtes professionals):
Dret Laboral
Dret Civil
Dret de Família
Dret Penal
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Curs de Preparació ILEC (International Legal English Certificate)
Butlleta d’Actualitat Jurídica del GAJ. Creació i publicació de 4 edicions.
GAJ Talks (sopar-tertúlia):
‘El futur de l’advocacia i les seves llums i ombres’
‘Justícia i Periodisme’
Tallers “Ja sòc advocat, i ara què?”
Institucional
JAC (Joves Advocats de Catalunya). Reunions trimestrals i anual.
Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ). Reunions trimestrals i anual,
Ingrés de la CEAJ a l’EYBA.
EYBA (European Young Bar Association). Reunions trimestrals i anual.
Trobada amb el ministre de Justícia el 30 de novembre de 2016 i entrega de carta amb
reclamació de millores per a l’Advocacia Jove.
“The Value of Young Professionals” (EYBA, ICAB, FAJEEC i JCI Catalunya).
Enquesta EYBA sobre la situació laboral dels joves advocats europeus.
Impuls del Projecte “Jo també vull ser mare”.
Social
Concurs d’Oratòria Amadeu Maristany In Memoriam,.
Sopar de Sant Raimon de Penyafort
Revista ‘Speaker’ mensual i e-speaker(on-line) semanal
Afterworks d’estiu i inici de curs.
Sopar de Sant Raimon de Penyafort, d’estiu i de 50 aniversari.
Iniciatives Socials (recollida de joguines, etc.) i ofertes per als agrupats)

Prospectives Socio-Professionals
BIZ Barcelona
Presentació resultats enquesta radiografia de la professió’
‘Taller de Gestió de Despatxos’
Legal Link Lyon

Comissió de Sèniors
Conferència sobre “ Consultoria para la Empresa”.
Conferència sobre “ Els productes financers, assegurances de vida
i plans de pensions com a eina en la planificació successòria”.
Conferència sobre “ Patologia sexual de l’home i de la dona”.
Conferència sobre “ Rentabilidad, solvencia, y Planes de Ahorro
en la Mutualidad General de la Abogacía ”.
Conferència sobre “ Periodismo económico en tiempos de crisis ”.
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Conferència sobre “ ¿De la economia ambiental a la economia circular? Un nuevo paradigma económico”
Conferència sobre “ Nuevas competencias de los notarios como consecuencia de la
modificación de la ley de jurisdicción voluntaria”
Conferència sobre “ La jurisdicción Miliar”
Conferència sobre “ Geología y clima: una aproximación a la interpretación de los climas antiguos desde el registro geológico”
Conferència sobre: “La Xina en el context mundial”
Conferència sobre “Informació, gestió documental i avaluació dels edificis a Catalunya”
Sessions de Cine Fòrum.
Cine Fòrum “Mogambo”
Cine Fòrum “ Els quatre-cents cops”
Cine Fòrum “ Las largas vacaciones del 36””
Cine Fòrum “ Drácula”
Cine Fòrum “ Los chicos del coro””
Cine Fòrum “ Retorno al pasado”
Cine Fòrum “2001 Odisea del espacio”
Cine Fòrum “ El setè segell””
Cine Fòrum “ Que bonic és viure”
Excursions i visites culturals.
Excursió a Cervera i la seva Universitat
Excursió al Monestir de Montserrat
Excursió al castell de Perelada
3a Edició Curs sobre Comptabilitat i Anàlisi de Balanços.
Assemblea General Ordinària de la Comissió.
Altres iniciatives culturals
Recital poètic
Lectura teatral de l’obra del Tennessee Williams “Em alci en flames, va cridar l’Ave Fènix”

Comissió de Drets dels Animals
II Edició Curs de Dret Animal
Trobada conseller medi ambient
Acte postgrau Antrozoologia
Trobades bilaterals amb comissions de Protecció dels Drets dels Animals del CICAC
Presentació de la Campanya “Posa’t el Xip”
Entrevista Diari 5 días a la Diputada Esther Palmés i notes de Premsa conjuntes amb
altres col·legis per temes d’Actualitat
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Jornada Formació per a Mossos
I Trobada Comissions de Protecció dels Drets dels Animals d’Espanya

Comissió d’Arbitratge
VI Curs d’arbritatge “online”
Publicació articles científics amb matèria d’Arbritatge a la Revista Mon Jurídic
Participació en el II Congrés Arbitratge Open Madrid
Conferència: L’acció d’anul·lació del laude a França i Espanya:
tendències jurisprudencials
Participació en el II Foro Español Arbitraje ICC: “El arbitraje comercial y de inversiones: un mecanismo adecuado para las empresas”. Madrid.
Participació VIII Congreso de Instituciones Arbitrales Corporativas
Organització del IV International Arbitration Congress

Comissió d’Advocats/des Mediadors/es
Assemblea Comissió de Mediació: ‘Mediació empresarial “una especialitat”.
La relació advocat-mediador i client’
Seminari debat: Elements clau per a l’èxit de la mediació com a alternativa
Jornada: ‘Experiències de mediació amb advocats, jutges i mediadors’
Conferència: ‘Mediació vs arbitratge: Com afrontar les clàusules contractuals per preveure ambdues figures alternatives de conflictes’
Jornada: Esport, gestió de conflictes i mediació

Comissió per a la Cooperació
i el desenvolupament (0,7%)
La Comissió per a la Cooperació i el Desenvolupament (0,7%) realitza la presentació
dels projectes als quals s’ha concedit ajuda econòmica en el marc d’un acte que es
desenvolupa durant la festivitat de Sant Raimon de Penyafort.

Responsabilitat
social
corporativa

Responsabilitat
social corporativa
de l’ICAB
2015-2016
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona no és una organització mercantil típica sinó una corporació de dret públic, però, no per això
ha de quedar allunyada d’exercir una bona acció de Responsabilitat
Social Corporativa (RSC).
Cal tenir present que entre les finalitats del Col·legi de l’Advocacia
de Barcelona establertes estatutàriament hi ha la de “ vetllar per què
l’actuació professional dels advocats i advocades respongui als interessos i les necessitats de la societat actual, així com garantir les bones
pràctiques i el compliment de les seves obligacions deontològiques”.
Un dels objectius més clars és la integració en la societat on desplega
els seus efectes així com garantir el respecte escrupolós a unes normes ètiques. Aquests valors es troben en l’ADN d’aquesta corporació.
A més, també s’indica en l’article 7 dels Estatuts col·legials, respecte
de les seves finalitats, que hauran de “promoure les activitats i prestar els serveis que beneficiïn als seus membres i la funció social que
té encomanada”, tornant a incidir en aquest aspecte social que ha de
presidir tota estratègia de responsabilitat corporativa.
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Més enllà d’aquestes qüestions cal tenir
en consideració altres aspectes de la
definició d’aquest Col·legi de l’Advocacia.
És una institució amb més de 150 anys
d’història que en l’actualitat té més de
24.000 col·legiats cal considerar però,
que el 68% són d’adscripció obligatòria
en la mesura que la regulació actual
exigeix que per al desenvolupament de
l’advocacia s’ha de ser col·legiat, mentre
que el 28 % corresponen a la modalitat
de no exercents i, per tant, d’adscripció
voluntària.
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona té un pressupost ordinari d’uns
18.000.000 d’euros dels quals el 65 %
corresponen als ingressos provinents de
les quotes i la resta a serveis prestats als
seus col·legiats fonamentalment en l’àmbit de la formació.
A més, cal tenir en compte la gestió i la corresponent comptabilització dels serveis
d’assistència jurídica gratuïta que suposen
a l’any uns 21.000.000 d’euros més.
Té uns 190 treballadors i disposa d’unes
instal·lacions repartides en diversos edificis que ocupen més de 9.000 metres
quadrats entre els quals hi ha un Palauet
modernista considerat patrimoni cultural local i una biblioteca que tant per
quantitat de volums, com per les obres
que conté (entre les quals hi ha alguns
incunables) tenen un valor històric més
enllà del purament material.
L’òrgan de direcció executiu està encapçalat per una Junta de Govern formada per 16 membres que són escollits
cada 4 anys.
A més, ha de retre comptes a l’Assemblea composta per la totalitat dels col·legiats com a mínim 1 vegada a l’any: per a
l’aprovació de l’execució del pressupost

i activitats realitzades i per l’aprovació
dels pressupostos (abril).
Tot veient les finalitats de la corporació,
aquesta té i ha de tenir una relació estreta amb diversos organismes de l’Administració Pública. Tant amb el poder
executiu, fonamentalment, els Departaments de Justícia i d’Interior de la Generalitat i el Ministeri de Justícia, com amb
el poder legislatiu, Congrés dels Diputats i Parlament de Catalunya, com amb
el judicial: Tribunal Superior de Justícia,
Consell General del Poder Judicial.
Així mateix, forma part d’un consell de
col·legis d’advocats a nivell autonòmic (CICAC) i d’un altre a nivell nacional (CGAE) i
pertany a l’associació dels col·legis professionals de Catalunya (Intercol·legial).
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estan basats en l’advocat individual i la
pressió actual a prestar serveis professionalitzats i rendibles des d’un punt de
vista estrictament empresarial; ha pogut comportar certa pèrdua d’aquesta
identitat que ara, gràcies a les actuals
tendències que ajuden a sistematitzar i
ordenar els valors estratègics d’una direcció basada en la responsabilitat social corporativa, podrien ajudar.
Per això, apareix com una prioritat definir aquesta línia a seguir i que no només
podrà homogeneïtzar i dotar de sentit
diverses accions que s’estan realitzant i
que, conscient o inconscientment, van
encaminades en aquesta direcció, sinó
que també podrà atorgar uns criteris
més sòlids a l’hora de poder seguir prestant els serveis actuals i els que en un
futur es desenvolupin.

Finalment, cal tenir en consideració que
és membre i patró de cinc Fundacions
amb objectius diferents però d’entre les
quals destaca, la Fundació Degà Ignasi
de Gispert que té com a objectiu principal, ajudar a aquells col·legiats o als
seus familiars que pateixen, com a conseqüència de malaltia o jubilació, greus
mancances econòmiques o materials.
MOTIVACIONS
Tal com s’ha posat de relleu en la presentació realitzada del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, l’estratègia de responsabilitat social corre tranquil·lament
per les venes de la institució des de la
seva constitució, en la mesura que, tant
la seva raó de ser com les seves finalitats
actuals i les accions que voluntàriament
ha anat realitzant, estan dirigides a contribuir que la societat on s’emmarca, sigui una societat més justa, més solidària
i amb més drets.
No obstant això, és cert que malgrat
els seus orígens fortament corporatius,
actualment la composició de membres

SOLIDARICAB
Àrees en què ja s’està desenvolupant
una estratègia de responsabilitat social:
INTERNES (dirigides al col·lectiu d’advocats o treballadors):
• Fundació Ignasi de Gispert. L’ICAB destina una part del seu pressupost (2,5%)
a finançar en la seva gairebé totalitat (el
Patronat està constituït per tres institucions de les quals ICAB contribueix en
un 70 %) de l’obra social realitzada des
d’aquesta. Consisteix, fonamentalment,
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• Els Voluntaris donen suport a les persones beneficiàries en aquelles qüestions d’acompanyament i atenció que
no suposin ajut econòmic. Entre d’altres tasques, hi ha les següents:
• Acompanyar a la persona beneficiada
tant a la seva residència com, si és el
cas, a l’exterior.
• Realitzar en nom de la persona beneficiada tràmits o gestions de tipus
administratiu amb el document que
es consideri necessari per actuar específicament com a mandatari.
• Acompanyar a la persona beneficiada
en cas d’urgències mèdiques.
• Defensar a la persona beneficiada en
aquells conflictes que puguin sorgir
i que requereixin de la intervenció
d’un advocat sempre i quan es tracti
d’actuacions no judicials i per tant no
incloses en els beneficis de justícia
gratuïta. El beneficiari, a més, haurà
d’acreditar que es troba dins dels
paràmetres de concessió dels beneficis de la llei de justícia gratuïta.

40

66.460,08€

• Dins de les accions de Responsabilitat
Social Corporativa que el Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona porta a terme,
la Junta de Govern va crear l’any 2016
un grup de voluntaris per auxiliar la Fundació Ignasi de Gispert (FIdG), per tal
que puguin ajudar a les persones col·legiades que estan passant dificultats.

50

70.594,52€

A continuació es presenta la distribució
per anys dels ajuts donats (Gràfic 1, Gràfic 2, Gràfic 3, Gràfic 4)

60

274.735,36€

en atorgar ajudes mensuals a aquells
peticionaris acreditats de trobar-se en
condicions econòmiques d’extrema gravetat com a conseqüència d’una malaltia
o incapacitat per treballar. Els subjectes
susceptibles de rebre els ajuts són tant
els col·legiats de l’ICAB com els seus familiars directes i treballadors de l’ICAB.

77.083,64€
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• Projectes socials de foment al respecte
dels drets humans des d’un punt de vista jurídic. L’ICAB també destina el 0,7%
del seu pressupost a atorgar ajudes a
col·lectius o associacions que després
d’un concurs convocat anualment, a través de la Comissió per a la Cooperació
i el desenvolupament (0,7%),presentin
projectes de cooperació jurídica amb
pobles en vies de desenvolupament.
Fundació
Degà
Ignasi
de Gispert

L’import total de la partida pressupostària 0,7% corresponent a la convocatòria del del 2015 va ser 120.280,25
euros, corresponent al pressupost
2015, 115.611,02 € als quals es va sumar
el romanent de l’any 2014: 4.669,23 €

V o l u n ta r i at i c a b
d ’a d v o c a t s p e r a a d v o c a t s
Vols ajudar? Necessites ajuda?
Som companys. Sempre a prop teu

Els projectes guardonats van ser:

Per col·laborar amb nosaltres, envia’ns un mail a
fundacio@icab.cat i ens posarem en contacte amb tu.
Més informació a www.icab.cat

Carrer Mallorca 281
08037 Barcelona
Tel. 93 496 18 80

79.301,83€

12

120.031,54€

110.964,88€
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115.575,64€
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VOLUNTARIS PER AJUDAR LA FIDG
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Gràfic 6. DADES CONCURS ANUAL COMISSIÓ 0,7%

Any 2015:
• Associació Juristes Solidaris, el projecte escollit va ser el subvencionat a
la convocatòria 2014 que portava per
títol: “Trabajo digno en las Zonas Francas del Departamento de Masaya”.
Van rebre 30.500 €
• Tambali Comerç Just i Cooperació, el
projecte escollit va ser el subvencionat a la convocatòria 2014 que duia
per títol: “Gestion de turnos como
contribución al acceso Justicia y el
proceso de reforma judicial en el Paraguay ”. Van percebre 23.000 €
• Cooperacció, el projecte escollit va
ser el subvencionat a la convocatòria
2014 que duia per títol: “Acciones Legales para la defensa de mujeres sin
acceso a la justícia en El Salvador ”.
Van obtenir 25.381,54 € per dur a terme el projecte
• CIEMEN, el projecte escollit va ser el
subvencionat a la convocatòria 2012
que duia per títol: “Suport Jurídic als
refugiats de la minoria Kurda Iazidita
de la guerra de Síria i l’Irak ”. Van rebre
41.150 euros
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Any 2016:
Per 2016, la convocatòria es va obrir el
dia 1 de juny de 2016. L’import total de
la partida pressupostària 0,7% corresponent a la present convocatòria era de
115.975,32 euros, els quals corresponien
115.726,61 € al pressupost 2016 i 248,71 €
de romanent de l’any 2015.
Es van presentar 12 projectes quina
suma total era de 334.553.26 €.
La Junta de Govern en sessió 27 de setembre de 2016, va aprovar la concessió
d’ajuts als projectes de cooperació al
desenvolupament a:
• Assemblea de Cooperació per la
Pau, el projecte escollit va ser el subvencionat a la convocatòria 2013 que
duia per títol: “ Mejorar el acceso al
derecho fundamental a la restitución
de tierras de 20 casos (10 mujeres y
10 hombres reclamantes) de víctimas del desplazamiento, despojo y
abandono forzado de tierras en el departamento de Antioquia (Colombia)
“. Aquest projecte va rebre una dotació de 38.127,02 euros.
• CIEMEN, el projecte escollit va ser el
subvencionat a la convocatòria 2012
que duia per títol: “Apoderament de
la comunitat refugiada kurda iazidita
de Turquia en la titularitat de drets ”.
Aquest projecte va rebre una dotació
de 40.174,81 euros.
El finançament d’aquests projectes suposa la despesa d’un 67,52 per cent del
pressupost de 2016 la qual cosa implica
un restant de 37.673,49 Euros els quals
es destinaran a projectes de l’exercici
económic de l’any 2017.
Les entitats van portar fotografies del
projecte escollit que varen quedar exposades coincidint amb el Mercat Soli-
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9
dari de la Festivitat de Sant Raimon al
Centre de Formació de l’ICAB.
L’evolució dels col·lectius o associacions
presentades, les guardonades i l’import
destinat al concurs ha estat el següent
(Gràfic 6).
• Mesures anticrisi. L’ICAB davant la situació conjuntural que s’està vivint de
profunda depressió econòmica ha desenvolupat una sèrie de mesures per
pal·liar la situació d’aquells que puguin
estar travessant pitjors situacions. Les
mateixes consisteixen en:
• Possibilitat de sol·licitar l’ajornament
de les quotes col·legials: aplicable a
aquells col·legiats que acreditin estar a
l’atur o bé, si continuen treballant per
compte propi, amb ingressos inferiors
a 17.000 € bruts anuals (Gràfic 7).
• Possibilitat d’acollir a la reserva del
5% de places en qualsevol activitat
formativa per a aquells col·legiats que
reuneixin les condicions anteriorment
descrites.
• Ajuda a discapacitats. L’ICAB també ha
obert una línia d’ajuts, que consisteixen
en aplicar un descompte del 50 % en
tots els serveis que ofereix l’ICAB, per a
aquells col·legiats que o bé ells mateixos,
o bé un familiar dependent , pateixin una
situació de discapacitat o malaltia greu.
• Beques de formació i estades a l’estranger. L’ICAB disposa de diverses convocatòries a l’any per atorgar beques
d’estudi en tots els programes formatius
d’especialització (màster i postgrau) així
com per poder realitzar pràctiques remunerades tant a la demarcació territorial de l’ICAB com a l’estranger (a través
dels convenis d’agermanament amb
altres col·legis d’advocats fonamentalment europeus).

L’any 2015 es va presentar la sol·licitud
de beques Erasmus+ i es varen concedir
10 places. L’any 2016 es varen fer les mobilitats atorgades.
• Ajudes a la formació. L’ICAB ofereix
anualment a tots els seus treballadors
la possibilitat d’acollir a l’ajuda de fins a
un 50% del cost dels estudis que s’hagin
realitzat amb aprofitament (assignatura
aprovada o certificació conforme s’ha
assistit al 85 % de les classes impartides)
alhora que ofereix gratuïtament l’assistència a totes les activitats formatives
que es realitzen per part de l’ICAB.
• Deganat Obert. Una iniciativa per la qual
el degà i els diputats de la Junta de Govern estan a disposició dels col·legiats i
col·legiades els dimecres a la tarda, de
18 a 20 h. L’objectiu d’aquesta activitat
és poder atendre personalment totes
aquelles persones col·legiades que vulguin fer algun comentari o suggeriment
relacionat amb l’exercici de la professió.
• Protecció del Medi ambient:
Des del departament de Serveis Generals i d’Informàtica s’han portat
a terme una sèrie accions per tal de
reduir l’impacte medi ambiental i disminuir l’emissió de CO2 a l’atmosfera:
Durant l’any 2015:
• Apagat automàtic de la il·luminació
de les cabines dels cinc ascensors
de l’ICAB. S’ha instal·lat en la cabina de l’ascensor d’un dispositiu que
permet l’apagat automàtic de la il·luminació procedent de la botonera
després que ha quedat estacionada
sense servei i amb les portes automàtiques tancades.
Aquest dispositiu inclou nous tubs
d’il·luminació amb tecnologia LED
que substitueix els tubs fluorescents
instal·lats, la qual cosa permet apro-
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Gràfic 7. ADVOCATS/DES ACOLLITS A
L’AJORNAMENT DE QUOTES COL·LEGIALS
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Gràfic 8. ADVOCATS/DES ACOLLITS
AJUT PER DISCAPACITAT
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Gràfic 9. ADVOCATS/DES QUE HAN
REBUT BEQUES FORMATIVES

40

46

0

0

10

2012

2013

2014

2015

2016

Gràfic 10. ADVOCATS/DES PRÀCTIQUES
A L’ESTRANGER

80

3

7

8

8

5

2012

2013

2014

2015

2016

Gràfic 11. PERSONAL QUE HA REBUT
AJUT ECONÒMIC PER FORMACIÓ
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Gràfic 13. DADES DEGANAT OBERT

fitar al màxim els avantatges del apagat. Els LED representen una tecnologia innovadora comparable que
es caracteritza principalment per la
seva llarguíssima vida útil, amb una
vida mitjana estimada de 50.000 de
funcionament, i per un excepcional
estalvi d’energia. Presenta els següents avantatges:
• Redueix el consum elèctric de
l’enllumenat, en un ascensor tipus
consisteix en el 92%.
• El menor consum ajuda a reduir
les emissions de CO2 a l’atmosfera.
• Evita les molèsties per l’excés de
temperatura a la botonera.
• Major confort de viatge en reduir
la temperatura mitjana a la cabina.
• La vida mitjana del tub LEDs és 10
vegades superior al tub fluorescent.
• Suprimeix les fallades d’enllumenat per tub fluorescent, reactància
i encebador.
• Evita el parpelleig i el consum dels
tubs fluorescents fosos.
• L’encesa és immediata i sense parpelleigs.
• El feix de llum emès no conté ones
ultraviolades ni infraroges.
• Absència de l’efecte estroboscòpic per a l’ull humà.
• Funcionament silenciós en suprimir el brunzit de les reactàncies.
• La major vida útil del tub LEDs
disminueix la generació de residus
per tubs i suprimeix la de reactàncies i encebadors esgotats.
L’impacte aconseguit ha estat la reducció de 1,60 Tn/any d’emissió de
CO2 a l’atmosfera.
• S’ha substituït el SAI (Sistema d’Alimentació Ininterrompuda) de l’ICAB per un
de nou trifàsic d´entrada i sortida, de
tecnologia On-line, doble conversió,
sense transformador, compost per rec-

memòria2016

tificador amb corrector del factor potència (PFC), carregador de bateria, ondulador, bypass estàtic, construït amb
materials reciclables en més del 80% i
molt més eficient energèticament.
• S’han reconstruït les dues fonts situades als jardinets davant de la
façana del Palauet Casades, al carrer Roger de Llúria de Barcelona,
declarat bé cultural d’interès local
(BCIL) i actual seu de l’ICAB, per tal
de refer-les tal com ho va preveure
l’arquitecte Agustí Borrell i Sensat
quant es va produir l’ampliació del
palau original. Aquesta reconstrucció ha estat possible per l’acord de
patrocini publicitari entre la Fundació AGBAR i l’ICAB, que té com
a objecte principal la col·laboració
econòmica de la Fundació AGBAR.
Durant l’any 2016:
• Dins del pla de millora energètica es
realitza el seguiment de:
• Índex de reducció del consum de
paper (kg) a l’ICAB amb l’objectiu de
reduir un 5% respecte l’any anterior.
L’any 2016 s’ha aconseguit reduir un
9,9% passant d’un consum de 16.876
Kg/any a l’any 2015 a 12.901 Kg/any
a l’any 2016. L’impacte aconseguit
ha estat la reducció de 11.93 Tn/any
d’emissió de CO2 a l’atmosfera.
• Índex de reducció del consum
elèctric a l’ICAB amb l’objectiu de
reduir un 3% respecte l’any anterior. L’any 2016 s’ha obtingut un
augment d’un 0,2% respecte l’any
anterior passant d’un consum de
711.323 Kwh/any a 712.743 Kwh/any.
Aquest augment ve provocat per
que durant el segon semestre de
l’any 2016 es varen realitzar unes
obres al Palauet Casades i que
cada any costa més obtenir reduccions del consum elèctric donat
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Gràfic 14. ÍNDEX DE REDUCCIÓ CONSUM ELÈCTRIC
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LES MILLORES ENERGÈTIQUES HAN
REDUÏT LE EMISSIONS DE CO2 I HAN
PERMÈS ACONSEGUIR UNA QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA E

aules

• Es disposa d’un procediment intern per a l’arxiu de documentació que fa una especial referència
a l’eliminació dels materials que
puguin ser no reciclables: clips,
carpetes de plàstic, carpetes amb
anelles, etc.
• Es disposa d’un Pla de Gestió de
Residus generats a les dependències de l’ICAB per al seu posterior
reciclatge de: paper/cartró, envasos de plàstic, vidre, matèria orgànica, rebuig, cartutxos de tinta
i tòner, piles, fluorescents, equips
informàtics i elèctrics i documentació confidencial.
• S’ha reduït el consum elèctric per
la virtualització de Servidors informàtics i llocs de treball.
• Els ordinadors es renoven per tal
de mantenir les eines de treball
actualitzades, els equips substituïts s’ofereixen als treballadors,
de forma que tenen accés a equips
moderns i completament operatius i a molt bon preu (es millora
la informatització a nivell personal
dels treballadors).
• L’ICAB disposa de 309 ordinadors, 189 pels treballadors i 120 a
disposició dels col·legiats. A l’any
2016 s’han renovat 79 ordinadors.

8,02%

delegacions

• s’han portat a terme actuacions
per la millora i el confort climàtic,
amb la instal·lació d’aire condicionat tant al Pati de Columnes com a
la Sala de Lectura de la Biblioteca
amb un sistema de “bomba de calor” tipus VRV-IV.
• s’han fet reformes per insonoritzar
els espais propers a la Biblioteca,
que han requerit els canvis pertinents per adequar el comportament tèrmic amb l’aïllament total
de la coberta i la col·locació d’un
doble vidre a les 60 finestres de
les façanes del Palauet substituint
el vidre senzill existent per doble
de baixa emissivitat composat per
un 4-6-4 i la instal·lació de rivet de
cautxú perimetral adhesiu.
• s’han realitzat canvis a la il·luminació
de tots els espais del Palauet amb
el canvi a la tecnologia de leds que
facilita la lectura i l’estudi a la Sala
de Lectura de la Biblioteca i una reducció important de consum en tot
l’edifici. S’han substituït 700 bombetes de baix consum i 60 pantalles
fluorescents per bombetes i pantalles LED i s’han afegit 80 m lineals

Totes aquestes millores energètiques
han fet possible la reducció de l’emissió de diòxid del conjunt de l’edifici del
Palauet de l’ICAB, passant de l’emissió
de 77,56 KgC02/m2 any equivalent i una
qualificació de la lletra F, a una emissió
de diòxid de carboni 74,98 KgC02/m2
any equivalent i aconseguint a més a
més la reducció de la qualificació a la
lletra E.

21,02%

cj - hospitalet

• El Palauet Casades ha estat sotmès
durant sis mesos a les obres d’adequació a la normativa contra incendis i de
millora energètica, per tal de millorar
la seguretat de tot l’edifici, de les persones que hi treballen i de l’important
patrimoni cultural de què disposem a la
Biblioteca i resta de dependències del
Palauet Casades. Respecte al tema de
la millora energètica:

de tires LED que permeten una reducció de consum d’uns 4.000 Kwh
al mes i un estalvi anual d’emissions
de CO2 a l’atmosfera d’unes 20 Tn.

cjbh

que hi han menys noves bones
pràctiques per aplicar com a usuaris dels edificis i, també, menys millores energètiques a nivell d’instal·lacions als edificis de l’ICAB.
En el següent quadre es pot veure
l’evolució d’aquest índex.

seu Icab
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Gràfic 15. ORDINADORS A L’ICAB
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• S’ha ampliat en 45 els tràmits que
ara es poden fer online i per tant
evitant els desplaçaments de
col·legiats i l’ús del paper.
• S’ha ampliat el sistema de videoconferència amb els centres
penitenciaris, s’ha inclòs el centre de Can Brians I. Es continua
treballant per ampliar el sistema
per tal d’incloure tots els centres
penitenciaris. (Això permet reduir
els desplaçaments i facilitar la interacció advocat-intern).
• S’ha posat en marxa un software per a la gestió de 46 espais
de l’ICAB (27 aules, 11 sales de
reunions i 8 altres espais), fer la
reserva, demanar serveis addicionals (càtering, recursos tècnics,
manteniment, consergeria, comunicació). Aquest software permet
optimitzar els recursos, facilita la
gestió de l’ocupació dels espais
i la reserva de les sales per part
dels treballadors. L’impacte aconseguit ha estat la reducció de paper, temps de reserva i de millora
del servei.
• S’està posant en marxa una Intranet per facilitar la comunicació
entre els treballadors de l’ICAB.
• S’està posant en marxa el sistema
de CRM (Gestió de la relació amb
els clients), per conèixer amb més
precisió i detall la relació que tenim
amb els nostres col·legiats i associats i poder oferir-los serveis més
ajustats a les seves necessitats.
• Creació de comissions per a la realització d’activitats d’interès per als
col·legiats i foment de les accions en
equip. L’ICAB disposa de més de 40
comissions i seccions en què els advocats poden inscriure i participar
desinteressadament en la realització i
convocatòria d’accions i activitats dirigides a la resta de col·legiats tant de

tipus formatiu com de col·laboració.
En aquest sentit , per exemple:
• S’han creat els anomenats Grups de
Millora Contínua per la qual grups
d’advocats s’ajuden uns als altres
per al desenvolupament d’estructures de despatx millor organitzades i
més rendibles.
• La Comissió de Sèniors ha efectuat
com a acció directament vinculada
a la Responsabilitat Social Corporativa, la creació d’una xarxa de voluntariat entre els membres de la
Comissió anomenada Grup Solidari.
• Premis anuals. L’ICAB convoca anualment premis dirigits tant a la promoció
de la cultura jurídica com a les bones
pràctiques. Aquests premis tant honorífics com també econòmics pretenen
contribuir a la millora i superació individual.
L’any 2015 es varen convocar els següents premis:
MEMORIAL DEGÀ RODA I VENTURA
• El premi està dotat amb 3.000 euros.
• Podran optar al Premi els llicenciats/
des i graduats/des en Dret i els/les
estudiants d’una Facultat de Dret.
• El Premi està destinat a guardonar
un article, assaig o llibre que versi
sobre Col·legis professionals i l’exercici de les professions liberals, especialment l’advocacia, publicat en el
territori de l’Estat espanyol i escrit
en qualsevol de les llengües oficials
d’aquest entre l’1 de gener i el 31 de
desembre de 2015.
PREMI JURÍDIC FERRER EGUIZÁBAL
2015 EDICIÓ EXTRAORDINÀRIA SOBRE EL DRET D’ASIL A EUROPA
• El lletrat Lluís Ferrer Eguizábal,
membre de l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona i periodista, va constituir una Fundació que
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porta el seu nom i que per mitjà d’un
premi vol promoure la investigació i
l’estudi jurídic.
• Podran optar al Premi els advocats/
des, les llicenciats/des i graduats/
des en Dret i els estudiants de Dret.
No podrà presentar-se al Premi el
concursant que participi en un altre
premi jurídic convocat per aquesta
Corporació durant el 2015, ni tampoc els membres de la Junta de
Govern, els treballadors o col·laboradors de l’ICAB.
• El Premi, que està dotat amb de
3.303 euros està destinat a guardonar el millor projecte d’investigació
presentat a concurs en matèria “El
dret d’asil a Europa: estudi comparat i propostes de reforma”.
PREMI JURÍDIC FERRER EGUIZÁBAL
2015 SOBRE DRET CIVIL CATALÀ
• Podran optar al Premi els advocats/
des, llicenciats/des i graduats/des
en Dret i estudiants de Dret.
• No podrà presentar-se al Premi el
concursant que participi en un altre
premi jurídic convocat per aquesta
Corporació durant el 2015, ni tampoc els membres de la Junta de
Govern, els treballadors o col·laboradors de l’ICAB. Cada concursant
només podrà presentar-se a una
de les modalitats del Premi amb un
únic treball. Aquesta edició del Premi té dues modalitats:
• Modalitat A: Premi a la millor
monografia publicada o inèdita.
Aquesta modalitat està destinada
a guardonar les millors monografies inèdites o publicades entre
l’1 de setembre de 2014 i el 15 de
desembre de 2015 que es presentin a concurs en matèria de Dret
civil català. El Premi està dotat
amb 6.562 €.
• Modalitat B: Premis als millors
projectes d’investigació. Aques-
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ta modalitat, que consta de dos
Premis de 3.281 € cadascun d’ells,
està destinada a guardonar els
dos millors projectes d’investigació presentats a concurs en matèria de Dret civil català.
PREMI JURÍDIC FERRER EGUIZÁBAL
2015 SOBRE DRET ADMINISTRATIU
• Podran optar al Premi els advocats/
des, les llicenciats/des i graduats/
des en Dret i els estudiants de Dret.
No podrà presentar-se al Premi el
concursant que participi en un altre
premi jurídic convocat per aquesta
Corporació durant el 2015, ni tampoc els membres de la Junta de
Govern, els treballadors o col·laboradors de l’ICAB. Cada concursant
només podrà presentar-se a una
de les modalitats del Premi amb un
únic treball. Aquesta edició del Premi té dues modalitats:
• Modalitat A: Premi a la millor
monografia publicada o inèdita.
Aquesta modalitat està destinada
a guardonar les millors monografies inèdites o publicades entre
l’1 de setembre de 2014 i el 15 de
desembre de 2015 que es presentin a concurs en matèria de Dret
administratiu general o de la Generalitat de Catalunya. El premi
està dotat amb 6.412 €.
• Modalitat B: Premis als millors
projectes d’investigació. Aquesta modalitat, que consta de dos
Premis de 3.206 € cadascun d’ells,
està destinada a guardonar els dos
millors projectes d’investigació
presentats a concurs en matèria
de Dret administratiu general o de
la Generalitat de Catalunya.
PREMI MANUEL DURAN I BAS
• L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona convoca una nova edició
del Premi Duran i Bas per a col·le-

giats i col·legiades de l’ICAB que
hagin obtingut el seu títol de llicenciat o graduat en Dret en l’any de la
convocatòria o en els tres anteriors.
La data límit de presentació serà el
7 de gener de 2016.
• El Premi està dotat amb 3.000 €.
• Podran optar al Premi els col·legiats
i col·legiades de l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona que hagin
obtingut el seu títol de llicenciat o
graduat en Dret en l’any de la convocatòria o en els tres anteriors.
• El Premi està destinat a ajudar a
la realització d’un treball sobre un
tema de Dret privat.
XVI EDICIÓ DEL CONCURS DE NARRATIVA CURTA CONTES D’ADVOCATS
• Aquest concurs és obert a tots els
col·legiats, tant als exercents com
als no exercents, els quals s’anomenen autors dels contes.
• La temàtica dels contes ha d’estar
relacionada obligatòriament amb el
dret o amb la justícia o fer referència al nostre àmbit professional.
• Els contes han d’ésser originals i inèdits, escrits en català o castellà, amb
una extensió mínima de 5 pàgines i
màxima de 10 pàgines en lletra Arial
11 i interliniat senzill. En qualsevol
cas, els autors són responsables de
la seva autoria i originalitat dels contes presentats a concurs.
• S’atorgaran tres premis, patrocinats
per diverses entitats, amb la següent dotació econòmica:
• 1r premi: 1.200 €
• 2n premi: 600 €
• 3r premi: 300 €
• Els premis es lliuraran en un acte
que tindrà lloc en el decurs de la
festivitat de Sant Jordi.

L’any 2016 es varen convocar els següents premis:
PREMI MEMORIAL DEGÀ RODA I
VENTURA 2016
• Per a llicenciats/Des i graduats/des
en Dret i els estudiants d’una Facultat de Dret.
• Destinat a guardonar els millors
treballs que versin sobre Col·legis
professionals i l’exercici de les professions liberals, especialment l’advocacia, publicat en el territori de
l’Estat espanyol i escrit en qualsevol
de les llengües oficials d’aquest entre l’1 de gener i el 31 de desembre
de 2016.
• Modalitat A: Premi de 1.500 € al
millor article, sèrie d’articles o reportatge de caràcter informatiu
o divulgatiu publicat en premsa
escrita o digital, en publicacions
periòdiques i regulars, que tracti
sobre alguna de les matèries indicades.
• Modalitat B: Premi de 3.000 € a la
millor monografia, assaig o article
doctrinal publicat que tracti sobre
alguna de les matèries indicades.
PREMI FEIXÓ CARRERAS 2016 PER A
NOVES PROMOCIONS
• Per a col·legiats/des que hagin obtingut el seu títol de llicenciat o graduat en Dret en l’any de la convocatòria o en els tres anteriors.
• Destinat a ajudar a realitzar un treball sobre un tema de Dret Processal o organització judicial.
• Dotació: 3.000 €.
PREMI MEMORIAL PEDRO MARTÍN
GARCÍA 2016
• Per a col·legiats/des de l’ICAB que
reuneixin els requisits establerts a
les Bases del Premi.
• Destinat a guardonar un treball o article sobre Dret Processal Penal.
• Dotació: 3.000 €.
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Gràfic 16. NÚMERO DE LLIBRES DEL
BOOKCROSSING
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Gràfic 17. ADVOCATS I ADVOCADES
ICAB EN ALTRA AL SERVEI PRO-BONO
DE L’ICO

22

26

23

31

25

2012

2013

2014

2015

2016

Gràfic 18. DESIGNES EFECTUADES
SERVEI PRO BONO ICO

PREMI JURÍDIC FERRER EGUIZÁBAL
2016 SOBRE DRET ADMINISTRATIU (EDICIÓ EXTRAORDINÀRIA I ORDINÀRIA)
• Per a advocats/des, llicenciats/des i
graduats/des en Dret i els/les estudiants de Dret.
• Modalitat A: 2 Premis de 4.218 € a
les millors monografies inèdites o
publicades entre l’1 de setembre
de 2015 i el 31 de desembre de de
2016 en matèria de Dret administratiu general o de la Generalitat
de Catalunya.
• Modalitat B: 2 Premis de 4.218 € als
millors projectes d’investigació en
matèria de Dret administratiu general o de la Generalitat de Catalunya.
• Modalitat C (extraordinària): Premi
de 3.206 € al millor projecte d’investigació sobre l’ “Eficàcia i aplicació de la Llei 20/2013 de garantia
de la unitat de mercat després dels
seus 3 primers anys de vigència”.
PREMI JURÍDIC FERRER EGUIZÁBAL
EDICIÓ EXTRAORDINÀRIA 2016 SOBRE DRET CIVIL CATALÀ
• Per a advocats/des, llicenciats/des i
graduats/des en Dret i els/les estudiants de Dret.
• Dotació: 3.281 € al millor projecte
d’investigació sobre el tema “Disseny de les figures successòries del
Dret civil català davant del sistema
tributari”
PREMI JURÍDIC FERRER EGUIZÁBAL
EDICIÓ EXTRAORDINÀRIA 2016 AL
MILLOR PROJECTE D’INVESTIGACIÓ
EN MATÈRIA DE “DRET A LA SEGONA
OPORTUNITAT DE LA PERSONA FÍSICA”.
• Per a advocats/des, llicenciats/des i
graduats/des en Dret i els/les estudiants de Dret.
• Dotació: 3.206 € al millor projecte d’investigació sobre “El dret a la
segona oportunitat de la persona
física”.
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XVII EDICIÓ DEL CONCURS DE NARRATIVA CURTA CONTES D’ADVOCATS
• Aquest concurs és obert a tots els
col·legiats, tant als exercents com
als no exercents, els quals s’anomenen autors dels contes.
• La temàtica dels contes ha d’estar
relacionada obligatòriament amb el
dret o amb la justícia o fer referència al nostre àmbit professional.
• Els contes han d’ésser originals i inèdits, escrits en català o castellà.
• S’atorgaran tres premis, patrocinats
per diverses entitats, amb la següent dotació econòmica:
• 1r premi: 1.200 €
• 2n premi: 600 €
• 3r premi: 300 €
• Els premis es lliuraran en un acte
que tindrà lloc en el decurs de la
festivitat de Sant Jordiz.
• Bookcrossing: L’ICAB ofereix un servei de bookcrossing per a advocats pel
qual es dipositen o es recullen gratuïtament llibres de tot tipus. L’any 2015 es
van moure 35 llibres i a l’any 2016 es va
decidir deixar de prestar aquest servei.
EXTERNES (dirigides a la societat)
• Servei Pro-bono. En col·laboració
amb l’ICO (Institut Català d’Oncologia) l’ICAB ha obert la possibilitat
d’inscriure voluntàriament en una
llista pro-bono que ofereix assessorament jurídic als malalts oncològics o
els seus familiars directes quan, en circumstàncies econòmiques adverses,
necessités d’aquesta atenció jurídica
que queda fora de l’ abast previst en
la Llei d’assistència jurídica gratuïta.
El servei Pro-Bono ICO ha comptat
el 2015 i 2016 amb 22 advocats/des
voluntaris.
Han estat atesos un total de 31 pacients al 2015 i 25 pacients el 2016
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Gràfic 19. TIPOLOGIA DE MATÈRIES
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Gràfic 20. ADVOCATS I ADVOCADES
INSCRITS AL TOAD

51.773

• Servei d’orientació jurídica. En la mateixa línia que el punt anterior, l’ICAB
ofereix un servei d’orientació previ al
procediment judicial i de caràcter jurídic, a aquells ciutadans que es troben davant d’un conflicte de qualsevol
tipus. Aquest servei és de caràcter
universal i no necessita d’obtenció
del benefici de justícia gratuïta però

21

53.143

• Servei del torn d’ofici i assistència al
detingut. L’ICAB com tots els Col·legis d’Advocats i d’acord amb la normativa existent, gestiona i presta el servei
de torn d’ofici i assistència al detingut
a aquelles persones que obtenen el
benefici de justícia gratuïta o fins i tot
no obtenint, no designen advocat per
a la defensa en procediments en què
és preceptiu. Tot i que aquesta activitat és finançada per la Generalitat de
Catalunya, cal tenir en compte que
les quantitats que per aquesta tasca
realitzen els advocats estan molt per
sota dels honoraris habituals en l’àmbit privat, pel que és, sense cap mena
de dubte, una acció social i solidària
envers els ciutadans.

• Comissions de l’ICAB que realitzen
activitats d’interès per als ciutadans.
• La Comissió de drets dels animals,
fomenta la incorporació dels animals
a la societat com a teràpia ciutadana
(organitzant conferències, congressos
i col·laborant amb l’HSJD i l’Ajuntament de Barcelona). Participació de
l’ICAB als programes AnimalNen (per
a nens malalts) i GOS CIVIC (per la
socialització i facilitació d’accés dels
animals als equipaments de la ciutat
de Barcelona).
• La Comissió d’Arbitratge promou i
efectua totes aquelles accions de
responsabilitat social corporativa
que deriven de les normes i principis que són propis de les entitats i
Corporacions de Dret Públic, i, en
especial aquelles que promouen
l’arbitratge com a sistema de resolució de conflictes més àgil, tant en
l’àmbit contractual com en matèries
especialment sensibles per la ciutadania, en l’àmbit de l’arbitratge laboral, de serveis i/o consum.
• La Comissió de Seniors ha creat
com a acció relacionada amb la
Responsabilitat Social Corporativa,
la distinció Advocatus Seniors per
premiar aquell company que hagi
destacat en l’exercici de la nostra
professió exercida amb dignitat,
professionalitat i criteris deontològics i que sigui un exemple per les

16

18

3.456

Destacar la gran satisfacció demostrada per la possibilitat de disposar
d’aquest projecte, que senten tant
els advocats inscrits voluntàriament i
gratuïtament a aquest servei, com el
propi ICO i els beneficiaris que han
pogut ser atesos dins d’aquest projecte de responsabilitat social col·lectiva

27

54.814

Pel que fa a la matèria consultada, en
forma majoritària s’han fet consultes
sobre l’àmbit de Dret Laboral i de Seguretat, ja que representen el 20% de
la totalitat de les designes, mantenint
la mateixa tendència d’anys anteriors.

suposa un avanç per a la societat en
la mesura que contribueix al coneixement de drets i obligacions i, per tant,
a una societat més justa. Però també
en aquest cas, el servei, tot i trobar-se
subvencionat per l’Administració (Generalitat, Diputació de Barcelona,
Ajuntament de Barcelona) no cobreix
el 100% de les despeses que es generen pel que és el Col·legi d’Advocacia,
amb les quotes dels seus col·legiats,
que acaben finançant part del servei.

3.458

derivats pels serveis socials de l’ICO,
prèvia valoració de la seva insuficiència econòmica.

52.739
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Gràfic 21. EVOLUCIÓ CONSULTES SOJ
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generacions d’advocats joves. El
Jurat “ad hoc” en la seva reunió de
10 de desembre acordà nomenar,
Advocatus Senior 2016, al company
sènior Joaquin Armisen Lladó, a qui
se li entrega el Diploma acreditatiu
durant el dinar de Nadal

Gràfic 22. NÚMERO DE COL·LEGIS
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• Participació en BizBarcelona: L’ICAB
participa anualment a la Fira de l’emprenedor a Barcelona que es convoca anualment i en la qual participen
milers de ciutadans amb intencions
emprenedores. La contribució del
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
es realitza a través d’advocats que
voluntàriament s’ofereixen de manera
absolutament gratuïta, serveis d’assessorament durant els dies que té
lloc la Fira.
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Gràfic 23. NÚMERO D’ALUMNES
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• Visites guiades: L’ICAB ofereix gratuïtament una sèrie de visites guiades a
les seves instal·lacions, especialment
a la Biblioteca i Palauet declarat patrimoni cultural. Destaquen entre elles
l’activitat “Justícia i Joves” per la qual
adolescents entre 14 i 16 anys participen no només d’aquesta visita sinó
també d’unes activitats dirigides a informar sobre la professió d’advocat i
advertir dels drets i obligacions que
els són aplicables en qüestions tan
específiques com les xarxes socials.
En total, durant 2015, 13 col·legis i 640
alumnes i l’any 2016 (de gener a juny
ja que la resta de l’any el Palauet va
estar en obres), 7 col·legis i 307 alumnes, han gaudit d’aquesta activitat de
forma gratuïta.
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Gràfic 24. DADES VISITES GUIADES
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Gràfic 25. VISITANTS 48H OPEN HOUSE BARCELONA

A més s’ha participat en d’altres accions
concretes com:
• Visites guiades a la ciutadania per tal de
donar a conèixer els tresors bibliogràfics i el seu entorn col·legial. L’any 2015,
s’han fet 99 visites guiades amb 1571 vi-
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sitants i a l’any 2016 (de gener a juny ja
que la resta de l’any el Palauet va estar
en obres), 59 visites amb 893 visitants.
Així mateix es va participar en la 48h
Open House Barcelona l’any 2015 i el
2016 no es va poder participar perquè el
Palauet estava en obres.
• La cessió de fons bibliogràfics duplicats a altres centres que els hi puguin
interessar: Col·legi d’Advocats de Girona, AMAT, UPF, etc.
• Organitzant activitats culturals: visites
a Barcelona per guies contractats i
preparats.
• Secció oberta a la ciutadania sobre
Drets Humans i Dret Penal internacional i Dret a la Pau, on la intenció és fer
el gran centre documental de la ciutat
dedicat a aquest tema.
• Coordinant activitats de la Memòria
Històrica: base de dades sobre els advocats depurats a l’ICAB.
• Mitjans de Comunicació. Des del
departament de Comunicació mitjançant diversos canals de comunicació trasllada el compromís de l’ICAB
amb la societat civil. Entre aquests
temes cal destacar:
• L’orientació als joves sobre els perills de les xarxes socials.
• La participació de més de 30 ONG’s
en el Mercat Solidari de l’ICAB per
donar a conèixer els seus projectes
i recaptar fons per poder-los portar
a terme.
• S’ha creat un banner específic al
web sobre la Responsabilitat Social
Corporativa, en què hi apareixen totes aquelles campanyes solidàries a
les què l’ICAB recolza a través de la
seva difusió.
• Afavorir que es consulti la versió en
pdf de la revista “Món jurídic”, publicada al web col·legial abans que
s’imprimeixi en paper.
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• Difusió de la Marató de TV3 “El diumenge 18 de desembre, el Col·legi
de l’Advocacia de Barcelona i l’Escola Pia de Sarrià participaran a La Marató de TV3 amb dos grans esdeveniments solidaris: un partit de futbol
i un concert de la Coral de l’ICAB.
• Les campanyes de SOLIDARICAB
que s’han posat als flaixos han estat:
L’any 2015:

• Rock & Law.
• Campaña de primavera Proyecto
NANA.
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• Projecte de Nadal Fundació Juan
Bona, en aquesta ocasió per als
nens i nenes que atenen en la seva
missió de Rússia, a Vladivostok.
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• Concert solidari Associació Marc
Palmés-Nens de Katana.
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Gràfic 26. PARTICIPACIÓ EN ACTIVI-

• Programa Aqua Azul de natació
adaptada.
L’any 2016:
• Sopar Solidari de la Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral.

PARTICIPACIÓ EN BIZBARCELONA

TATS I EXPOSICIONS

EL DIUMENGE 18 DE DESEMBRE,
EL COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE
BARCELONA I L’ESCOLA PIA DE
SARRIÀ PARTICIPEN A LA MARATÓ
DE TV3 AMB DOS GRANS ESDEVENIMENTS:

10
10 HORES:
HORES: PARTIT
PARTIT DE
DE FUTBOL
FUTBOL
SOLIDARI
SOLIDARI ENTRE
ENTRE L’EQUIP
L’EQUIP DE
DE FUTBOL
FUTBOL
DE
DE L’ICAB
L’ICAB II L’EQUIP
L’EQUIP D’ALUMNES
D’ALUMNES
DE
DE L’ESCOLA
L’ESCOLA PIA
PIA DE
DE SARRIÀ
SARRIÀ

11 HORES: CONCERT SOLIDARI DE LA
CORAL DEL COL·LEGI DE L’ADVOCACIA
DE BARCELONA AL SALÓ D’ACTES
DE L’ESCOLA PIA DE SARRIÀ

• Magic Line Barcelona.
• Teatre ‘Periodo de Reflexión’.
• Jornada ‘Mujeres sin refugio’.
• Fundació Juan Bonal.
• Festa solidària Càritas a Brafa.
• Associació per al desenvolupament de projectes solidaris al
Sàhara.
• Fundació Finestrelles–Suport a la
discapacitat intel·lectual.

ENTRADA GRATUÏTA
LLOC: ESCOLA PIA DE SARRIÀ
(C/ IMMACULADA 25-35 DE BARCELONA)
S’INSTAL·LARAN URNES SOLIDÀRIES AQUELL
DIA PER RECAPTAR FONS PER A LA MARATÓ.
SIGUES SOLIDARI
PARTICIPA A LA MARATÓ DE TV3!

PARTICIPACIÓ EN LA MARATÓ DE TV3

NADAL SOLIDARI
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• Actes anuals de solidaritat. L’ICAB participa cada any en diverses campanyes de
solidaritat envers la societat en general:
• Nadal: recollida d’aliments i de joguines per a una parròquia. L’any 2015
es varen recollir 450 Kg d’aliments
que es varen repartir a 20 famílies
(100 unitats familiars) i 120 joguines
que es varen repartir a 40 nens i nenes. L’any 2016 es varen recollir 250
Kg d’aliments que es varen repartir a
10 famílies (48 unitats familiars) i 65
joguines que es varen repartir a 42
nens i nenes.

MERCAT SOLIDARI
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Gràfic 27. PANETTONES VENUTS
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Gràfic 28. NÚMERO ONG PARTICIPANTS

• La venda de Panettones durant les
festes nadalenques llur benefici va
anar a parar a la Fundació degà Ignasi
de Gispert. Els fons recaptats es van
dedicar a obra social. La promoció
fou que per als àpats amb la família
o amb els amics es portés un present
dolç amb forma de Panettone, amb la
confiança que estaven fent alhora un
servei social. Aquests Panettone van
estar exposats a l’entrada del Col·legi
de l’Advocacia de Barcelona, a Altermútua i a Bantierra.
• Festivitat de Sant Raimon de Penyafort (patró de l’advocacia catalana): recollida d’aliments o contribucions econòmiques per al Banc
d’Aliments, convocatòria del mercat
solidari amb diverses ONG, realització d’actes lúdics (sopar de gala,
sessió de teatre amateur, etc.) La
venda d’entrades d’aquestes activitats ha permès destinar una part
del què s’ha recaptat a diversos
projectes solidaris, etc.
• Mercat Solidari: l’objectiu d’aquesta cita de germanor és que advocats i advocades, i la ciutadania en
general, col·laborin amb les seves
compres per tal de fer realitat els
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projectes solidaris de les entitats
participants.
• Donació de sang: anualment en dates
determinades per la Creu Roja, s’organitzen campanyes per les quals es
convida als col·legiats a participar en
donacions de sang.
• Regal de pàgines de publicitat a
“Càritas” a la revista Món jurídic, per
la seva labor social.
• Adquisició de 250 Kg de caramels
softfruit a la Fundació “Cáncer y
vida” perquè estiguin a disposició
dels col·legiats a les Sales de Togues
dels Jutjats de Barcelona.
CONCLUSIONS
Cal tenir present que totes aquestes accions s’estan realitzant de manera inconnexa, sense tenir de manera conscient
feedback del què suposen tant per a la
pròpia Corporació com per a la societat.
Ni els treballadors, ni els advocats tenen assumides aquestes accions, ni
que formen part de l’essència mateixa
d’un col·legi d’advocats en general, però
d’una manera especial, l’ICAB ha fet un
esforç important en els últims anys per
desenvolupar aquesta vessant.
En aquesta línia però, s’ha fet un afany
especial per comunicar la tasca feta pel
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
enviant notes de premsa específiques
per traslladar el seu compromís amb la
societat civil sobre diferents temes que
han estat d’actualitat durant els anys
2015 i 2016.
Entre aquests temes podem destacar a
l’any 2015:
• L’ICAB analitza amb estudiants d’ESO
l’ús de les xarxes socials per evitar que
es cometin faltes i delictes.
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• L’ICAB participa per primera vegada a
“La Marató de TV3”.
• Més de 200 persones participen a
l’ICAB en les activitats organitzades
amb motiu de “La Marató de TV3”’.
• L’ICAB resolt dubtes jurídics als ciutadans amb motiu de La Marató.
• L’ICAB alerta de la necessitat d’una
educació basada en el respecte i la
igualtat per garantir que els infants visquin en “Pau”.
• L’ICAB reclama que els advocats assisteixin des del primer moment a les
víctimes de violència de gènere.
• L’ICAB se suma la commemoració del
“Dia de les Nacions Unides”.
• Més de 1.000 advocats de tot Espanya
s’apunten en els primers dies al Registre de l’Advocacia per donar assistència jurídica als refugiats.

dores de les empreses subcontractades de la companyia per buscar solucions al conflicte actual.
• L’ICAB, seu de la primera taula de negociació entre Telefónica i l’assemblea
de treballadors.
• L’ICAB acull la segona taula de negociació entre Telefónica i l’assemblea de
treballadors.
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Gràfic 29. NOTES DE PREMSA RELACIONADES AMB TEMES DE RSC

• L’ICAB i altres entitats socials i mèdiques demanen a l’Administració més
recursos per aturar el maltractament
psicològic i físic als infants.
• L’ICAB renova el seu compromís amb
els malalts oncològics.
• L’ICAB denuncia que el nou Codi penal i la Llei de seguretat ciutadana,
aprovats avui, comporten un retrocés
en els drets dels ciutadans.

• L’ICAB i l’ICPB condemnen la situació infrahumana en què es troben els refugiats.

• L’ICAB i altres entitats socials demanen que s’implementin polítiques socials que permetin garantir uns ingressos mínims a les famílies amb fills.

• L’ICAB demana l’alliberament dels advocats de Drets Humans arrestats per
les forces de seguretat xineses.

• L’ICAB s’adhereix al manifest de rebuig a la reforma del Codi penal “No
hi ha dret. Per un Codi penal de tots”.

• L’ICAB alerta de la retallada de drets
que comportarà l’entrada en vigor del
nou Codi Penal.

• Arenys de Mar té un nou Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge.

• L’ICAB condemna l’atac yihadista simultani a Tunísia, França i Kuwait.

• L’ICAB posa en marxa el Torn d’Ofici
sobre dret hipotecari per oferir un assessorament específic a la ciutadania.

• L’ICAB promou amb el seu pressupost
ajudes econòmiques per combatre
el treball infantil en països en vies de
desenvolupament.

• L’ICAB promou la solidaritat amb
el “Mercat solidari” on es donarà a
conèixer el projecte d’una vintena
d’ONG.

• L’ICAB s’ofereix com a mediador entre
Telefónica i els treballadors i treballa-

• L’ICAB alerta que el nou Codi Penal
comporta una manca de seguretat jurí-
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dica per als ciutadans en moltes de les
conductes que regula.
• L’ICAB expressa el seu malestar i indignació per l’atac contra la revista
francesa Charlie Hebdo i rebutja la
violència com a via per defensar els
interessos propis en una societat democràtica.
i al 2016:
• L’ICAB participa per segon any consecutiu a “La Marató de TV3”.
• L’ICAB lliura a “La Marató de TV3”
prop de 1.000 €, amb la col·laboració
de l’Escola Pia de Sarrià i Xaloc de
l’Hospitalet de Llobregat.
• El 18 de desembre, partit de futbol i
concert de la Coral de l’ICAB a benefici de “La Marató de TV3”.
• La Secció de Dret de la Infància i
Adolescència de l’ICAB reclama més
recursos perquè les escoles comptin
amb “vetlladors”, figura que recull la
llei.
• L’ICAB inicia una campanya solidària
de recollida d’aliments.
• Partit de futbol entre advocats de
l’ICAB, l’equip periodistes de TV3 i
l’equip de l’escola Xaloc, a benefici de
La Marató.
• L’ICAB se suma al dia de la commemoració del “Dia de les Nacions Unides”.
• L’ICAB celebra que els advocats japonesos hagin demanat al seu Govern
que aboleixi la pena de mort.

• La Fundació Degà Ignasi de Gispert estrena web i grup de voluntaris que ajuden als advocats/des que ho necessiten.
• La secció de dret marítim de l’ICAB reclama mesures urgents per evitar més
morts a la mar Mediterrània.
• L’ICAB forma part del projecte europeu d’assistència jurídica a refugiats a
Lesbos.
• L’ICAB rebutja l’atac contra l’hospital
de Quetta al qual s’havia traslladat al
president de l’Associació d’Advocats de
Baluchistan després de ser tirotejat.

memòria2016

tiva per combatre els abusos sexuals
a menors.
• La Secció de Dret Ambiental de
l’ICAB reclama un impuls polític per
tal d’aconseguir una societat amb zero
residus.
També s’ha informat d’aquestes accions
a la pàgina web de l’ICAB (www.icab.cat)
i a la revista Món Jurídic, amb l’objectiu
de fomentar la Responsabilitat Social
Corporativa.

• L’ICAB expressa el seu malestar i rebuig per l’atemptat de Niça.

A Món Jurídic, al 2016, s’ha inclòs una
secció dedicada a donar a conèixer la
tasca de fundacions, principalment, la
nostra, la Fundació Degà Ignasi de Gispert, però també d’altres (Sant Joan de
Déu, Casal dels Infants del Raval, entre
altres).S’han publicat 7 números (inclòs
el darrer, de desembre 2016 / gener de
2017).

• L’ICAB i l’Advocacia Catalana celebren la finalització del treball del grup
redactor de l’avantprojecte de Llei de
mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones que es troben
en risc d’exclusió social.

Tot i així s’ha de treballar en una línia
més coherent incorporant sempre a la
memòria de l’ICAB un capítol dirigit a la
responsabilitat social corporativa la qual
cosa pot contribuir de manera important a:

• L’ICAB alerta que un dels principals
obstacles per combatre el tràfic de
persones i explotació sexual és la dificultat de detectar les víctimes.

• Fomentar el sentiment de solidaritat i
cooperació mútua entre els advocats
com a símbol distintiu d’una professió.

• L’ICAB i l’advocacia catalana participen activament en la segona reunió
per defensar la llei d’emergència habitacional.

• L’ICAB denuncia la passivitat d’Europa
davant la crisi dels refugiats i reivindica el treball de l’advocacia en la defensa dels seus drets.
• La Secció d’Infància de l’ICAB reclama
una actualització urgent de la norma-

• Contribuir al coneixement per part de
la societat tant de la institució i les seves funcions com de la pròpia professió i els seus valors.
• Millorar en la prestació de serveis tant
a la ciutadania com al propi col·lectiu
sota uns paràmetres ètics i de qualitat.

L’ICAB
en imatges
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la secció tic i de propietat intel·lectual de l’icab reclamen reforçar l’aplicació d’aspectes normatius i contractuals sobre privacitat per protegir les dades dels usuaris

el centre de mediació del col·legi de l’advocacia de barcelona (cemicab) ha
tramitat al 2015 prop de 1.000 mediacions

La Revista Jurídica de Catalunya alerta que la reforma societària és la més
rellevant i ambiciosa dels últims vint anys

memòria2016
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l’icab i la fundació agbar inauguren les fonts del jardinet del palauet casades

el degà de l’icab, el ministre i el conseller de justícia homenatgen l’advocacia
barcelonina

94
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primer congrés de violència masclista. l’icab alerta que la revictimització de
la dona és un dels problemes més greus de la violència de gènere en l’àmbit
judicial

la comissió de dones advocades de l’icab alerta que un 12% dels delictes denunciats als jutjats de vido fan referència a violència habitual

memòria2016
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els col·legis professionals inicien una campanya per sumar esforços en defensa dels drets dels refugiats davant l’intent de realitzar devolucions massives

joves professionals de diferents sectors han reivindicat el seu talent en el
marc de la trobada internacional “the value of young professionals” celebrada a l’icab

l’icab organitza una fira d’ocupació per donar feina a estudiants i a col·legiats/des
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l’icab clausura els actes commemoratius dels 50 anys de l’escola de pràctica
jurídica reunint a les diverses generacions d’advocats/des que han passat per
les seves aules

250 advocats/des participen en el xxiii congrés de responsabilitat civil i assegurances de l’icab

memòria2016
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la secció d’infància de l’icab reclama una actualització urgent de la normativa per combatre els abusos sexuals a menors

l’icab realitza gairebé més de 100 activitats formatives en el marc del 1r congrés de l’advocacia de barcelona

l’icab denuncia la passivitat d’europa davant la crisi dels refugiats i reivindica
el treball de l’advocacia en la defensa dels seus drets
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L’ICAB reclama que s’examini en la prova d’accés a l’Advocacia sobre les competències per exercir la professió

Es presenta a l’icab la nova etapa de fundació privada sant raimon de penyafort

les comissions de protecció dels drets dels animals dels col·legis d’advocats
d’espanya, nou lobby contra el maltractament animal
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