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El Col·legi de 
l’Advocacia 

de Barcelona
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona és una Cor-

poració de Dret Públic creada el 17 de gener de 1833, 
amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per 
al compliment de les seves finalitats públiques i priva-
des, d’acord amb la normativa professional i col·legial. 

El col·legi compleix com una de les seves funcions 
essencials la del registre de tots aquell/ a que, amb la 
intenció d’exercir com advocat/da, ha de col·legiar-se 

d’acord amb la normativa legal o d’aquells/es que,  
tot i no tenir la intenció d’exercir, sí volen constar  

com persones col·legiades per tal de gaudir de  
tots els serveis amb les mateixes condicions.
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L’any 2018, les noves col·legiacions 
han estat 563. Del total de noves 
col·legiacions: un 81% ho han fet 
com exercents, i el 19% restant s’han 
col·legiat com no exercents. En aquest 
sentit, el cens col·legial ha tancat el 
31 de desembre de 2018 amb 24.038 
persones col·legiades, de les quals 
16.649 son professionals amb exercici 
i 7.389 sense exercici.

Respecte els col·legiats i col·legiades 
amb exercici, el 54% són homes i el 
46% són dones. Aquesta distribució 
no és igual si s’observen les dades de 
les noves incorporacions al Col·legi, ja 
que entre els company i companyes 
que s’han col·legiat a l’ICAB en situa-
ció d’exercici aquest any 2018, el 61% 
són dones, respecte un 39 % d’homes.

Per altra banda, el nombre de perso-
nes associades a l’ICAB, i contempla-
des a l’art. 4.3. dels Estatuts Col·le-
gials, a data 31 de desembre de 2018, 
ascendeix a 312.

Les Societats Professionals es troben 
regulades a la Llei 2/2007 de 15 de 
març. L’art. 8.4 estableix l’obligació 
d’inscriure’s al Registre de Societats 
professionals del Col·legi professional 
que correspongui al seu domicili, als 
efectes de la seva incorporació al ma-
teix, per tal que aquest pugui exercir 
les competències que l’ordenament 
jurídic atorga sobre els professionals 
col·legials.

Pel que fa al tipus de Societat profes-
sional registrada a l’ICAB, és majorità-
ria la societat integrada per menys de 
5 socis/es, model que representa el 
89 % del total. 

Les societats integrades per més de 
10 socis/es suposen únicament l’ 1% 
del total.delegacions icab

16.649 
exercents

7.389  
no exercents

24.038
PERSONES 

COL·LEGIADES
 

12.412
HOMES

 
11.626 

dones

563 
noves  
col·legiacions

període/any 2007-2018

Societats professionals d’alta Núm.

Societats cooperatives 1

Societats anonimes professionals 10

Societats limitades professionals 913

Societats civils professionals 224

Societats col·lectives 2

TOTAL 1.150

Societats professionals per socis  

Menys de 5 socis 1.024

Entre 5 i 10 socis 111

Més de 10 socis 15

cens col·legial a 31 de desembre de 2018

Homes Dones  

Exercents 8.983 7.666 16.649

No exercents 3.429 3.960 7.389

Total 12.412 11.626 24.038

el cens de col·legiacions de 2018:

Homes Dones  

Exercents 178 280 458

No exercents 44 61 105

Total 222 341 563
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ABAST TERRITORIAL: 
LES DELEGACIONS

L’ICAB compta amb onze delegacions 
repartides pels diferents partits judi-
cials situats dins l’àmbit territorial del 
Col·legi, que és provincial.

Les delegacions del Col·legi de l’Ad-
vocacia de Barcelona estan situades 
a Arenys de Mar, Badalona, L’Hospi-
talet de Llobregat-Cornellà, Igualada, 
Berga, Gavà, El Prat de Llobregat, 
Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi 
de Llobregat, Vilafranca del Penedès i 
Vilanova i La Geltrú.

Pels propers anys de mandat, l’ICAB 
ha dissenyat un Pla d’Acció específic 
per a les Delegacions ICAB que s’ha 
començat a executar al llarg de tot 
l’any 2018. 

A més de treballar per tal que les 
delegacions, representades per un 
delegat/da i sotsdelegat/da disposin 
dels mateixos serveis que s’ofereixen 
als col·legiats/des que es dirigeixen 
a la seu del carrer Mallorca, 283 de 
Barcelona, el pla d’acció específic 
executat l’any 2018, pivota sobre tres 
eixos essencials: 

A) Visites i trobades institucionals 
entre els membres de la Junta de 
Govern i els Delegat/es, en seu de 
les pròpies Delegacions i amb la fina-
litat de reforçar la funció institucio-
nal dels mateixos amb les autoritats 
locals dels seus partits judicials. 

Igualment, en el darrer trimestre 
de l’any 2018 s’ha dissenyat un pla 
de coordinació que s’ha començat 
a executar el mes de gener de 2019. 
Aquest Pla  consisteix en què un 
grup de tècnics, tècniques admi-
nistratius /ves i jurídics / ques de 

l’ICAB, es desplacin Delegació per 
Delegació, amb l’objectiu de compro-
var “in situ”  la possibilitat d’implan-
tar la millora dels serveis tècnics i 
d’assessorament jurídic SOJ/SOM 
que l’ICAB pot oferir a tots els com-
panys i companyes adscrits a cada 
Delegació, per un millor desenvolu-
pament i exercici de la professió en 
les Delegacions ICAB.

B) Facilitar als companys/es de les 
Delegacions rebre la mateixa oferta 
formativa en la pròpia seu de la Dele-
gació, que s’ofereix als companys/es 
en la seu col·legial del carrer Mallor-
ca: càpsules formatives, vídeo-strea-
ming-jornades presencials. Al llarg 
de l’any 2018, hem celebrat formació 
presencial a les seus de Vilanova, 
Vilafranca, Arenys, Igualada i Berga.
C) Proveir als companys/es de les 
Delegacions de la informació i actu-
alització de tota l’activitat legislativa 
mitjançat comunicació directa i per-
manent amb la Comissió de Normati-
va de l’ICAB.

Celebració de la II CIMERA DE 
DELEGACIONS 2018: igual que es 
va fer al mes de setembre de 2017, 
el dia 29 de novembre de 2018, es 
va celebrar la II CIMERA DE DELE-
GACIONS ICAB a la seu del carrer 
Mallorca i que va estar presidida 
per la Degana, el Vicedegà i el 
secretaria de la Corporació. Van 
assistir tots els Delegats i Delega-
des, Sots-Delegats i Sots-Delegades 
de l’ICAB; es van tractar proble-
màtiques comunes que afecten als 
Jutjats adscrits a les mateixes, i 
projectes comuns per executar al 
llarg del proper any 2019.

L’ICAB A L’AMBIT INTERNACIONAL
La internacionalització de la professió 
és un dels grans reptes que ha d’afron-

tar l’Advocacia de Barcelona del segle 
XXI.  La Junta de Govern del Col·legi, 
reunida en sessió de 18 de juliol de 2017, 
va acordar la constitució de la Comis-
sió Delegada de Junta de Relacions 
Internacionals per tal de, conjuntament 
amb el Departament d’Internacional de 
l’ICAB, orientar i assessorar a la Junta 
de Govern en la internacionalització 
de l´Advocacia de Barcelona, amb els 
següents objectius principals: 

• fomentar les relacions del Col·legi 
amb les Associacions Internacionals 
d´Advocats /des de les quals l’ICAB 
és membre, oferir suport als col·legiats 
i col·legiades en l´exercici de la seva 
professió a l´exterior

• promoure la seva participació en els 
diferents fòrums internacionals, amb la 
finalitat de crear contactes amb Insti-
tucions i Advocats, Advocades d´arreu 
del món

• fomentar que Barcelona esdevingui 
seu d´esdeveniments jurídics i conver-
tir-se d´aquesta manera en un referent 
de l´Advocacia internacional
Des de la seva creació, la Junta de 
Govern, la Comissió i el Departament 
d’Internacional han treballat conjun-
tament per tal de poder donar com-
pliment als referits objectius, i en el 
darrer any i mig s’han dut a terme les 
següents actuacions: 

• Reactivació dels Convenis d´Ager-
manament que l’ICAB té subscrits amb 
Col·legis d´Advocats d´Europa, Àfrica, 
Àsia i Amèrica i formalització de nous 
Convenis per ampliar les oportunitats 
que l’agermanament amb els col·legis 
d’altres jurisdiccions aporta als col·legi-
ats i col·legiades.

Concretament durant el darrer any 
s´han signat Convenis amb:  Inte-
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grated Bar of Philippines, Seul Bar 
Association, Wraclow Bar Association 
i amb la International Law Section 
de l’American Bar Association (ABA), 
comptant en l’actualitat amb més de 
50 convenis subscrits.

En el marc d’aquests Convenis els  
col·legis agermanats intercanvien 
informació jurídica, organitzen missions 
jurídiques (legal links), conferències, 
períodes de pràctiques (stages/trai-
nings) a bufets internacionals, visites 
de delegacions estrangeres, coopera-
ció bibliotecària, ús de les instal·laci-
ons en Col·legis d´arreu del món...

Com a element innovador dels Conve-
nis, cal destacar la publicació d’arti-
cles a revistes jurídiques de Col·legis 
foranis i viceversa, que durant l´any 
2018 es va començar a realitzar amb el 
Col·legi de Seul. 

Durant el primer trimestre de l´any 
2019 es va signar un acord de col·la-
boració amb l’Asociación Hispano 
Austriaca de Juristas (AHAUJ).

• Organització de Missions Jurídiques 
(Legal-Links). Els Legal-Links són 
una excel·lent ocasió per tal que els 
col·legiats i col·legiades pugin establir 
negocis i fomentar les relacions amb 
clients i advocats/des d’altres països. 
Si bé són fets a mida per cobrir les ne-
cessitats de l’advocacia, les activitats 
principals que es desenvolupen en els 
mateixos són les següents:

• Sessions científiques de treball, 
destinades a conèixer el marc legal del 
país visitat

• Visites a Institucions jurídiques i 
judicials

• Networking amb l’advocacia local 

Com a missions inverses, al mes de 
juny es va rebre una delegació d´As-
sessors Jurídics de la Chamber of Legal 
Advisers de Varsòvia, i els dies 18-19 
d’octubre es va acollir una missió d’ad-
vocats i advocades de Lió. Com a missió 
directa, els dies 19-21 de setembre se’n 
va organitzar una a Varsòvia d’un grup 
de col·legiats i col·legiades de l’ICAB.

• Seguint amb la línia de la internacio-
nalització marcada per la Junta de Go-
vern, i amb la finalitat de crear xarxes 
de relacions que permetin el creixe-
ment dels col·legiats i col·legiades, s’ha 
negociat un conveni de col·laboració 
amb ACCIÓ, amb l´objectiu comú 
d’afavorir el procés d´internacionalit-
zació de les empreses i els advocats i 
advocades. La seva formalització està 
prevista a finals de març de 2019, en el 
marc d’una jornada de sensibilització 
de la internacionalització, en la què es 
tractarà: i) la planificació estratègica 
dels despatxos com a primer pas per 
internacionalitzar-se, ii) les missions 
que organitza ACCIO per tal que els 
col·legiats i col·legiades tinguin la infor-
mació necessària per planificar els seus 
viatges de prospecció internacional, i 
iii) la disposició de la seva xarxa de 40 
oficines exteriors de comerç i d´inversi-
ons i l’etiqueta d´usuari “Premium” dels 
advocats i advocades, tenint un accés 
gratuït a tota la informació que conté el 
portal d’ACCIO.

• S’han coorganitzat amb el Grup 
d´Advocats/des internacionals ho-
mologats a l´ICAB, quatre sessions 
de networking – “International Legal 
Networking”- per tal de facilitar la inte-
racció entre col·legiats/ des estrangers 
/es i locals sobre temes d’actualitat 
jurídica  internacional.

• Cal destacar l’organització de les 
“Trobades de Barcelona, Memorial 

Jacques HENRY”, dins del marc de la 
Festivitat de Sant Raimon de Penyafort. 
L´edició de les Trobades de l´any 
passat, a la qual hi van participar els 
representants de l´Advocacia interna-
cional i col·legiats / des de l´ICAB, va 
tractar sobre els secrets empresarials, 
protecció i exigibilitat. L´endemà de les 
tradicionals Trobades es va organitzar 
un “International Legal Brunch”, quin 
tema fou “L´ètica professional”.

Finalment, cal remarcar que durant el 
2018 s´han reforçat les relacions amb 
les Associacions Internacionals d´Advo-
cats de les quals l´ICAB n´és membre:

• UIA (Unión Internacional  
de Abogados)
• FBE (Fédératoin des  
Barreaux d’Europe)
• IBA (International Bar Association)
• AIJA (Association Internationale  
des Jeunes Avocats) 
• ABA (American Bar Association)
• EYBA (European Young Bar  
Association)
• ELFA (European Law Faculties  
Law Association)

Igualment l´ICAB ha intensificat relaci-
ons amb d´altres Associacions: CCBE 
(Conseil des Barreaux de l´Union Euro-
péenne), FIA (Federació interamericana 
d´Advocats), UIBA (Unión Iberoameri-
cana de Colegios y Agrupaciones de 
Abogados).

Al desembre de 2018, el Departament 
Internacional de l´ICAB va organitzar 
la primera edició de l’”International 
Legal Breakfast”, amb la intervenció del 
Sr. Ariel MANTECON, President de 
la “Organización Nacional de Bufetes 
Colectivos de Cuba” (ONBC), i es vol 
continuar organitzant-ne al llarg de 
2019, amb la participació de destacats 
convidats internacionals.
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Així mateix, durant el 2018, l´ICAB 
ha rebut Delegacions d´Advocats de 
Col·legis estrangers per tal de conèixer 
el sistema jurídic i judicial del nostra 
país i establir contactes amb Advocats 
/ des locals (Lió, Varsòvia, Argentina).

Sens dubte, el nostre Col·legi és una 
bona plataforma per ajudar a què 
tots els advocats i advocades puguin 
millorar i créixer la seva necessària 
internacionalització.

ORGANITZACIÓ 
El màxim òrgan decisori de l’ICAB és 
l’Assemblea General, tal com establei-
xen 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·legi-
ats i col·legiades exercents de l’ICAB 
per a un mandat de quatre anys.

LA JUNTA DE GOVERN 
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.

L’any 2018 les responsabilitats assig-
nades han estat les següents:
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La Junta de Govern

Ma. Eugènia Gay Rosell
degana

Frederic Munné Catarina

Núria Flaquer Molinas

Jordi Pina Massachs 
vicedegà

Olga Arderiu Ripoll

Carlos Echávarri Paniagua

Jesús Sánchez García
secretari

tresorer
Josep M. Balcells Cabanas

oïdora de comptes
Yvonne Pavía Lalauze Joaquim de Miquel Sagnier

Cristina Vallejo Ros

Susana Ferrer Delgadillo
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Ma. Eugènia Gay Rosell
Degana, Assessoria Jurídica, Centre de 
Mediació de l’ICAB (CEMICAB), Comissió 
d’Advocats Mediadors, Comissió per a la 
Cooperació i el Desenvolupament (0’7%), 
Comissió d’Intermediació, Responsabilitat 
i Assegurança Col·legial (CIRAC), Comissió 
de Relacions amb l’Administració i la Justícia 
(CRAJ), Comissió de Relacions Internacio-
nals, Comunicació i Màrqueting, Departament 
Internacional, Fundació Degà Ignasi de Gis-
pert, Fundació Ferrer Eguizábal, Fundación 
Instituto de Investigación Aplicada de la Abo-
gacía, Fundació Sant Raimon de Penyafort.
 
Jordi Pina Massachs 
Vicedegà, Assessoria Jurídica, Comissió 
del Servei de Defensa d’Ofici, Comissió 
per a la Cooperació i el Desenvolupament 
(0’7%), Comissió de Relacions amb l’Admi-
nistració i la Justícia (CRAJ), Comunicació 
i Màrqueting, Delegacions , Mediació entre 
companys/es, Revista Món Jurídic, Fundació 
Degà Ignasi de Gispert, Fundación Instituto 
de Investigación Aplicada de la Abogacía, 
Fundació Sant Raimon de Penyafort, Grup 
de Voluntaris de l’ICAB 
 
Jesús Sánchez García
Secretari, Àrea de Col·legiats no exercents, Comis-
sió de Normativa, Secció de Dret del Consum, 
Delegacions , Fundació Degà Ignasi de Gispert 
 
Josep M. Balcells Cabanas
Tresorer, Comissió d’Advocats d’Empresa, 
Fundació Degà Ignasi de Gispert, Fundació 
Sant Raimon de Penyafort 
 
Yvonne Pavía Lalauze
Oïdora de comptes, Àrea de Formació 
(Comissió de Cultura i Formació), Comissió 
d’Advocats d’Empresa, Comissió de Relaci-
ons amb l’Administració i la Justícia (CRAJ) 

Joaquim de Miquel Sagnier
Bibliotecari, Comissió de Deontologia 
Professional, Comissió de Drets de la Gent 
Gran, Comissió d’Intrusisme Professional, 
Comissió de la Memòria Històrica, Oficina 
d’Atenció al Ciutadà (Serviconsum)

Frederic Munné Catarina
Comissió d’Advocats Sèniors , Comissió d’Ar-
bitratge, Comissió d’Honoraris , Comissió 
de Justícia Penal Internacional, Comissió 
de Prospectives Socioprofessionals, Oficina 
d’Atenció al Ciutadà (Serviconsum)

Olga Arderiu Ripoll
Comissió de Defensa dels Drets de la 

Persona i del Lliure Exercici de l’Advocacia, 
Comissió de Dones Advocades, Comissió 
dels Drets de les Persones amb Discapaci-
tat, Secció de Compliance, Alter Mútua
 
Cristina Vallejo Ros
Àrea de Formació (Comissió de Cultura 
i Formació), Comissió de Relacions amb 
l’Administració i la Justícia (CRAJ), Comissió 
d’Intermediació, Responsabilitat i Assegu-
rança Col·legial (CIRAC), Secció de Dret del 
Consum, Fundació Sant Raimon de Penyafort

Núria Flaquer Molinas
Centre de Mediació de l’ICAB (CEMICAB)
Comissió d’Advocats de Responsabilitat Civil i 
Assegurances, Comissió d’Advocats Mediadors,
Comissió dels Drets de les Persones amb Dis-
capacitat, Comissió per a la Igualtat dels Nous 
Models de Família, Comissió de Normativa,
Comissió d’Intermediació, Responsabilitat i 
Assegurança Col·legial (CIRAC)
 
Carlos Echávarri Paniagua
Àrea de Formació (Comissió de Cultura i For-
mació), Comissió de Drogues, Comissió de Rela-
cions amb l’Administració i la Justícia (CRAJ)
 
Susana Ferrer Delgadillo
Assessoria Jurídica, Comissió de Normativa,
Comissió de Relacions amb l’Administració i 
la Justícia (CRAJ), Revista Món Jurídic,
Fundació Sant Raimon de Penyafort
 
Emma Gumbert Jordan
Borsa de Treball-Servei d’Ocupació i Orien-
tació Professional, Comissió de Relacions 
amb l’Administració i la Justícia (CRAJ), 
Secció de Dret Cooperatiu i de l’Economia 
Social, Mutualitat de l’Advocacia

Rodolfo Antonio Tesone Mendizábal 
Comissió de Prospectives Socioprofessionals, 
Comissió de Transformació Digital, Grup de 
l’Advocacia Jove (GAJ), Secció de Complian-
ce, Fundació Sant Raimon de Penyafort

M. Carmen Valenzuela Hidalgo
Comissió de Dret Penitenciari, Comissió 
d’Estrangeria, Comissió de Protecció dels 
Drets dels Animals, Comissió de Relacions 
amb l’Administració i la Justícia (CRAJ), Co-
missió del Servei de Defensa d’Ofici, Coral , 
Oficina d’Atenció al Ciutadà (Serviconsum), 
Servei d’Atenció al Col·legiat (SAC), Funda-
ció Sant Raimon de Penyafort.
 
Alejandro Fuentes-Lojo Rius
Comissió de Normativa, Grup de l’Advocacia 
Jove (GAJ)

Emma Gumbert Jordan

Rodolfo Antonio  
Tesone Mendizábal

M. Carmen Valenzuela Hidalgo

Alejandro Fuentes-Lojo Rius
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A més de la participació dels col·le-
giats i col·legiades 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 Co-
missions Delegades per mandat de la 
Junta de Govern. Aquestes comissions 
tenen com a finalitat essencial assistir 
a la Junta de Govern en el desen-
volupament 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, Respon-
sabilitat i Assegurança Col·legial 
(CIRAC)
Comissió d’Intrusisme 
Comissió de Cultura i Formació 
Comissió de Deontologia Professional 
Comissió de Normativa 
Comissió de Prospectives Sociopro-
fessionals 
Comissió de Relacions Internacionals
Comissió de Relacions amb l’Adminis-
tració i la Justícia (CRAJ) 
Comissió de Transformació Digital
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 vo-
luntàriament 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 Responsabili-
tat 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 Internacio-
nal i Drets Humans
Comissió de Protecció dels Drets dels 
Animals 
Comissió dels Drets de la Gent Gran 
Comissió dels Drets de les Persones 
amb Discapacitat
Comissió d’Arbitratge 
Comissió per a la Igualtat de Drets 
dels Nous Models de Família 
Grup de l’Advocacia Jove (GAJ) 

Formant part de les Seccions de la 
Comissió de Cultura i Formació, que 
tenen com a finalitat essencial la 
promoció de la investigació, el desen-
volupament, l’especialització en les 
diverses àrees del Dret, i la formació 
continuada: 

Secció de Compliance
Secció de Dret Administratiu 
Secció de Dret Aeronàutic 
Secció de Dret Ambiental 
Secció de Dret Civil 
Secció de Dret Concursal
Secció de Dret Constitucional 
Secció de Dret del Consum
Secció de Dret Cooperatiu i de l’Eco-
nomia Social
Secció de Dret Esportiu 
Secció de Dret Fiscal i Financer 
Secció de Dret Internacional i de la 
Unió Europea 
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·lec-
tual i Drets d’Imatge 
Secció de la Infància i de l’Adolescència 

L’octubre de 2018 la Junta de Govern 
va constituir la nova Secció de Dret 
Cooperatiu i de l’Economia Social per 
tal de promoure el debat jurídic, la 
reflexió i la formació dels advocats i 
advocades en aquest àmbit formatiu.

Es tracta, per tant, de gairebé 50 
seccions o comissions que formen part 
també d’una bona part de les decisi-
ons que es prenen a l’ICAB respecte 
de les activitats a realitzar en benefici 
dels col·legiats i col·legiades. 

DEPARTAMENTS
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
compta amb més 200 treballadors i 
treballadores, que desenvolupen les 
seves tasques en els diferents departa-
ments agrupats per les seves funcions. 

S’estructura en diverses àrees de tre-
ball i que són:

- INSTITUCIONAL. Des d’aquest àmbit 
es treballen tant la direcció i organització 
de l’ICAB com tot el que és la seva funció 
com a representant del col·lectiu de l’ad-
vocacia i en defensa dels seus interessos. 

Està integrada pels departaments de 
Deganat, Vicedeganat, Secretaria de 
Junta de Govern, Direcció General, 
Comunicació, Normativa, Internacional 
i Comissió de Relacions amb les admi-
nistracions i la justícia

- FUNCIONS PÚBLIQUES. Es duen a 
terme des dels departaments de Deon-
tologia, Serveis de Justícia Gratuïta, Ho-
noraris, serveis d’atenció al consumidor 
(SERVICONSUM) i registres públics 



memòria2018 15

(secció integrada al Servei d’atenció a la 
persona col·legiada) i desenvolupen les 
funcions essencials de l’ICAB com a cor-
poració de dret públic

- FUNCIONS PRIVADES: SOLUCIONS 
PROFESSIONALS. Els serveis als col·le-
giats i col·legiades de caire privat els 
presten els departaments de Formació, 
serveis de suport a les comissions de 
persones col·legiades i seccions, Biblio-
teca, Estrangeria, Centre d’ADR (antics 
serveis de mediació i arbitratge) Servei 
d’Ocupació i Orientació Professional, i 
d’altres serveis diversos (CLUB ICAB, 
traduccions, reconeixement de signatu-
res, pòlissa de responsabilitat civil, etc) 
que es presten des del Servei d’Atenció 
Col·legial. 

- R + D + I: La Junta de Govern també ha 
creat l’àrea de R+D+I per tal d’impulsar des 
d’aquests departaments tots aquells pro-
jectes innovadors i de mirada cap al futur. 

Es troben integrats els departaments de 
Transformació Digital, Màrqueting, Infor-
màtica i Comissió de Prospectives Socio-
laborals

- SERVEIS INTERNS DE SUPORT. Per úl-
tim, per facilitar l’estructura a tota la resta 
de departaments, trobarem els de Finan-
ces, Comptabilitat, Recursos Humans, 
Assessoria Jurídica i serveis generals de 
logística i suport.

PLA ESTRATÈGIC

Per dur a terme l’acció de Govern, 
la Junta de Govern va definir un Pla 
estratègic que té una vigència a quatre 
anys i que s’estructura de la següent 
manera:

MISSIÓ:
Ajudar als col·legiats a ser els millors 
professionals i els més preparats pels 
reptes futurs i convertir l’ICAB en un 
referent social i professional

VISIÓ:
Ser el col·legi professional de referència

VALORS:
Excel·lència
Innovació
Transparència
Credibilitat
Proximitat

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: 
Les línies estratègiques en les que es 
fonamenta tota l’acció de govern són:

1. Transformar al col·legiat en un pro-
fessional adaptat a les exigències de 
l’advocacia i al mon digital i preparat 
pels reptes de millora continua

2. Millorar en el coneixement dels nos-
tres col·legiats per poder ser capaços 
d’atendre millor les seves necessitats

3. Augmentar la participació, la fide-
lització i l’orgull de pertinença dels 
nostres col·legiats.

4. Ser un referent en el compliment de 
les funcions inherents a un col·legi pro-
fessional i les seves obligacions legals.

5. Millora en la comunicació i en la con-
versió d’aquesta com a eina bidireccio-
nal amb els col·legiats

6. Millora dels serveis col·legials amb 
mecanismes d’excel·lència i control de 
la utilitat i rendibilitat econòmica.

7. Millora de l’equip humà de l’ICAB amb 
equips multidisciplinars i transversals.

8. Augmentar la presència social i la 
consideració del Col·legi com a refe-
rent del mon professional en general i 
de l’advocacia en particular

9. Crear xarxes de relacions que per-
metin el creixement dels nostres col·le-
giats i la seva internacionalització.

EIXOS ESTRATÈGICS 
DE LA JUNTA DE GOVERN

1. Pla d’igualtat
2. Transformació Digital
3. En defensa de l’advocacia 
4. Presència social destacant la funció 
social de l’ICAB.

PLA D’IGUALTAT

En l’exercici de les competències defi-
nides als Estatuts col·legials, l’ICAB ja 
té entre les seves finalitats tant vetllar 
perquè l’actuació professional de les 
advocades i els advocats respongui als 
interessos i a les necessitats de la so-
cietat actual com facilitar la conciliació 
de la vida personal, familiar i professio-
nal, així com defensar els drets humans 
i de les llibertats públiques, d’entre els 
quals, la igualtat efectiva entre home i 
dona és una premissa fonamental.

Per això, ja en el programa electoral 
de la candidatura de l’actual degana i 
la seva Junta de Govern, es planteja 
la necessitat de treballar en un pla 
d’igualtat que no només tindrà com a 
objectiu l’estructura interna de l’ICAB 
sinó que també haurà d’anar als col·le-
giats i a la societat en el seu conjunt.

És cert que no partíem de zero. Històrica-
ment l’ICAB ja havia assolit algunes fites 
en la matèria. Recordem per exemple:

• L’impuls l’any 2000 de la creació de 
defensa especialitzada per a víctimes 
de VIGE, amb l’impuls de la Comissió 
de Dones Advocades i en col·laboració 
amb la Comissió de Torn d’Ofici, 

• El Protocol amb el TSJC, que els ac-
tes judicials fossin suspesos, en cas de 
maternitat de 16 de gener de 2007 es 
va aconseguir, mitjançant un Protocol.

• El programa Justícia i Joves, posat en 
marxa l’any 2012, apropa als estudi-
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ants de 3er. I 4rt. ESO el coneixement 
dels drets, afrontant la perspectiva de 
gènere a través del debat generat arran 
del curtmetratge que es projecta als 
alumnes i que versa sobre ciber-buylling

• El canvi de denominació de la Cor-
poració amb la modificació estatutària 
impulsada l’any 2015

• La celebració del  I congrés de vio-
lència  masclista, l’any 2016.

• La elaboració i presentació el  2017 
de guia de bones pràctiques en l’aten-
ció a les dones víctimes de violència 
masclista per part de l’advocacia
Però és sense dubte amb l’actual Junta 
de Govern que es dóna un impuls 
definitiu amb l’establiment d’unes fites 
específiques:

1. Creació i presentació del Pla Integral 
d’Igualtat de l’ICAB 
2. Celebració d’actes i campanyes en 
defensa de l’efectivitat de la igualtat de 
gènere.
3. Incorporació de formació en igualtat 
en els plans docents i la creació d’un ele-
ment distintiu que identifiqui les activitats 
formatives que compleixin aquesta fita
4. Protocol de llenguatge i ús d’imatges 
coherent amb la diversitat de gènere.
5. Necessitat de polítiques i mesures 
que garanteixin la presència de les 
dones en la presa de decisions.
6. Prioritzar actuacions per combatre 
la violència de gènere
7. Visualitzar l’aportació de les dones 
advocades i juristes en les nostres 
publicacions i plans formatius 
8. Obrir un canal de comunicacions 
on les advocades puguin posar en 
coneixement de l’ICAB situacions que 
considerin discriminatòries.
9. Intervenir en iniciatives normatives 
que tendeixin a incloure la perspectiva 
de gènere

8 DE MARÇ DE 2018. IMATGE DEL PLA D’IGUALTAT I 12 MESOS 12 FITES

8 DE JUNY DE 2018. CELEBRACIÓ DEL 1ST WOMEN BUSINESS & JUSTICE 
EUROPEAN FORUM
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10. Participació paritària de les do-
nes advocades en l’entorn mediat de 
l’ICAB
11. Participació paritària de les dones 
advocades en els òrgans de les comis-
sions.
12. Creació d’un distintiu de qualitat 
per aquells despatxos compromesos 
amb la igualtat i la conciliació

Amb aquestes referències s’ha portat 
a terme la  campanya , amb el lema 
CADA DIA ÉS 8 DE MARÇ on mensu-
alment, cada dia 8,  hem informat de 
les noves accions posades en marxa, 
iniciant la mateixa el passat  8 d’abril 
de 2018. 

8 DE MARÇ DE 2018
Lectura del manifest i presentació dels 
àmbits d’actuació del pla que pretén 
ser motor, al servei de la societat com 
a referent en la consecució de l’efec-
tivitat del dret a la igualtat, mitjan-
çant l’impuls dels canvis normatius i 
l’adopció dels protocols necessaris per 
aquesta efectivitat.

Per aquest motiu, s’estableixen i 
impulsen mesures que contribueixin 
a l’exercici professional de l’advocacia 
en condicions de igualtat i que situaran  
l’ICAB al servei dels col·legiats i col·le-
giades, en el suport i resolució de si-
tuacions que puguin tenir components 
discriminatoris per raó de gènere.
Es pretén així mateix posar en valor i 
fer visibles les aportacions doctrinals i 
jurisprudencials de les dones juristes, i 
garantir que en l’entorn de l’ICAB i en 
el marc de la seva activitat, la paritat 
sigui una realitat.

8 D’ABRIL DE 2018
Definició de les àrees d’actuació fona-
mentant-se en tres àmbits:

1. Persones col·legiades:  Amb l’objectiu 
d’aconseguir l’efectivitat del dret a la 
igualtat  en  el desenvolupament de 
la tasca professional dels advocats i 
advocades,   col·legiats i col·legiades 
del nostre Col·legi.

2. Espais de participació col·legial: Per 
impactar també en les comissions i 
seccions del Col·legi, la formació, les 
publicacions de l’ICAB. Tot ha de posar 
en valor, també, el talent i la capacitat 
de les advocades i juristes dones.

3. Personal laboral i col·laboracions: 
En tant que el Col·legi disposa d’una 
estructura laboral, ha de ser coherent 
internament.

8 DE MAIG 2018
Esmenes a la proposició de llei per 
modificar la LECrim

L’ICAB, en la línia de les accions del 
projecte ‘Jo vull ser mare’, impulsat pel 
Grup de l’Advocacia Jove (GAJ), i la 
Junta de Govern encapçalada per la 
Degana Mª Eugènia Gay, ha impulsat 
esmenes a la proposició de llei per mo-
dificar la LECrim.,  presentada pel grup 
d’ERC al Congrés dels Diputats, per la 
qual es modifica el Reial Decret de 14 
de desembre de 1882 pel qual s’aprova 
la Llei d’enjudiciament criminal, per 
incorporar la maternitat i paternitat 
entre les causes de suspensió del judici 
oral.

L’ICAB ha enriquit la petició de 
reforma ampliant-ne l’abast, per tal 
d’incorporar la interrupció de terminis 
processals en la tramitació de tots els 
procediments per causa de maternitat 
i paternitat, i no tan sols la suspensió 
de vistes, tal com inicialment pretén la 
iniciativa legislativa indicada per a la 
LECrim.

L’ICAB també planteja la necessitat de 
garantir aquestes previsions (interrup-
ció de terminis processals i suspensió 
de vistes) en els procediments de 
resolució alternativa (o no jurisdiccio-
nal) de conflictes en què intervingui un 
advocat o advocada en exercici de la 
seva professió.
Les propostes d’esmena  es van fer ar-
ribar a tots els portaveus parlamentaris 
de la Comissió de Justícia del Congrés.

8 DE JUNY 2018
Celebració del 1st Women Business & 
Justice European Forum reivindica el 
talent femení posant en valor que el 
canvi social més espectacular que hem 
viscut en els darrers temps en la nostra 
societat ha estat la plena participació 
de les dones en la vida econòmica, so-
cial, política i cultural. Ha significat un 
avenç, no només per a les dones sinó 
per a tota la societat. Les dones som el 
51% de la població. Per això, amb la ce-
lebració del Fòrum es pretén assentar 
les bases per a una societat 50/50 on 
les dones participin plenament en tots 
els àmbits, contribuint a millorar l’equi-
tat, la democràcia i la bona governança 
per fer realitat una societat més justa, 
el que es concreta en: 

• Donar visibilitat al valor dels models 
d’èxit femení a través de les seves 
referents en el món de la justícia, 
empresarial, les Noves Tecnologies, les 
institucions i la societat en general. 

• Crear una xarxa europea per avençar 
amb els Objectius de l’agenda 2030 de 
les Nacions Unides per al desenvolupa-
ment sostenible en igualtat de gènere.

En el marc del Congrés també es va 
anunciar la convocatòria d’una edició 
extraordinària del Premi Jurídic Ferrer 
Eguizábal per distingir el millor projec-



memòria201818

te d’investigació en relació a una de 
les problemàtiques que es debaten al 
Fòrum: Jutjar en perspectiva de gène-
re: tractament jurisprudencial sobre 
l’assetjament sexual en l’àmbit laboral 
des de la perspectiva de gènere. 

8 DE JULIOL DE 2018
L’ICAB incorpora formació amb pers-
pectiva de gènere en els plans docents 
de Màsters i EPJ.  Així mateix, la publi-
citat dels MÀSTERS I EPJ incorpora el 
segell  “PIIIA” així com els díptics infor-
matius individualitzats dels Màsters.
Paral·lelament els masters hauran de 
donar compliment a temes de paritat 
en el professorat, posant-lo en valor 
a través de la publicitat específica en 
quant a: “aquest màster compta amb 
un comitè científic paritari”.

Exposició de la Biblioteca sota el títol 
“Les dones i les lleis: una desavinença 
amb història” amb textos històrics rela-
cionats amb el tractament jurídic de les 
dones durant la Història.

8 D’AGOST 2018
En el marc de la campanya Cada dia 
és 8 de març del Pla d’Igualtat, el  8 
d’agost de 2018 l’ICAB va adequar els 
elements distintius de la seu col·legial 
a la denominació inclusiva. Els actuals 
Estatuts del Col·legi, en vigor des del 7 
de maig de 2015, inclouen una nova de-
nominació de la Corporació –la d’Il·lus-
tre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona- 
amb vocació inclusiva, per integrar totes 
les sensibilitats col·legials.

Amb aquesta acció es van adaptar tots 
els elements distintius de l’ICAB: l’en-
trada al Palauet Casades, els brodats 
de la Sala d’Actes i l’element metàl·lic 
de l’entrada de Mallorca, 283.

8 DE SETEMBRE 2018
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
va editar la Guia Normativa Bàsica per 

al compliment de la legislació d’igualtat 
als despatxos d’advocades i advocats.  
La publicació recull els punts bàsics 
de la normativa i suposa un impuls per 
a la implantació de plans d’igualtat als 
despatxos professionals.

També inclou propostes encaminades a 
millorar la conciliació de la vida perso-
nal, familiar i laboral, així com mesures 
específiques per prevenir l’assetjament 
sexual, laboral o per raó de gènere.

8 D’OCTUBRE  2018
Es va procedir a la gravació i publicació 
en els canals  de youtube i vimeo de 
l’ICAB d’un vídeo en què els fills i filles 
d’entre 4 i 9 anys de les nostres col·le-
giades van explicar com veien el dia a 
dia de l’exercici de les seves mares i 
què és per a ells i elles l’ICAB.

Així mateix es va realitzar una formació 
de tot el  personal de l’ICAB  en matè-
ria d’ús de llenguatge inclusiu, explicant 
als treballadors i treballadores quin és 
el protocol d’ús d’imatges i llenguatge 
inclusiu de la Corporació.
 
8 DE NOVEMBRE 2018
Aquest mes l’ICAB el va destinar a les 
accions en reivindicació  per l’elimina-
ció de la violència de gènere, amb un 
seguit d’actes formatius i reivindicatius:

• El dia 14 de novembre, la seu col·legial 
acollirà la projecció del documental ‘El 
Proxeneta. Paso corto, mala leche’, dirigit 
i escrit per Mabel Lozano. Una confessió 
de corrupció, sexe, segrestos i assassi-
nats sobre la qual es debatrà en una tau-
la rodona després del passi audiovisual. 

• El dia 22 de novembre, dedicarem 
especial atenció a la reflexió sobre 
les necessàries modificacions legals a 
introduir al nostre ordenament jurídic, 
per a una millor protecció de les vícti-
mes de violència de gènere. 

• El dia 26, coincidint amb el Dia Inter-
nacional de l’Eliminació de la Violència 
Contra la Dona que se celebra cada 25 
de novembre, la Junta de Govern del 
Col·legi i la Comissió de Dones Advo-
cades es van concentrar, lluint un llaç 
lila a la solapa, a les portes del Palauet 
Casades, per mostrar el seu rebuig 
contra el maltractament a les dones. 
Durant l’acte es va procedir a la lectura 
d’una manifest reivindicatiu. 

• El 27 de novembre la Comissió de 
Dones Advocades va organitzar una 
sessió formativa sobre el qüestionari 
de valoració del risc (RVD) per a la 
detecció de la violència masclista. 

• El 29 de novembre, la Secció de 
Dret Penal va programar un nou Cafè 
Criminal. Per tractar sobre el testimoni 
qualificat de violència de gènere arran 
de la Sentència del Tribunal Suprem de 
13 de juny de 2018.

8 DE DESEMBRE 2018
El 8 de desembre, el Col·legi va articu-
lar un Canal de Denúncies (discrimina-
cio@icab.cat) amb la finalitat que les 
persones col·legiades de Barcelona pu-
guin posar en coneixement de l’ICAB 
les possibles situacions de discrimi-
nació per raó de gènere en les que es 
puguin trobar en l’exercici professional.

La Junta de Govern del Col·legi va 
aprovar el protocol de funcionament 
d’aquest Canal de Denúncies, apostant 
per la mediació com a instrument per a 
la resolució del conflicte plantejat.  

En aquelles situacions on aquesta 
solució mediadora no sigui possible, 
l’ICAB donarà trasllat de la queixa a la 
institució corresponent, interessant ex-
pressament que ens sigui comunicada 
la resolució que es dicti, en  tractar-se 
d’una queixa sobre un tema d’especial 
sensibilitat per a aquest Col·legi.
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8 DE GENER 2019
L’ICAB recull en un vídeo l’experiència 
de dones advocades amb més de 50 
anys de col·legiació. 

Quatre companyes advocades de 
l’ICAB, Alegria Borràs, Montserrat Ser-
rallonga, Clara Jori i Carmen Défoin 
-totes elles amb  més de 50 anys de 
col·legiació- expliquen en quin mo-
ment de la seva vida van decidir que 
volien ser advocades; quines vivències 
recorden de la seva etapa universitària 
i com imaginen l’exercici de l’Advocacia 
en el futur.

Vídeos com aquest fan possible la 
visualització del talent femení de les 
professionals advocades que han 
obert camí en el món del Dret.  

Així mateix es va donar publicitat a la 
Guia de Llenguatge Inclusiu. Aquest 
document pretén ser un instrument 
que contribueixi a l’ús de termes i ex-
pressions lliures de sexisme, superant 
un ús no inclusiu del llenguatge que 
invisibilitza i discrimina a les dones. I 
ho vol fer des d’una doble estratègia: 
amb la presa de consciència que la for-
ma de comunicar-nos pot ser discrimi-
natòria i excloent, i facilitant recursos 
que permetin assolir una comunicació 
inclusiva i no sexista, que visibilitzi i 
reconegui per igual a dones i a homes i 
que eviti ambigüitats.
La Guia de Llenguatge Inclusiu es 
presenta com una eina complemen-
tària a la guia Normativa Bàsica per al 
compliment de la legislació en matèria 
d’Igualtat als despatxos professionals 
editada fa uns mesos per l’ICAB.

8 DE FEBRER 2019
La Biblioteca de l’ICAB va crear una 
nova secció bibliogràfica de dones a 
dia d’avui, està formada per més de 
150 títols n’hi ha de recents, però tam-

8 D’AGOST DE 2018. ADEQUACIÓ DELS ELEMENTS DISTINTIUS DE LA 
SEU COL·LEGIAL A LA DENOMINACIÓ INCLUSIVA.

8 DE SETEMBRE DE 2018. EDICIÓ DE LA GUIA DE NORMATIVA BÀSICA
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bé històrics, ja que la desigualtat que 
pateixen les dones ve des de temps 
immemorials.

El Centre Documentació /Biblioteca 
expressa el seu compromís en fer-la 
créixer, fins a convertir-nos en una 
Biblioteca de referència en l’esmentat 
tema, en coherència amb les fites  pro-
posades per l’ICAB en el Pla d’Igualtat 
Integral.

Paral·lelament es convoca el II Con-
grés de Violència de Gènere  els dies 
28 de febrer i 1 de març de 2019 sota 
el lema: ‘Trenca el teu silenci. Física o 
psicològica, tot és violència’.

La realitat de cada dia ens demostra 
que si bé les lleis són imprescindibles 
per tractar aquest assumpte, no menys 
essencial resulta el treball conjunt 
de tots els intervinents al voltant 
d’aquesta xacra: jutges que inter-
preten i apliquen la norma, actituds 
polítiques, mitjans de comunicació 
i agents socials. A més de constatar 
que les manifestacions de violència 
s’estan ampliant a altres circuits tals 
com les xarxes socials o la violència 
sexual entre joves. També es constata 
que s’està estenent la violència a grups 
de dones especialment vulnerables: 
dones refugiades i transgèneres, 
entre altres. Sense perdre de vista la 
necessitat de valorar adequadament 
el risc que pateixen les dones, tant les 
que presenten denúncia com les que 
no, a través de la medicina primària, 
centres de salut, equips de forces de 
l’ordre, jutjats, tractament en mitjans 
de comunicació, etc.

Per això, el  Congrés s’ha plantejat 
com  un fòrum d’opinió i una posada 
en comú d’aportacions de tots els 
implicats en la lluita contra la violència 
de gènere.

8 DE MARÇ 2019
Recollint la tradició ja arrelada a 

l’ICAB, es procedeix a la Lectura del 
Manifest del 8 de març, en coordinació 
amb la Comissió de Dones Advocades 
de l’ICAB.

Així mateixa, tancant la campanya 
“Cada dia és 8 de març” es procedeix 
a la presentació de l’informe sobre les 
accions portades a terme en compli-
ment del Pla d’Igualtat ICAB pel que 
fa al 2018, constatant la voluntat de 
continuar treballant en l’assoliment 
de la igualtat efectiva entre homes i 
dones per un “8 de març infinit”

A més, mensualment, el Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona (ICAB) ha 
anat recordant figures femenines 
rellevants dins de la història, la ciència, 
l’economia, l’art o l’advocacia; Hipatia 
d’Alejandria, Marie Curie, Maria So-
teras, ‘Las Sin Sombrero’, Montserrat 
Roig, Maria Montessori, Francisca de 
Pedraza, Frida Kahlo, Sophie Scholl, 
Olympe de Gouges

TRANSFORMACIÓ DIGITAL
En el mateix programa electoral, la 
Junta de Govern va establir una sèrie 
de fites que havien de ser desenvo-
lupades en l’acció relacionada amb la 
transformació digital de l’advocacia.
Aquestes són: 

1. Activació de pla de formació dels 
advocats i advocades en Transformació  
Digital 
2. Creació de la Seu digital de l’ICAB.
3. Creació de l’àrea de R+D+I .
4. Oportunitats i defensa dels interes-
sos professionals dels advocats davant 
noves formes i activitats professionals 
que s’hauran de reivindicar, protegir 
i regular, mitjançant la creació de 
registres i directoris, i desenvolupant 
certificació i acreditació de competèn-
cies. 
5. Lideratge mundial i referent en 
Transformació Digital, posicionant a 
l’ICAB com a líder mundial en Trans-
formació Digital de l’advocacia.

6. Establiment de relacions estratè-
giques vinculades a la Transformació 
Digital del Dret.
7. Creació de la Comissió de Transfor-
mació Digital.
8. Ampliació dels serveis de videocon-
ferències amb centres penitenciaris.
9. E-Democràcia i participació directa.

En efecte, en l’àmbit formatiu s’han 
realitzat tant cursos d’especialització 
en matèria de protecció de dades com 
de comliance i s’han revisat tots els 
continguts del Màster Societat de la 
Informació.

Així mateix, des de la formació conti-
nuada, s’han organitzat diversos cursos 
d’adaptació dels despatxo al Regla-
ment General de Protecció de dades, 
conferències en el marc el Congrés de 
l’Advocacia i xerrades diverses relacio-
nades amb E-justícia a l’àmbit laboral, 
Prova electrònica, La web corporativa 
com eina d’atracció de clients, Blockc-
hain; Ciberseguretat, Lideratge per a 
la transformació digital; Comunitats 
perilloses i tancament de webs; així 
com una Jornada sobre la Llei Orgà-
nica 3/2018, de Protecció de Dades 
Personals i garantia dels drets digitals.

En l’àmbit de serveis per als col·legiats 
i col·legiades es vol destacar la remde-
lació del Servei de presentació de re-
clamació prèvia en accidents de trànsit 
a través de Plataforma de comunicació 
amb companyies d’assegurances, la 
publicació al web  la Guia per adaptar 
el despatx al Reglament General de 
Protecció de Dades Personals, la posa-
da en marxa del servei de videoconfe-
rències amb centres penitenciaris a la 
Ciutat de la Justícia, la possibilitat de 
descarregar-se el calendari de guàrdi-
es  dels advocats i advocades d’ofici 
en Assistència al Detingut integrat en 
el calendari personal, la possibilitat 
d’actualitzar les dades dels adminis-
tradors concursals on lineo la creació 
d’un apartat de consells en matèria de 
ciberseguretat disponible a la web.
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Paral·lelament es va crear la comissió 
de transformació digital amb la parti-
cipació d’una gran quantitat d’experts 
en la matèria i que han anat ajudant 
als companys amb articles d’aprofundi-
ment i divulgació en la matèria a través 
del Mon Jurídic, al temps que han 
treballat en la redacció de la Carta de 
Barcelona pels Drets de la Ciutadania 
en l’era Digital que pretén un anàlisi de 
la incidència de les noves tecnologies 
en la ciutadania de manera que com-
porti la redacció  en forma transversal 
i internacional de nova carta de drets 
de ciutadania amb incorporació de 
drets digitals, en un procés de parti-
cipació oberta a Universitats, institu-
cions, despatxos i personalitats de la 
vida econòmica de la ciutat.

S’ha tramitat amb l’entitat certificadora 
reconeguda per la ENAC, AENOR,  
la sol·licitud de reconeixement de la 
Formació  que presta l’ICAB  per ob-
tenció de certificació com a Delegat de 
Protecció de Dades. Així mateix, s’està 
treballant en una intensa campanya per 
reivindiqui a l’advocacia com a referent 
professional en matèries com la protec-
ció de dades personals o compliance 
per sobre d’altres professions.

S’han signat aliances estratègiques 
amb els principals interlocutors en 
matèria de transformació digital com 
són Mobile World Congres, Associació 
Espanyola de Compliance, Associació 
d’experts nacional de l’Advocacia en 
les tecnologies de la informació i la 
comunicació, International Federa-
tion of Computer Law Associations, 
Information Systems Audit and Control 
Association o BCN TECH CITY.

Així mateix, en l’àmbit intern de l’ICAB 
s’ha treballat en l’adaptació de l’es-
tructura, procediments i processos al 
Reglament General de Portecció de 
Dades Personals, nomenant un Delegat 
en Protecció de Dades que està realit-
zant aquesta tasca de manera absolu-
tament desinteressada.

ACTE DE CONSTITUCIÓ DE LA TAULA DE TREBALL DE LA REDACCIÓ DE 
LA CARTA DE DRETS DE LA CIUTADANIA

CARTA DE BARCELONA PELS DRETS DE LA CIUTADANIA 
EN L’ERA DIGITAL
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També s’ha posat en marxa l’adequació 
de l’ICAB a un sistema de complian-
ce, aprofitant la revisió de totes les 
estructures i procediments per la seva 
adequació a la transformació digital.
I s’han iniciat les tasques per a una 
nova seu virtual que aconsegueixi el 
desplegament de la majoria de serveis 
i tràmits de l’ICAB de manera on-line i 
que sigui totalment accessible des de 
qualsevol dispositiu mòbil.

EN DEFENSA DE L’ADVOCACIA
Aquest eix s’ha dut a terme des de 
diverses seccions o departaments.
D’una banda, des de la Comissió de 
relacions amb les administracions i la 
Justícia (CRAJ) que funciona d’enllaç 
entre els  col·legiats i col·legiades i 
l’Administració Pública, amb l’objecte 
de garantir que la intervenció dels ad-
vocats i advocades en els processos ju-
dicials es faci d’acord amb les normes 
deontològiques i amb el respecte que 
exigeix l’exercici de l’advocacia. Per tal 
de millorar i potenciar el seu funciona-
ment durant l’any 2018 s’ha continuat 
realitzant un tractament més espe-
cialitzat en relació a cada una de les di-
ferents jurisdiccions amb les directrius 
d’un Diputat de Junta responsable per 
tal de potenciar cadascun dels àmbits 
amb les seves especificitats i treba-
llar de manera més monogràfica els 
temes que ho requereixin, mantenint 
reunions amb els representants de les 
diferents Institucions i altres opera-
dors jurídics en cada matèria. 

La CRAJ també respon al propòsit de 
canalitzar les queixes i les disfuncions 
posades de manifest pels col·legiats i 
col·legiades, així com els suggeriments, 
en relació al funcionament de les 
diferents Administracions, fonamen-
talment els Jutjats i Tribunals. Amb 
aquesta finalitat tramita expedients 
informatius. No s’ha  d’oblidar que el 
beneficiari últim del bon funcionament 
de l’Administració és la ciutadania i, 
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per tant, que les funcions de l’ICAB, 
tenen també una projecció social molt 
important. 

Una altra de les funcions de la CRAJ 
és la consecució d’acords de col·labo-
ració amb diferents institucions. 

Destaquen les Comissions Mixtes 
establertes amb representants de 
la Judicatura, Lletrats i lletrades de 
l’Administració, Fiscalia i Cossos Poli-
cials que es reuneixen periòdicament 
permetent un marc de col·laboració 
directe i eficaç i faciliten un espai que 
permet tractar els temes que interes-
sen a la professió. 

Així, es mantenen aquests contactes a 
través d’aquestes Comissions i tam-
bé específicament per temes que ho 
requereixin amb el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, els Jutges 
Degans dels diferents partits judicials i 
els Jutges Delegats de les diferents Ju-
risdiccions a Barcelona, la Fiscalia,  els 
representants  dels Mossos d’Esqua-
dra, Guàrdia Urbana o altres Cossos 
policials, l’Agència Tributària, diferents 
Registres Públics, i els organismes de 
la Seguretat Social, entre d’altres. 

D’altra banda, la CRAJ efectua una 
funció informativa, a través de l’actualit-
zació 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 / des i 
veure quines accions es poden realitzar. 

La CRAJ també col·labora en la 
realització anual de les estades en 
despatxos professionals dels alumnes 
de l’Escola Judicial per tal que tinguin 
un coneixement directe de l’advocacia 
i elabora el calendari dels Jutjats de 
guàrdia de la demarcació ICAB. 

Durant l’any 2018 s’ha promogut la 
millora i obtenció de nous espais per 
les persones col·legiades: la seu de la 
CRAJ a la Ciutat de la Justícia es va 
traslladar a un espai més adient per 
poder atendre als advocats i advoca-
des que ho requereixen, s’ha acon-
seguit disposar d’una sala addicional 
de treball per a l’advocacia a l’Edifici 
Social de la Ciutat de la Justícia i s’han 
realitzat millores a la sala d’espera per 
advocats i advocades de la Comissaria 
de les Corts de Barcelona.

S’han impulsat les reunions i confe-
rències amb diferents Institucions i 
Serveis, com l’EATAF (presentació 
de la seva App) i l’IMELEC per tal de 
facilitar informació respecte al seu 
funcionament i millorar les incidències 
detectades que puguin afectar a l’exer-
cici professional. 

En relació a les delegacions, s’ha tre-
ballat en la resolució de les incidències 
detectades en els diferents partits 
judicials. Destaquen les reunions efec-
tuades al partit judicial de Vilanova i 
la Geltrú amb els representants de la 
Judicatura. 

La CRAJ ha posat de relleu la manca 
de presència efectiva de fiscals en els 
procediments judicials; en especial en 
els partits judicials de Berga i Vila-
franca del Penedès generant demores 
en la tramitació dels procediments i 
una afectació a les garanties previstes 
legalment en detriment especialment 
de les víctimes i els menors. Les Fisca-
lies territorials han de disposar de la 
corresponent dotació de fiscals i fun-
cionaris per tal de donar cobertura als 
diferents partits judicials que compre-
nen. Resulta necessària una coordina-
ció entre les diferents Administracions 
(Ministeri de Justícia, Fiscalia General 
de l’Estat, Fiscalia Superior de Catalu-
nya, Departament de Justícia) per tal 
de poder solucionar aquesta situació, 
que reclamem des de la CRAJ.

Aquest tema també resulta específica-
ment important en el cas dels proce-
diments dels Jutjats de família i d’estat 
civil  de les persones i incapacitaci-
ons de Barcelona, on la memòria del 
Jutjat Degà posa de manifest una greu 
situació d’aquests òrgans judicials que 
en els darrers dos anys han duplicat el 
nombre de procediments que han de 
resoldre.

En el Gràfic 1 es pot veure l’evolució 
dels expedients tramitats davant la 
CRAJ, en el període comprès entre els 
anys 2014 i 2018.

S’observa com la corba avança de 
forma piramidal, i que a l’any 2014 es 
produeix un important increment del 
nombre d’expedients que es continua 
mantenint durant els anys següents 
fins al 2018. En efecte, en l’últim any, 
s’han consolidat les dades dels dos 
anys anteriors, amb la xifra assolida 
de 457 expedients, havent arribat a la 
dada més alta de la sèrie. Per tant, una 
evolució d’augment continuat en els 
últims anys que s’ha estabilitzat.

Per tal de disposar d’una major pers-
pectiva, es poden comparar amb les 
dades de l’any 2012, en què es van 
iniciar 144 assumptes, veient que s’han 
triplicat el número d’expedients i inter-
vencions. (Gràfic 2)

En relació a la tipologia dels expedi-
ents per jurisdiccions i especialitats, 
al llarg de l’any 2018 destaca com la 
jurisdicció que major volum de consul-
tes i d’expedients general, és la penal, 
amb 191 sobre el total i l’augment del 
social. (Gràfic 3)

Les següents categories que generen 
un major volum d’expedients en la 
CRAJ són social 93 i civil  amb 64, 
tenint en consideració que es dife-
rencia l’àmbit del dret de família, que 
ha presentat 18. La resta d’expedients 
de la CRAJ es reparteixen de manera 
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irregular i en percentatges inferiors al 
10%. 

També té a disposició de totes les per-
sones col·legiades un telèfon vermell  
que proporciona atenció immediata i 
que es va engegar 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 del col·legiat en una,  i oferir 
així un sistema de finestreta única que 
funciona les 24h, per rebre les eventu-
als queixes dels advocats i advocades, 
en relació amb el mal funcionament 
de l’Administració de Justícia, s’ha 
anat ampliant i atén diferents tipus de 
consultes vinculades amb la professió 
que es responen de manera directa o 
es deriven al departament que corres-
pongui. En aquest sentit, aquest servei 
atén les comunicacions relacionades 
amb:

• Diputat de Guàrdia.
• Emparament col·legial.
• Queixa/incidència sobre el funciona-
ment anormal de les Administracions 
Públiques.
• Altres qüestions relatives a l’exercici 
professional que es responen directa-
ment o es deriven..

L’any 2013, es van atendre un total de 75 
consultes a través del Telèfon Vermell, 
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. A l’any 2018 el número d’atencions 
s’ha situat en 170. (Gràfic 4)

Per tal de disposar d’una major 
perspectiva de l’evolució, es poden 
comparar amb les dades de l’any 2013 i 
l’any 2018. (Gràfic 5)

 
En el Gràfic 6 es poden veure les 
derivacions de les consultes ateses 
en el Telèfon Vermell, al llarg de l’any 
2018. S’observa que el major núme-

ro  de consultes  han estat resoltes 
directament, la qual cosa suposa una 
major immediates i reflecteix que es-
tem davant un servei eficaç. En segon 
terme, s’han produït derivacions a la 
CRAJ, amb un total de 41, consolidant 
el fet de què la major part de consul-
tes tenen relació amb el funcionament 
dels Tribunals o Administracions; i amb 
un número més reduït a diferents de-
partament de l’ICAB, com Torn d’Ofici 
(6) el Servei d’atenció al col·legiat (5) 
i deontologia(1) havent evitat que el 
col·legiat hagi de fer més gestions per 
contactar i efectuar altres consultes 
tenint en compte que en consultes 
relatives a la CRAJ ha facilitat una 
resposta més ràpida als col·legiats i 
col·legiades sense necessitat de la 
tramitació d’expedients.

L’atenció i resolució directa ha estat 
suficient en un total de 114 consultes la 
qual cosa suposa més de la meitat de 
les atencions efectuades. En aquest 
sentit, han estat ateses 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.

Al 2018 la figura del Diputat de Guàr-
dia ha intervingut assistint a companys 
i companyes en incidències vincula-
des amb l’exercici de la professió i en 
actuacions judicials d’entrada i regis-
tre que es produeixen en despatxos 
professionals per raó de l’exercici com 
a figura de garantia pels col·legiats i 
col·legiades. 

Les intervencions es poden efectuar 
en relació a col·legiats/ des 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.

Aquest any, a través de la CRAJ o 
el telèfon vermell, s’han efectuat 16 
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peticions d’intervenció de Diputat de 
Guàrdia i emparaments, respecte a col-
legiats de l’ICAB, havent experimentat 
un manteniment envers anys anteriors 
i havent estat realitzades dites inter-
vencions en relació a procediments 
seguits a l’àmbit penal. Cal considerar 
que el número total d’intervencions de 
Diputat de Guàrdia és superior doncs 
altres es realitzen directament.

També podem destacar en aquest 
apartat la figura del Defensor de la per-
sona col·legiada quin suport adminis-
tratiu es presta des del Vicedeganat

De conformitat amb l’article 82.1. dels 
Estatuts Col·legials: “La Junta de 
Govern ha de nomenar un defensor o 
defensora de la persona col·legiada, 
que ha de ratificar l’Assemblea Gene-
ral, amb la finalitat de resoldre totes les 
queixes que les persones col·legiades 
formulin en relació amb el funciona-
ment anormal dels serveis col·legials. 
Les seves funcions són de caire  única-
ment administratiu.”

La figura del Defensor de la Persona 
Col·legiada es troba regulada en l’arti-
cle 82 dels Estatuts Col·legials, el qual 
estableix: 

“1. La Junta de Govern nomenarà un/a 
defensor/a de la persona col·legiada, 
que haurà de ratificar l’Assemblea Ge-
neral, amb la finalitat de resoldre totes 
aquelles queixes que les persones 
col·legiades formulin en relació amb 
l’anòmal funcionament dels serveis 
col·legials. Les seves funcions són de 
caire únicament administratiu.
2. El càrrec serà ocupat per una per-
sona col·legiada de reconegut prestigi 
i més de vint-i-cinc anys d’exercici 
professional que no es trobi en cap de 
les següents situacions:
a) Estar inhabilitada o suspesa per a 
càrrecs públics per sentència ferma, 
mentre aquesta subsisteixi..
b) Haver estat disciplinàriament sancio-

nada, mentre no hagi estat rehabilitada.
c) Ser membre de la Junta de Govern o 
delegat/da territorial.
3. El/la defensor/a de la persona col·le-
giada serà escollit/da per un mandat de 
quatre anys renovables. El càrrec no 
serà retribuït
4. Els informes que emeti no tindran 
caràcter vinculant.
5. El/la defensor/a de la persona 
col·legiada haurà d’elevar un informe 
o memòria anual a la Junta de Govern 
sobre les seves activitats i actuacions, 
del qual es donarà compte a l’Assem-
blea General que ha de reunir-se 
durant el primer trimestre de cada any, 
i publicitar per mitjà de la pàgina web 
del Col·legi.”

L’objectiu d’aquest servei és potenciar 
el coneixement de la figura del Defen-
sor de la persona col·legiada entre tots 
els col·legiats i col·legiades per cana-
litzar les queixes de funcionament i 
millorar els serveis que ofereix l’ICAB. 

Els expedients realitzats des de la seva 
creació no han estat molt nombrosos 
el que donaria una idea del nivell de 
satisfacció dels col·legiats i col·legiades 
pel tracte rebut, tot i que ho conside-
rem molt necessari.

Any 2014: 8
Any 2015: 10 
Any 2016: 5
Any 2017: 2
Any 2018: 4

Les matèries objecte de queixa que 
han estat estimades i/o solucionades 
han estat per la impossibilitat d’accés a 
l’àrea personal; per la suspensió del re-
coneixement de signatura electrònica; i 
per no sentir-se correctament atès / a. 
El defensor es va reunir amb les perso-
nes col·legiades per tractar les queixes 
i les mateixes van ser solucionades.
També actua en defensa de la persona 
col·legiada la Comissió d’Intermedia-
ció, Responsabilitat i Segur Col·legial 

(CIRAC) havent-se posat en marxa la 
figura del Defensor/a de la Persona 
assegurada. El Defensor de la persona 
assegurada  té com a funció princi-
pal l’acompanyament de la persona 
col·legiada quan té un conflicte amb 
l’asseguradora contractada pel Col·legi 
de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) per 
cobrir la Responsabilitat Civil Profes-
sional.

La seva actuació es realitza en col·labo-
ració amb la corredoria, sense perjudici 
de dur-la a terme sense interferències 
de cap tipus i amb independència 
absoluta.

Exerceixen de defensors de la persona 
assegurada els membres de la Comis-
sió d’Intermediació, Responsabilitat i 
Assegurança Col·legial (CIRAC), garan-
tint així imparcialitat total i objectivitat 
en la resolució de les queixes sotmeses 
al seu coneixement.

El Defensor de la Persona Assegurada 
actua davant de discrepàncies en la 
determinació de l’origen, les causes, 
les circumstàncies i/o les conseqüèn-
cies del sinistre per part de l’assegu-
radora o existència de divergència 
de criteris en quant a l’aplicació de la 
pòlissa subscrita; davant de la taxació 
insuficient per part de l’assegurado-
ra del valor del sinistre generant un 
perjudici a la persona assegurada; 
davant la dilatació en la resolució del 
cas o si es considera que es tramita 
sense la necessària diligència; davant 
la desatenció o desinformació i per 
tal d’atendre a l’advocat o advocada 
del perjudicat/da, sempre i quan la 
persona assegurada hagi autoritzat 
a donar informació de l’estat del 
sinistre.

A més, cada dia una persona membre 
de la CIRAC està de guàrdia per tal de 
donar recolzament i acompanyament a 
la persona col·legiada quan tingui algu-
na incidència de les esmentades.
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Així mateix, la CIRAC exerceix una 
funció de vigilància sobre i control es-
tadístic i de tendències en tot allò que 
té a veure la presentació de declaració 
de sinistre per una presumpta negli-
gència o error derivat de l’exercici de 
la professió, així com de l’impuls de les 
campanyes de conscienciació dirigides 
als col·legiats i col·legiades, sobre la im-
portància de tenir una bona cobertura 
de responsabilitat civil, d’acord amb les 
necessitats de l’exercici professional. 

S’observa l’històric de la sinistralitat, 
tenint en compte la matèria de la qual 
ha derivat. (Gràfic 7)

Gràfic 7. EVOLUCIÓ ANUAL DE LA SINISTRALITAT PROFESSIONAL.
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HISTÒRIC DE LA SINISTRALITAT PER MATÈRIES        

MATÈRIES 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ADMINISTRATIU 12 16 12 10 13 23

LABORAL 95 115 123 132 112 85

FISCAL 55 52 41 54 36 44

CIRCULACIÓ 2 4 3 2 5 0

CIVIL 75 107 110 124 121 14

PENAL 3 7 6 7 11 5

MERCANTIL 12 12 8 18 8 7

ALTRES 2 6 4 9 9

Gràfic 8. HISTÒRIC DE LA SINISTRALITAT PER MATÈRIES.

En aquest, es veu com les matèries 
que major volum de sinistralitat han re-
presentat durant l’any 2018 han estat la 
laboral, amb un total de 85 assumptes, 
i la civil amb 117 expedients. (Gràfic 8)

Així mateix, des del departament de 
Comunicació i Marquèting, l’ICAB ha 
treballat per l’objectiu d’augmentar la 
presència social de l’advocacia i la con-
sideració del Col·legi com a referent 
del món professional en general i de 
l’advocacia en particular.

En aquesta línia sota el títol de “Què 
pot fer la teva advocada per tu” i “Què 

pot fer el teu advocat per tu”, es dona 
a conèixer la tasca de les advocades i 
advocats posant l’accent en les seves 
àrees de dedicació preferent o espe-
cialitats, i sempre amb el lema: confia 
amb nosaltres i tira pel Dret. Aquesta 
campanya posa de relleu l’assessora-
ment integral que només pot realitzar 
un advocat o advocada i té visibilitat 
durant tot l’any. Destacar de manera 
especial que al mes d’abril es va iniciar 
la campanya centrada en les persones 
especialistes en Dret Fiscal.

També al mes d’octubre es va treba-
llar amb la campanya de promoció 
del paper de l’advocacia a la socie-
tat, recordant el missatge de l’asses-
sorament integral que l’advocacia 
de Barcelona pot oferir, recordant 
que l’ICAB el formen advocades i 
advocats que poden ajudar al client 
a trobar una solució des de la pre-
venció del conflicte, fins a la seva 
resolució.  

Un altre àmbit d’actuació que treballa 
intensament per la defensa de l’advo-
cacia és la Comissió de Normativa de 
l’ICAB que té com a objectiu principal 
treballar per al seguiment de la pro-
ducció normativa dels diversos òrgans 
legislatius i governamentals, que afec-
tin de manera essencial la professió o 
els col·legiats, per a la qual cosa estu-
dia els diferents projectes normatius i 
prepara les esmenes i al·legacions que 
considera oportuns introduir-hi.

A tal efecte, coordina la participa-
ció dels col·legiats i col·legiades en 
aquests processos, particularment 
a través de les Comissions i Sec-
cions que puguin resultar implica-
des per l’àmbit normatiu que sigui 
l’objecte del projecte normatiu 
corresponent. 
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Com a conseqüència de l’anterior 
actua per tal d’obtenir una presència 
real i efectiva de l’ICAB davant del 
Parlament, de les Corts Generals i del 
Govern en els àmbits que són propis 
d’aquestes institucions i que afecten 
els interessos dels col·legiats. 

A més la Comissió Normativa coor-
dina les actuacions que, en matèria 
de normativa, duu a terme el Consell 
d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de 
Catalunya, entenent que cal actuar des 
de les corporacions com a única veu en 
la defensa dels interessos de la profes-
sió i és de destacar en aquest apartat 
l’activitat institucional desenvolupada 
amb la col·laboració d’un gran nombre 
de professionals, fent valer el punt de 
vista de l’advocacia en l’elaboració i 
aprovació de disposicions normatives. 

Pel que fa a l’activitat en l’àmbit estatal 
(Congrés dels Diputats i Senat) cal des-
tacar que s’han dut a terme un conjunt 
de propostes d’esmenes a diferents 
iniciatives legislatives. En particular cal 
destacar, entre d’altres, les referides a: 

- Projecte de llei per la qual es modifi-
ca la llei 23/2014, de 20 de novembre, 
de reconeixement mutu de resolucions 
penals en la Unió Europea, per a regu-
lar l’ordre europea de recerca

- Projecte de llei reguladora dels con-
tractes de crèdit immobiliari.

- Projecte de llei de mesures urgents 
per al desenvolupament del pacte 
d’estat contra la violència de gènere 
(procedent del Reial Decret llei 9/2018, 
de 3 d’agost)

- Proposició de llei per la qual modifica el 
Reial Decret de 14 de setembre de 1882 
pel qual s’aprova la Llei d’enjudiciament 
criminal, per incorporar la maternitat i pa-

ternitat entre les causes de suspensió oral
- Proposició de llei orgànica de modifi-
cació de la llei orgànica 6/1985, d’1 de 
juliol, del poder judicial, relativa a la 
millora de la justícia universal

- Proposició de llei integral per a la 
igualtat de tracte i no discriminació

-Proposició de llei d’impuls de la 
transparència en la contractació 
predisposada, per la qual es modifica 
el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 
16 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei General per a la 
Defensa dels Consumidors i Usuaris 
i altres lleis complementàries, la llei 
7/1998, de 13 d’abril, de condicions 
generals de la contractació, la llei 
50/1980, de 8 d’octubre, de contracte 
d’assegurança i el Reial Decret Legis-
latiu 4/2015, de 23 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei del 
mercat de valors

També s’han elaborat al·legacions a les 
consultes públiques d’àmbit estatal 
referides a: 

- Avantprojecte de Llei Orgànica del 
dret de defensa

- Avantprojecte de Llei per la qual es 
reforma la legislació civil i processal en 
matèria de discapacitat.

- Avantprojecte de llei de protecció 
dels menors davant els efectes del 
consum d’alcohol

- Projecte de Reial Decret pel qual es 
desenvolupen la llei 39/2015, d’1 d’oc-
tubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques 
i la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, en matèria 
d’actuació i funcionament del sector 
públic per mitjans electrònics

Pel que fa a l’àmbit de la Generalitat 
de Catalunya, s’han elaborat propostes 
d’esmenes a futures normatives:

-Avantprojecte de llei de modifica-
ció del llibre segon del Codi Civil de 
Catalunya, en relació a l’establiment de 
l’obligatorietat de la sessió informativa 
sobre mediació en determinats conflic-
tes familiars i de modificació de la llei 
19/2009, de 22 de juliol de mediació 
en l’àmbit privat, en relació al canvi de 
denominació del Centre de Mediació 
de Dret privat de Catalunya
- Projecte de decret de modificació del 
Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el 
procediment de mediació en les relaci-
ons de consum

- Projecte d’ordre sobre el nomena-
ment de persones idònies de les secre-
taries de jutjat de pau de Catalunya 

- Projecte d’ordre, pel qual es modifica 
l’ordre JUS/303/2014, de 13 d’octubre, 
per la qual s’estableixen el procedi-
ment i els terminis d’autoliquidació 
de la taxa per la prestació de serveis 
personals i materials en l’àmbit de l’ad-
ministració de justícia en els supòsits 
que fa referència l’apartat 1 de l’article 
3 bis 1.1, del text refós de la llei de taxes 
i preus públics de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel decret legislatiu 
3/2008, de 25 de juny

La Comissió també assumeix altres 
tasques en gestió i suport  tècnic a la 
Secció de Dret en Consum (que s’ha 
acabat constituint l’any 2019) i a la 
preparació de la constitució de la nova 
secció de Dret Cooperatiu i Economia 
Social.  

Ateses les funcions de la pròpia Comis-
sió també participa, col labora i dona 
suport al Grup de Segona Oportunitat 
(CICAC-ICAB), per impulsar de forma 
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decidida el coneixement i ús del meca-
nisme de la segona oportunitat.

En un altre ordre de coses, participa 
específicament en la promoció d’inicia-
tives d’igualtat entre homes i dones en 
el Pla d’acció “d’Impuls Pla Igualtat” i 
en la promoció d’activitats de formació 
continuada relacionades amb les inicia-
tives legislatives més destacades.

PRESÈNCIA MEDIÀTICA DESTACANT
LA FUNCIÓ SOCIAL

Sense dubte, una de les principals 
campanyes que ha dut a terme l’ICAB 
dins d’aquest eix d’actuació és el que 
ha tingut a veure amb les accions en el 
marc del forment de la Llei de Segona 
Oportunitat.

Respon a la problemàtica derivada d’una 
crisi econòmica amb  un gran impacte 
en les famílies i una resposta legislativa 
que no ha estat sempre prou àgil ni prou 
adequada per donar una solució. 

Per això, des de la Comissió de Nor-
mativa del Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona i del Consell de l’Advocacia 
Catalana es va començar a treballar 
intensament tant en l’anàlisi de les 
normes vigents com en la proposta 
de canvi legislatiu. La funció social de 
l’advocacia ens porta a treballar decidi-
dament en aquesta línia.

L’advocacia havia reclamat des de fa 
anys l’aprovació d’un mecanisme que 
donés solució al problema del sobre-
endeutament per millorar la situació 
patrimonial de les persones, buscant 
una exoneració dels deutes que per-
metés a les persones insolvents tornar 
a començar.

La Llei de la Segona Oportunitat va 
entrar en vigor el 2015, i tot i tenir man-

cances i seguir treballant per la seva 
reforma, entenem que és una eina útil 
per donar solució a situacions greus de 
sobreendeutament, d’insolvència, que 
impedeixen que moltes famílies puguin 
portar una vida digna, per trobar-se 
en situacions d’embargaments i de 
constant angoixa per no poder atrapar 
els deutes. Tanmateix, el coneixement 
i l’ús del mecanisme de la segona 
oportunitat està molt lluny del que 
seria desitjable, especialment si ho 
comparem amb els països del nostre 
entorn.

Al 2018 i liderat des de del Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona es va fer un 
pas endavant presentant una campa-
nya per impulsar de forma decidida el 
coneixement i ús del mecanisme de la 
segona oportunitat.

L’objectiu de la campanya és donar a 
conèixer que avui, hi ha un mecanisme 
de segona oportunitat útil i eficaç a 
disposició de les persones físiques 
insolvents, tant consumidores com 
empresàries.

I així mateix, es tracta de conscienciar 
la ciutadania que els advocats i advo-
cades estan a disposició dels ciuta-
dans per donar-los assistència jurídica 
en el procediment per tal d’obtenir 
un resultat idoni per les seves cir-
cumstàncies: un acord entre el deutor 
sobreendeutat i els seus creditors o la 
cancel·lació dels deutes.

Tota aquesta informació es pot trobar 
a www.segonaoportunitatadvocacia.
cat 

En l’àmbit de la comunicació, durant 
2018 el Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona ha volgut ser un referent 
en crear opinió amb articles sobre la 
reforma de la LAU; la sentència de La 

15.154 seguidors/es

5.192 seguidors/es

10.884 seguidors/es

1.159 seguidors/es

PRESÈNCIA A LES XARXES SOCIALS

PRESÈNCIA EN PREMSA

twitter

facebook

linkedin

instagram

2.500 impactes

IMATGE DE LA CAMPANYA DE SEGONA 
OPORTUNITAT
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Manada; la necessitat de realitzar re-
formes urgents dins l’administració de 
Justícia; sobre les clàusules sòl; l’es-
clavitud sexual; els plans d’igualtat als 
col·legis professionals; la internacio-
nalització de l’advocacia; la Carta dels 
Drets Digitals i la necessària transfor-
mació digital de l’advocacia; el Brèxit i 
la crisi humanitària de la Mediterrània, 
la llei de la segona oportunitat, entre 
d’altres temes. 

Aquests impactes en premsa se 
sumen a les aparicions als mitjans de 
comunicació derivades de les peti-
cions de premsa, de l’enviament de 
notes de premsa i del treball realit-
zat per l’equip del departament de 
Comunicació amb els i les periodistes 
per aconseguir entrevistes i fer arribar 
l’opinió de l’advocacia a la societat. 

En aquest sentit, cal destacar que 
enguany l’ICAB ha sortit als mitjans 
gairebé 2.500 cops. La majoria dels 
“impactes” o aparicions en premsa han 
estat en mitjans audiovisuals (Internet, 
ràdio  i televisió) on s’acumulen gai-
rebé 2.300 retalls i la resta han estat 
notícies de premsa en paper (més de 
300 dels quals 102 han estat de ràdio 
i 100 de les TV i la resta de premsa 
escrita i Internet). Aquests impactes 
corresponen a mencions directes al 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 
la degana o els diputats i diputades 
de la Junta de Govern. La resta de 
mencions als mitjans corresponen a 
accions realitzades pels membres de 
les diferents Seccions i Comissions 
del Col·legi.

Paral·lelament, el Col·legi compta 
amb alt nombre de seguidors a totes 
les sarxes Socials (Facebook, Twitter, 
Instagram, Linkedin, Vimeo i Youtube)  
augmentant de manera considerable 
durant el 2018 (algunes d’elles s’han 

doblat els followers respecte l’any 
passat)
Al twitter de l’ICAB (15.154 followers, 
respecte dels 13.616 de l’any ante-
rior)  s’ha creat una activitat frenètica 
d’informació qualitativa d’interès 
per a l’advocacia i els ciutadans i 
ciutadanes amb retransmissions dels 
congressos (Digital Law Congress, 
Women Business and Justice, congrés 
de consum, congrés de l’advocacia de 
Barcelona...)  i els actes més impor-
tants col·legials com Sant Raimon de 
Penyafort.

El twitter de la degana ha batut 
rècords de seguidors i seguidores 
(actualment en té 6.518, respecte dels 
3.642 de l’any anterior) i de likes amb 
aquells tweets quin contingut colpeix 
la ciutadania i els advocats i advoca-
des.

S’han iniciat les sèries de piulades 
amb vídeos que tenen repercussió ja 
que es tracta d’elements multimèdia i 
dinàmics que criden molt més l’aten-
ció que una imatge estàtica.

A Instagram també s’ha augmentat el 
nombre de seguidors (1159, respecte 
dels 880 l’any 2018). Es tracta d’una 
xarxa més visual. En aquest sentit, s’ha 
transmès la informació acompanyada 
d’imatges d’impacte i cuidades. S’han 
realitzat InstaStories per mantenir la 
interacció amb els seguidors i segui-
dores.

A través de Linkedin també hi ha ha-
gut un increment de followers (10.884, 
mentre que l’any anterior: 9.191) i de 
likes en els posts de congressos.

Han tingut especial interès les publi-
cacions de Facebook relatives a pro-
pers esdeveniments. En aquesta xarxa 
s’ha passat dels 5.028 seguidores/es 

als 5.192 en finalitzar l’any.

A Vimeo i youtube s’han publicat els 
vídeos que serveixen de “Recull” de 
tot el material, en aquest cas audiovi-
sual, que es difon al Col·legi.
I, per tal d’aportar qualitat visual 
alhora que de contingut a totes les in-
formacions s’ha augmentat la realitza-
ció de fotografies passant de 26.000/
anuals l’any 2017 a 37.000, l’any 2018.

A més del manteniment habitual de la 
pàgina web col·legial, durant el 2018 
s’han començat a implementar pàgines 
web específiques per a la promoció 
de les línies estratègiques de la Junta 
de Govern (com ara la Segona Opor-
tunitat), així com d’esdeveniments i 
congressos concrets (per exemple, 
Sant Raimon).

S’han incrementat les comunicacions 
electròniques (474) i, com a novetat, 
s’ha implementat el sistema d’envia-
ment Mailchimp en l’últim trimestre, 
per tal de tenir estadístiques sobre 
l’impacte que tenen les newsletters en 
els advocats i advocades del Col·legi.  
L’objectiu és arribar al 30% d’obertura 
en els enviaments generals. 

Al llarg de l’any 2018, Món Jurídic tam-
bé ha estat referent per a tota l’ad-
vocacia tant de Catalunya com de la 
resta de l’estat espanyol convertint-se 
en una de les revistes col·legials més 
consultades.

Així ha estat possible gràcies a que ha 
apostat per la renovació de seccions i 
continguts. Com a novetat cal desta-
car que hi ha un major equilibri entre 
les seccions jurídiques (que recullen la 
legislació,  jurisprudència i els articles 
d’actualitat i reflexió jurídica)  i les 
seccions d’àmbit corporatiu on es 
mostra l’activitat del Col·legi, ja sigui 
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a través de notícies (Col·legi es mou), 
articles realitzats per les seccions i co-
missions de l’ICAB (“Entre nosaltres”), 
la secció que recull el treball realitzat 
en l’àmbit del Torn d’Ofici, Deontolo-
gia, Estrangeria, Honoraris  (“Funcions 
Públiques”) i les foto-notícies que es 
publiquen a “Un cop d’ull”. 

La renovació de les seccions de la re-
vista comporta bàsicament una major 
participació dels col·legiats i col·le-
giades en els continguts, atès que es 
visualitzen més les seves activitats a 
través de petites cròniques o testi-
monis gràfics, ja sigui de les activitats 
formatives de les Comissions i Sec-
cions, com de les principals novetats 
normatives que els hi afecten.
 
Ja formen part de la revista i es con-
soliden amb caràcter fixe, els espais 
coordinats pel GAJ, Voluntaris ICAB 
i la transversal Secció de Fiscal. Igual-
ment s’han abordat altres temàtiques 
no estrictament jurídiques però si 
molt relacionades amb l’exercici de 
la professió d’advocat i advocada, 
com és el coaching, màrqueting per a 
despatxos, tècniques i habilitats per 
escrits i oratòria forense, així com 
l’anàlisi d’altres àmbits professionals 
relacionats d’una manera o altra amb 
l’advocacia (compliance, delictes en 
xarxes, anàlisi de productes bancaris, 
criminologia, vigilància de seguretat, 
transformació digital, etc...).  

Al llarg de l’any 2018 s’ha procedit 
igualment a la renovació de la com-
posició de membres integrants del 
Consell Assessor, amb la finalitat 
de comptar amb un representant 
de totes les branques i disciplines 
jurídiques. 

Igualment s’ha aprofundit en la difusió 
i coneixement de la revista entrevis-

tant a una destacada figura del món 
jurídic, empresarial i/o econòmic,  un 
personatge no jurista per tal que faci 
saber quina és la seva visió del dret i 
de l’advocacia des d’altres disciplines, 
i amb la secció “Cara a Cara” s’han 
abordat problemàtiques de màxima 
vigència i actualitat des de perspec-
tives contràries com el “Turisme a 
Barcelona” o les “Noves tecnologies 
i la transformació digital de l’advoca-
cia”, entre d’altres. 

La Responsabilitat Social Corporativa 
és una altra aposta decidida del Món 
Jurídic. Per això els Voluntaris ICAB 
compten amb una secció fixa per do-
nar a conèixer el seu treball en favor 
de l’advocacia i, en cada número de la 
revista, s’ofereix a una Fundació sense 
ànim de lucre la possibilitat de donar 
a conèixer el seu projecte. 

També cal destacar la secció fixa del 
Grup de l’Advocacia Jove. En aquest 
espai  no s’exposa la seva activitat 
sinó que es tracta d’articles jurídics 
que aporten la visió d’aquest col·lec-
tiu. 

ALTRES ÀMBITS D’ACTUACIÓ

Des del Vicedeganat es destacaria, a 
més de les ja comentades anterior-
ment, el servei de mediacions entre 
col·legiats i col·legiades davant de 
conflictes generats preferentment 
com a conseqüència de l’exercici 
professional; en aquest sentit, la 
missió de les mediacions col·legials és 
evitar al màxim la judicialització entre 
companys i companyes i potenciar els 
acords extrajudicials.

De conformitat amb l’article 33.1 
dels Estatuts Col·legials “Rebuda la 
comunicació corresponent sobre la 
intenció d’exercir accions judicials 

contra un altre lletrat o lletrada per 
responsabilitats derivades de l’exerci-
ci professional, el degà o degana del 
Col·legi, o la persona de la Junta de 
Govern a qui es delegui, ha de con-
vocar les parts per dur a terme una 
mediació col·legial.”

Durant l’any 2018 s’han tramitat 179 
comunicacions d’accions contra 
companys/es; 52 mediacions col·legi-
als de les quals 32 han finalitzat amb 
avinença i 30 sense avinença.

Igualment, el Vicedeganat gestiona 
el servei de tramitació de vènies 
d’urgència.

De conformitat amb l’article 41.1 
dels Estatuts Col·legials “1. En cas 
que l’antic advocat o advocada no 
concedeixi la vènia al nou advocat 
o advocada dins d’un termini de 
quaranta-vuit hores, aquest últim en 
pot sol·licitar la concessió per escrit 
a la Junta de Govern, per la qual 
cosa ha d’acreditar haver sol·licitat 
prèviament la vènia a l’antic advocat 
o advocada i disposar de l’encàrrec 
actual”.

S’han tramitat 100 vènies col·legials 
de les quals 39 no han estat concedi-
des (els motius essencials han estat: 
per no ser aquesta Corporació com-
petent, per haver estat concedida pel 
company/a o per no aportar la docu-
mentació requerida per acreditar els 
requisits necessaris per la concessió 
de la vènia col·legial) i altres 73 han 
estat concedides.

L’Assessoria Jurídica és un depar-
tament transversal de suport que 
presta els seus serveis amb caràcter 
intern. Aquesta particularitat no treu 
que els seus serveis repercuteixin 
directament a les persones col·legia-
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Gràfic 11. ESCRITS JUDICIALS.
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Gràfic 9. INFORMES JURÍDICS
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Gràfic 10. CONVENIS I CONTRACTES
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des, atès que, a petició dels diferents 
departaments de la Corporació es 
redacten o revisen convenis i contrac-
tes,  i s’emeten informes. Òbviament, 
aquests encàrrecs repercuteixen tant 
en interès de l’ICAB com, indirecta-
ment, en el col·lectiu professional de 
l’advocacia.
En relació amb les àrees de treball, 
les funcions de l’Assessoria Jurídica 
es desenvolupen, bàsicament en:

• L’assessorament jurídic. Es presta 
assistència, s’assessora i s’emeten 
informes jurídics, notes informatives 
i propostes de resolució i/o d’acord, 
a requeriment dels òrgans de govern, 
de la Direcció general tècnica i dels 
diferents departaments del Col·legi. 

• La defensa jurídica de la Corporació. 
L’assessoria jurídica té encomanada la 
direcció jurídica dels recursos conten-
ciosos administratius (i dels recursos 
d’apel·lació, cassació i d’altres que 
en derivin dels primers) relatius a 
assumptes col·legials diversos: denún-
cies contra actuacions dels col·legiats; 
impugnació de normativa col·legial 
(Estatuts, reglaments ...); sol·licituds 
de responsabilitat patrimonial; impug-
nació de baixes col·legials; sancions, 
i procediments civils (monitoris i 
verbals).

• La preparació de la normativa col-
legial. En l’exercici d’aquesta funció, 
cal destacar la participació en l’ela-
boració i redacció, en col·laboració 
amb els departaments afectats, de 
normativa col·legial pròpia; redactant: 
els informes de les esmenes presenta-
des a la normativa en període d’in-
formació pública col·legial, preparant 
les propostes de resolució sobre 
aprovació d’esmenes i aprovació 
del text normatiu, elaborant textos 
refosos i tramitant l’adequació legal 
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de la normativa col·legial davant de la 
Generalitat.

A més de les anteriors tasques, també 
es realitzen les següents:

1 Control i seguiment dels contractes 
signats pel Col·legi. 
2 Redacció de les pròrrogues, nova-
cions i denúncies dels contractes sig-
nats pel Col·legi, i respecte dels quals 
se’n realitza el seu seguiment.
3 Assistència a la taula lletrada de 
Col·legis professionals.  

En el Gràfic 9, respecte el darrer 
exercici 2018, s’ha realitzat l’estudi i 
elaboració de cent vuitanta-set (187) 
informes jurídics. En aquest concepte 
d’informe jurídic s’inclouen: informes, 
notes informatives i propostes de 
resolució i/o d’acord, relacionades 
amb les diverses àrees d’actuació, ex-
posades anteriorment. Ara bé, s’ha de 
destacar que des de l’any 2016, s’ha 
d’afegir que a més, es comptabilitzen 
les resolucions de consultes jurídi-
ques, havent-se portat a terme durant 
l’exercici 2018, 48 consultes, resultant 
en el marc d’aquesta àrea, un nombre 
total de dos-cents cinquanta-quatre 
(254) informes jurídics.

En el Gràfic 10, es pot veure l’evolució 
del nombre de convenis i contractes 
nous, apreciant aquest darrer any un 
increment en el nombre de convenis i 
contractes, en relació amb els exer-
cicis anteriors, situant-se en el punt 
més àlgid, amb un nombre de 67.

En el Gràfic 11, es detalla una taula 
amb l’històric dels escrits judicials 
derivats, essencialment dels recursos 
contenciosos administratius que ha 
portat a terme el departament des de 
2011 fins al 2018. Es pot veure com tant 
l’any 2012, com l’any 2016, han estat uns 
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exercicis en què el nombre de recursos 
en els quals l’ICAB ha estat part, s’ha 
situat en el punt més àlgid. En aquest 
sentit, cal destacar que en comparació 
amb l’any 2017, hi ha un manteniment en 
el nombre dels escrits judicials, sent de 
167 el 2017 i de  170 al 2018.

Així mateix, l’Assessoria Jurídica, tal i 
com s’ha fet referència anteriorment, 
és un departament intern, de suport, 
però de caràcter transversal, havent 
contribuït en aquest sentit en una de 
les línies estratègiques establertes per 
la Junta de Govern, com és la millora 
de l’equip humà de la Corporació.
En aquesta vessant, cal destacar la 
participació de l’Assessoria Jurídica en 
els següents plans d’acció del 2018, que 
constitueixen accions innovadores en 
el marc del pla estratègic del 2018:
• Col·laboració en l’elaboració d’uns 
nous criteris d’honoraris, prèvia ac-
ceptació per les autoritats de compe-
tència, juntament amb el departament 
d’honoraris.
• Col·laboració en la confecció d’un 
Reglament d’honoraris que proposa la 
inclusió de pericials de part, junta-
ment amb el departament d’honoraris.
• Estudi en relació a la possibilitat de 
publicació dels dictàmens en la nova 
base de resolucions col·legials, prèvia 
acceptació de les autoritats de com-
petència, juntament amb el departa-
ment d’honoraris.

SERVEIS GENERALS

El departament de Serveis Generals 
s’ocupa, fonamentalment, de les instal-
lacions col·legials, subministraments i 
servei de càterings per les diferents 
reunions i convocatòries.

Els seus principals objectius i tasques 
són mantenir els edificis i instal·laci-
ons col·legials pel seu funcionament, 

també gestionar el servei de préstec 
de togues a les sales dels diversos 
Jutjats, els serveis de Seguretat, arxiu 
col·legial, missatgeria ... que donen 
suport a la resta de departaments. 
(Gràfic 12)

En el servei de missatgeria se segueix 
fent un esforç intern aplicant soluci-
ons alternatives per reduir l’enviament 
de cartes ordinàries i certificades per 
l’estalvi de paper i pel mediambiental. 

El servei de manteniment continua 
amb la tasca d’invertir recursos amb 
mesures preventives per  tal que no 
es produeixin incidents a les instal·la-
cions de l’ICAB. (Gràfic 13)

Els serveis que es presten des de Ser-
veis Generals són els següents:

Manteniment:
- Gestió i control del manteniment 
preventiu i correctiu de les instal-
lacions i edificis que configuren el 
Col·legi.
- Elaborar i fer el seguiment dels 
pressupostos de les despeses que 
genera el departament, intentant que 
la relació cost-qualitat dels serveis 
sigui l’òptima.
- Distribució i optimització dels espais 
col·legials per atendre les necessitats 
del servei als col·legiats i col·legiades.
- Complementar la documentació 
exigida en matèria de Seguretat i Salut 
Laboral segons la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals.
- Planificació de l’activitat preventiva 
juntament amb el departament de 
RRHH a realitzar a l’ICAB, segons el 
resultat de l’avaluació, per reduir i/o 
controlar els riscos i evitar que n’apa-
reguin de nous.
Seguretat:
-Gestió i control de la seguretat, tant 
dels edificis (continent i contingut) i 

personal que treballa al Col·legi com 
dels visitants que puguin accedir-hi.
Reprografia, Trameses i Arxiu:
- Preparació i realització de les trameses 
de correu als col·legiats i col·legiades.
- Gestió i control de l’arxiu dels 
advocats /des i dels diferents departa-
ments de l’ICAB.
Consergeria i ordenances:
- Gestió i control dels enviaments dels 
diferents departaments per missat-
geria.
- Gestió i control de les togues dels 
diferents Jutjats i Delegacions de 
l’ICAB.
- Suport als diferents actes que es 
realitzen a les dependències del 
Col·legi.

INSTITUCIONS VINCULADES 
L’ICAB també desenvolupa la seva 
activitat mitjançant la participació en 
d’altres entitats els objectius de les 
quals són coherents amb les finalitats 
del Col·legi.

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 fo-
namental se centra en les Fundacions 
Ferrer Eguizábal, Instituto de Inves-
tigación Aplicada a la Abogacía, Sant 
Raimon de  Penyafort i Degà Ignasi de 
Gispert (FIdG).

La Fundació Ferrer Eguizábal va ser 
constituïda el 1981 pel senyor Lluís 
Ferrer i Eguizábal, col·legiat de l’ICAB. 
Amb la dotació que percep d’aquesta 
Fundació, el Col·legi convoca anual-
ment Premis sobre diverses matèries 
jurídiques i beques d’estudi.

La Fundació Sant Raimon de Pe-
nyafort té per finalitat la difusió de la 
cultura jurídica i la col·laboració en la 
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reinserció social, amb una atenció es-
pecial a totes les qüestions relacionades 
amb la protecció jurídica dels menors i 
de les persones en situació de risc. 

L’Espai de Reflexió de la Fundació Sant 
Raimon de Penyafort és una trobada 
periòdica en què experts jurídics i d’al-
tres àmbits de coneixement debaten a 
l’entorn de temes d’actualitat relacionats 
amb les finalitats fundacionals. Durant 
2018, la Fundació ha organitzat quatre 
sessions de l’Espai de Reflexió que van 
tractar sobre els temes següents: “La 
persona, entre l’esperit i la llei”; “Intel-
ligència artificial, robòtica i dret”, “La 
protecció internacional en temps de 
crisi” i “La Declaració dels Drets Humans 
de Nacions Unides, 70 anys després”.

El 2018 la Fundació ha signat també 
un Conveni de Col·laboració amb la 
Universitat Autònoma de Barcelona 
per promoure conjuntament relacions i 
activitats de caràcter acadèmic, profes-
sional i de recerca en matèries d’interès 
comú, i ha atorgat la primera edició del 
Premi Reconciliació, destinat a guardo-
nar persones i entitats que hagin desta-
cat per una trajectòria que expressi els 
valors que promou la Fundació, que ha 
recaigut en la Fundació ARED per a la 
Reinserció de Dones.

La Fundación Instituto de Investiga-
ción Aplicada a la Abogacía té per 
objecte la investigació aplicada a 
l’advocacia, per contribuir a la millora 
constant del coneixement d’aquesta 
professió i a la formació en tot allò 
relacionat amb aquesta, especialment 
dels que formen advocats i advoca-
des. 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 les principals 
malalties dels advocats.

La Fundació Degà Ignasi de Gispert 
va ser fundada per l’Il·lustre Col·legi 

de l’Advocacia de Barcelona, la Caixa 
d’Advocats i la Mútua de Previsió Social 
dels Advocats de Catalunya el 1999 amb 
l’objectiu de realitzar obra social per als 
col·legiats/des i els seus familiars.

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

Excepcionalment, aquestes prestaci-
ons també poden arribar a persones 
vinculades a l’ICAB que es trobin en 
les mateixes circumstàncies.
També cal destacar la participació de 
l’ICAB en l’Acadèmia de Jurispru-
dència i Legislació de Catalunya, que 
es va fundar el 6 de juny de 1840. Amb 
l’Acadèmia, l’ICAB edita conjuntament 
la Revista Jurídica de Catalunya, funda-
da 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 és una eina pràctica de 
gran utilitat pels advocats / des i 
en general pels juristes, doncs és la 
publicació més complerta sobre les 
normes i sentències d’aplicació a 
Catalunya.

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

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, durant l’any es publica almenys 
un número addicional, una monografia 
sobre un tema d’actualitat.

L’ICAB forma part també de l’As-
sociació Catalana per a l’Arbitrat-
ge-Tribunal Arbitral, que té com a 
finalitats la promoció, l’impuls, la 
divulgació, l’estudi, el desenvolu-
pament i el foment dels valors dels 
diferents procediments alternatius 
de resolució de conflictes, com ara 
l’arbitratge, la mediació, la concilia-
ció d’interessos i el pacte.

Finalment, l’ICAB presideix l’Associa-
ció Intercol·legial de Col·legis Profes-
sionals 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.
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Funcions 
Públiques

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, en tant que 
Corporació de Dret Públic, porta a terme l’exercici 
de Funcions Públiques pròpies o delegades per les 

Administracions Públiques, subjectes al Dret Adminis-
tratiu, com són el control dels Registres Professionals 
obligatoris, la Deontologia professional, l’elaboració 

dels dictàmens en matèria d’Honoraris a requeriment 
dels òrgans judicials,  el compliment de les funcions 

derivades de la Llei  1/96, de 10 de gener, d’Assistència 
Jurídica Gratuïta, o les previstes a l’art. 520 de la Ll.E.
Crim, pel que fa a les comunicacions de les situacions 

de detenció de ciutadans per fets delictius.
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REGISTRES PÚBLICS
El manteniment dels Registres Públics 
és una de les Funcions públiques del 
Col·legi.

Amb aquesta inscripció als diferents Re-
gistres, es vol donar publicitat formal a 
l’existència de determinats perfils profes-
sionals dels nostres col·legiats i col·legia-
des, essent obligatòria en el cas de les 
Societats Professionals, Administradors/
es Concursals, Comptadors-partidors/es i 
Mediadors/es; i voluntària per la resta de 
Registres professionals que manté l’ICAB.

Aquests registres són accessibles per la 
ciutadania i òrgans judicials mitjançant la 
pàgina web col·legial (www.icab.cat), per 
tal de garantir la transparència jurídica.

Pel que fa a les persones col·legiades a 
l’ICAB que es troben inscrites als dife-
rents registres, hi ha:

• Administradors-Concursals: 820
• Comptadors-Partidors/es: 917
• Mediadors/es: 679
• Àrbitres: 87
• Auditors /es en Entorns Tecnològics: 88

LA ‘NEWSLETTER’ DE
FUNCIONS PÚBLIQUES 
Al llarg de l’any 2018 els departaments 
que formen part de Funcions Públiques 
de l’ICAB han continuat amb la publica-
ció trimestral que es va iniciar l’any 2016, 
informant de les dades d’interès i relle-
vància, abordant les temàtiques d’actua-
litat a l’àmbit jurídic, doncs sempre s’in-
tenta informar de dades absolutament 
rellevants i d’interès col·legial. 

Aquesta secció es troba incorporada al 
Món Jurídic i està adreçada als col·le-
giats i col·legiades. La publicació incor-
pora les dades estadístiques trimestrals 
i articles relacionats amb cadascun dels 
departaments que composen les fun-

cions públiques: Deontologia, Honora-
ris, SOJ-SERTRA-TOAD i Estrangeria. La 
informació es pot trobar també al web 
(www.icab.cat)

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 de l’ICAB, es duu 
a terme a través de la Comissió de Deon-
tologia Professional. Aquesta exerceix la 
potestat disciplinària d’acord amb els es-
tatuts col·legials i vela pel compliment de 
la normativa deontològica i ètica que gira 
entorn de la professió. L’exercici de l’ad-
vocacia es regeix per uns principis que 
inspiren les relacions amb altres lletrats i 
lletrades, amb els clients i clientes, i amb 
l’Administració de Justícia.

Cal tenir en compte que el control de-
ontològic de l’exercici de la professió, 
s’estén també al desenvolupament de la 
mateixa de forma col·lectiva. En aquest 
punt és important portar a col·lació la 
Exposició de Motius  de Llei 2/2007, de 
15 de març, de societats professionals, 
on s’estableix que la llibertat d’elecció 
de la forma societària per a l’exercici 
d’una activitat professional, es veu mo-
dulada per una sèrie de límits continguts 
en la pròpia norma, amb la finalitat de no 
desnaturalitzar el contingut deontològic 
al que s’han de sotmetre.

En el Gràfic 1, es poden veure el total 
de queixes presentades en el període 
comprès entre els anys 2015 i 2018. 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 2018 que hi ha hagut un 
descens de 153 queixes, descens tèc-
nic 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 700 queixes interposades l’any 
2010, passem a 560 l’any 2018, la qual 
cosa suposa un descens del 20%, que 
s’ha de considerar estrictament tècnic, 
i 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 advo-
cada. D’altra banda, malgrat que segueix 
estant per sobre de les queixes presenta-
des en els primers anys de la sèrie, el des-
cens de 2016  podria significar un canvi en 
la tendència abans comentada.

En el Gràfic 2 podem veure el percentat-
ge que representen el nombre total de 
queixes presentades sobre el cens col·le-
gial, des de l’any 2009 fins a l’any 2018.

Encara que a priori pot semblar que el 
comportament de la gràfica és bastant 
irregular, si es fixa en l’eix de les orde-
nades, s’observa com el percentatge 
de queixes sobre el cens, es mou en 
una forqueta molt estreta. La mitjana 
de queixes se situa en un 4’29%,  de 
mitjana, la qual cosa és una xifra relati-
vament baixa, que reflecteix un alt grau 
de satisfacció dels serveis prestats pels 
advocats i advocades de l’ICAB. Això 
coincideix amb les conclusions reco-
llides a “L’Informe general: Baròmetre 
Intern del Consell General de l’Advoca-
cia 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 tot la resta”. Aquest “tot la resta” es 
refereix al grau de lliurament als clients i 
clientes per part dels professionals i les 
professionals, la qualitat en la prestació 
del servei, l’esforç per mantenir-se en 
constant formació i reciclatge professi-
onal, l’interès pels problemes de la Jus-
tícia, així com una especial sensibilitat 
pels problemes socials.
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Quant a l’origen de les queixes presentades, 
en el Gràfic 3 es pot veure quina ha estat la 
seva evolució en el mateix període tempo-
ral referit. Les queixes tenen la seva princi-
pal font d’origen en la “ciutadania”. En efec-
te,  l’any 2018, d’un total de 560 queixes, un 
66% han estat presentades per “ciutadans i 
ciutadanes”. El col·lectiu que major nombre 
de queixes ha presentat, han estat altres lle-
trats i lletrades, amb un total de 120 l’últim 
any. Mentre que les queixes que dimanen 
de les categories “Jutjats” o “uns altres”, re-
presenten 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.

La presentació d’una queixa donarà lloc a 
l’obertura d’un expedient personal, amb 
l’objectiu d’investigar les circumstàncies 
concretes que envolten aquest fet, per 
poder valorar si la conducta denunciada 
és susceptible de ser sancionada. Per 
això en el Gràfic 4, en el qual s’estableix 
l’evolució de les sancions imposades, 
s’observa com els valors registrats estan 
molt per sota del nombre total de quei-
xes presentades, analitzat en el Gràfic 1.

En primer lloc, algunes d’aquestes quei-
xes no són ratificades després de l’ober-
tura del pertinent expedient, per la per-
sona 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 es-
tar tipificada en la normativa col·legial i 
estatutària. Al cap i a la fi, estem davant 
un règim sancionador a través del qual 
l’ICAB exerceix la seva potestat discipli-
nària, 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.

Gràfic 1. TOTAL QUEIXES PRESENTADES Gràfic 2. PERCENTATGE DE QUEIXES 
SOBRE EL CENS.
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Quant a la tendència de la gràfica, s’apre-
cia com en termes generals es produeix 
un descens progressiu del nombre total 
de sancions imposades. En efecte, de 112 
sancions imposades l’any 2009, es passa 
a un total de 45 l’any 2018, la qual cosa 
suposa una reducció del 59%, respecte 
aquell any, però del 15% respecte 2017.

En el Gràfic 5, es pot veure una compa-
rativa del nombre total de sancions im-
posades, en funció de la qualificació que 
la conducta reprotxable té en el règim 
disciplinari d’aplicació. Així, no totes les 
conductes tindran un mateix càstig, sinó 
que aquest es modula en funció de la gra-
vetat de la conducta, atenent al principi 
de proporcionalitat que regeix en tot rè-
gim sancionador, en les següents catego-
ries: “lleus”, “greus” i “molt greus”.

En la gràfica, s’observa com la majoria de 
sancions imposades al llarg dels últims 
anys, han rebut la qualificació de “greu”. 
L’any 2018, han estat sancionades com a 
“greus” 13 conductes, la qual cosa suposa 
un 71%. Les conductes considerades com 
a “lleus”, ocupen la segona posició; men-
tre que les sancions resoltes com “molt 
greus”, tenen una escassa representativi-
tat sobre el total. Així, en l’últim any, han 
estat castigades com “molt greus” un total 
d’1 expedient disciplinari iniciat.

Al Gràfic 6, es pot analitzar la represen-
tativitat de les sancions imposades so-
bre el cens col·legial, al llarg del període 
2009-2018. Tal i com s’apuntava abans, 
del nombre total de queixes presenta-
des, no totes donen lloc a una sanció, 
la qual cosa suposa un percentatge re-
lativament petit en relació al cens de 
col·legiats i col·legiades. A més, s’observa 
com en els últims anys, la tendència de la 
gràfica mostra una regressió de les san-
cions imposades, d’acord amb l’augment 
del cens col·legial i el descens del nom-
bre total de sancions imposades, abans 
comentat. L’any 2018 s’han imposat un 

Gràfic 6. PERCENTATGE DE SANCIONS IMPOSADES SOBRE EL CENS
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0,18% de sancions sobre el cens, la qual 
cosa sens dubte és una dada positiva, 
que reflecteix la bona actuació dels ad-
vocats i les advocades de l’ICAB.

ELS DICTÀMENS EMESOS EN
RELACIÓ ALS HONORARIS
PROFESSIONALS. 
D’acord amb allò que estableix tant l’Estatut 
General de l’Advocacia Espanyola, en el seu 
article 44, com l’article 38 de la Normativa 
de l’Advocacia Catalana, els advocats i ad-
vocades tenen dret a percebre uns hono-
raris adequats com a contraprestació dels 
seus serveis professionals, així com també 
la llibertat en la fixació dels honoraris con-
vinguts entre l’advocat i el client. S’estableix 
igualment la recomanació de recollir aquest 
pacte en matèria d’honoraris mitjançant full 
d’encàrrec on es detalli el cost i el contin-
gut de les actuacions, tant judicials com a 
extrajudicials, incloent les oportunes previ-
sions sobre despeses no incloses, com les 
bestretes per les actuacions d’altres profes-
sionals (procurador, pèrits…), i la subjecció 
dels preus al règim fiscal vigent, IVA i IRPF, 
principalment. Així mateix, els col·legis d’ad-
vocats tenen encomanada la competència 
d’emetre informes a requeriment de l’òrgan 
judicial sobre l’adequació o el caràcter ex-
cessiu de la minuta que sigui impugnada 
pels tràmits de l’article 242 i ss. de la LEC.

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 concurrents en 
aquest procediment, com ara el treball 
efectivament realitzat, la complexitat de 
l’assumpte, el temps esmerçat, l’especia-
lització exigida o l’interès econòmic del 
procediment entre d’altres. La Comissió 
d’Honoraris, també s’ocupa de l’admi-
nistració i gestió en el nomenament de 
pèrits per l’emissió de dictàmens a re-

queriment 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.

En el Gràfic 7 s’observa l’evolució anual 
dels expedients tramitats sobre taxació 
de costes i jura de comptes en el període 
comprès entre l’any 2011 i l’any 2018. Es 
pot veure com la tendència en el nom-
bre d’expedients i d’informes emesos va 
ser regressiu fins a l’any 2014;  circums-
tància que cal posar en relació amb el 
descens de la litigiositat judicial en gene-
ral, tal i com s’apreciarà en el Capítol so-
bre “conclusions generals”; la qual cosa 
suposa una menor potencialitat d’emis-
sió d’informes sobre taxació de costes. 
No obstant això, durant els últims anys 
(2014-2017) aquesta tendència a la bai-
xa sembla estabilitzada, fins que aquest 
any 2018 es va produir un increment en 
el nombre d’expedients passant de 979 
l’any 2017 a 1.050 aquest últim exercici.

En el Gràfic 8 es pot veure el temps mit-
jà de tramitació dels dictàmens emesos 
en incidents d’impugnació de taxació de 
costes i jura de comptes. Des de l’any 2011 
es produeix una reducció del temps de 
tramitació, passant de 3,23 mesos als dos 
mesos actuals; xifra aquesta que es pot 
considerar consolidada des de l’any 2015.

La Comissió d’Honoraris també respon 
a les qüestions que plantegen els lletrats 
i lletrades sobre honoraris professionals, 
ja sigui presencialment, via telefònica 
o per correu electrònic i aquesta labor 
d’informació contribueix també a la dis-
minució que s’ha produït durant els úl-
tims anys dels litigis relacionats amb els 
honoraris professionals i de les impugna-
cions formalitzades en jures de comptes 
i taxacions de costes. Així, des de l’any 
2011 es produeix un increment anual 
d’aquestes consultes, fins a un total de 
5.540 consultes rebudes i respostes 
aquest últim any 2018 (Gràfic 9).

Gràfic 9. CONSULTES SOBRE 
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ELS SERVEIS D’ORIENTACIÓ JURÍ-
DICA, ORIENTACIÓ EN MEDIACIÓ I 
ORIENTACIÓ EN ESTRANGERIA, LA 
JUSTÍCIA GRATUÏTA, EL TORN D’OFI-
CI I L’ASSISTÈNCIA AL DETINGUT / DA

A l’empara del que disposa la Llei 1/1996, 
de 10 de gener, d’assistència jurídica gra-
tuïta, es reconeix  als ciutadans i a les 
ciutadanes els drets a rebre orientació 
jurídica i a litigar gratuïtament si acre-
diten trobar-se dins dels paràmetres 
econòmics establerts a la norma. El re-
coneixement d’aquest dret comporta, 
en la majoria dels casos - quan la seva 
intervenció és preceptiva- la designació 
d’advocat/da adscrit/a al torn d’ofici cor-
responent.

Per altra banda, l’art. 119 de la CE, en re-
lació amb el reconeixement del  dret a 
la tutela judicial efectiva de l’article 24, 
estableix el dret a la justícia gratuïta per 
aquells i aquelles que acreditin insufici-
ència de recursos per litigar. 

A Espanya l’accés a la Justícia a qualse-
vol ciutadà/na és un dret reconegut per 

la llei en aplicació de la Constitució es-
panyola, en desenvolupament dels seus 
articles 14, 24 i 119. Així mateix ho recull 
l’exposició de motius de la Llei 1/1996, de 
10 de gener (citada ut supra), l’última mo-
dificació de la qual va entrar en vigor a 
l’octubre de 2018:  

“Los derechos otorgados a los ciudada-
nos por los artículos 24 y 25 de la Cons-
titución son corolario evidente de la con-
cepción social o asistencial del Estado 
Democrático de Derecho, tal y como 
ha sido configurado por nuestra Norma 
Fundamental. En lógica coherencia con 
los contenidos de estos preceptos cons-
titucionales, y al objeto de asegurar a 
todas las personas el acceso a la tutela 
judicial efectiva, el artículo 119 del pro-
pio texto constitucional previene que la 
Justicia será gratuita cuando así lo dis-
ponga la ley y, en todo caso, respecto de 
quienes acrediten insuficiencia de recur-
sos para litigar. Con todo ello, nuestra 
Norma Fundamental diseña un marco 
constitucional regulador del derecho a 
la tutela judicial que incluye, por parte 
del Estado, una actividad prestacional 

encaminada a la provisión de los medios 
necesarios para hacer que este derecho 
sea real y efectivo incluso cuando quien 
desea ejercerlo carezca de recursos eco-
nómicos.

La previsión constitucional del artículo 
119 ha sido ya objeto de desarrollo por la 
Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, 
que en sus artículos 20.2 y 440.2 recoge 
el mandato constitucional y remite, para 
la regulación del sistema de justicia gra-
tuita, a la ley ordinaria. En virtud de esta 
reserva de ley, corresponde al legislador 
ordinario dar cumplimiento a la encomi-
enda constitucional de que se articule un 
sistema de justicia gratuita para aque-
llos que carezcan de recursos.

A esa finalidad responde la presente 
Ley, cuyo objeto es regular un sistema 
de justicia gratuita que permita a los 
ciudadanos que acrediten insuficiencia 
de recursos para litigar, proveerse de los 
profesionales necesarios para acceder a 
la tutela judicial efectiva y ver adecua-
damente defendidos sus derechos e in-
tereses legítimos. Se trata, pues, de una 
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ley cuyos beneficiarios/as y destinatari-
os/ as directos son todos los ciudadanos 
y ciudadanas que pretendan acceder a la 
tutela judicial efectiva y vean obstaculiza-
do dicho acceso en razón de su situación 
económica. La finalidad es, por tanto, ga-
rantizar el acceso a la Justicia en condici-
ones de igualdad a todos los ciudadanos”.

És a dir, l’accés a la Justícia Gratuïta per 
a qualsevol ciutadà/na és un dret conso-
lidat, exigible als poders públics.

Pel que respecta a l’ICAB l’any 2018, 
40.463 persones van sol·licitar aquest 
servei de Justícia Gratuïta a la Jurisdic-
ció civil i 71.764 a la Justícia penal.

Des del propi SOJ s’inicia, si s’escau, la 
tramitació de l’expedient pel reconeixe-
ment del dret a Justícia Gratuïta, segons 
les previsions de la Llei 1/96, de 10 de 
gener, d’assistència jurídica gratuïta que 
acabarà en la designació d’advocat/da 
adscrit/a al torn d’ofici, prèvia la seva tra-
mitació des del SERTRA.

Des dels diferents punts d’orientació, no 
només s’informa del dret a litigar gratuï-
tament sinó que s’orienta sobre la media-
ció com a via alternativa de resolució de 
conflictes. En el cas que la part que rep 
la informació sobre la mediació manifesti 
la seva voluntat a iniciar aquest procés, 
es contacta amb l’altre part en conflicte, 
convidant-la a rebre la mateixa informa-
ció sobre la mediació.

Des del SOJ es fa un gran esforç  d’in-
formar i de difondre la mediació entre 
els/les seus/ves usuaris/àries sent el 
protocol d’actuació establert que els/les 
mateixos/es lletrats/des informadors/es 
facin el seguiment de les mediacions de 
què informen, acabant el procediment 
d’orientació en mediació en la designa-
ció del/la mediador/a quan ambdues 
parts així ho sol·liciten.

Gràfic 11. EVOLUCIÓ ANUAL CONSULTES SOJ
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Gràfic 10. DISTRIBUCIÓ CONSULTES SEGONS PUNT D’ATENCIÓ

El procés d’orientació resta vinculat a la 
tramitació de Justícia Gratuïta, i la desig-
nació de mediador/a, no descarta, en la 
majoria dels casos, la designació d’advo-
cat/da que serà el/la professional que 
assessorarà l’usuari/ària sobre els seus 
drets i deures durant el procés de me-
diació. L’advocat/da designat/da per la 
resolució de conflictes que es sotmeten 
a mediació, serà el/la professional que 
articularà el procés d’aprovació judicial 
de l’acord de medicació que s’hagi asso-
lit si així s’escau.

EVOLUCIÓ ANUAL DE LES CONSUL-
TES ATESES AL SOJ. MÉS CONSULTES
Al Gràfic 10 es representa l’evolució de 
les consultes que han estat ateses en els 

darrers anys, entre la totalitat dels punts 
d’orientació jurídica de l’ICAB: Entre 
tots el punts del SOJ de l’ICAB han estat 
ateses un total de 55.519 persones, és a 
dir, 1.858 persones de més, el que suposa 
un increment del 2,8%.

S’ha de ressaltar que les atencions presta-
des als SOJ específics de Clàusules Abu-
sives “CONSUM”, tant des de la Diputació 
com des de l’ICAB, han disminuït tant que 
han justificat la seva clausura. L’any 2017 van 
haver-hi 2.438 a la Diputació i 1.076 a l’ICAB 
i, l’any 2018, 1.654 i 193 respectivament.

Al Gràfic 11 s’observa la evolució en els 
últims sis anys relativa al Servei d’Orien-
tació Jurídica.

2018

53.473
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SOJ TELÈFON. 
AUGMENT DE TRUCADES
Finalment, a banda de les consultes ate-
ses presencialment entre tots els punts 
d’orientació jurídica de l’ICAB, en el de-
curs del 2018, s’han atès un total 25.170 
trucades d’usuaris/àries, és a dir, 2.065 
trucades més.

De totes aquestes atencions telefò-
niques, 6.619 consultes respecte a les 
6.414 de l’any passat, han estat resoltes 
definitivament des del SOJ telèfon, sen-
se necessitat de programació de  cita 
prèvia en cap dels punts d’orientació ju-
rídica, la qual cosa representa que, del 
total de consultes ateses per telèfon, en 
el gairebé 30% dels casos, l’usuari/ària 
del servei ha vist resolta la seva consulta 
sense necessitat de traslladar-se per a 
ser atès/a.

DISTRIBUCIÓ DE CONSULTES
SEGONS LA MATÈRIA CONSULTADA
Com es mostra al Gràfic 12, les matèri-
es més consultades segueixen sent les 
relatives al dret de família i al dret civil. 
A més, és destacable l’augment de les 
consultes relatives a temes d’arrenda-
ments, que han suposat una pujada de 
1.625 consultes.
 
SOJ MEDIACIÓ. AUGMENT
DE MEDIACIONS TRAMITADES
Aquest any s’han transmès un total de 
1.039 sol·licituds. Aquestes s’han incre-
mentat respecte l’any anterior, doncs es 
van transmetre 879. Gràfic 13.

CENTRE ADR ICAB 2018. 
ÀREA MEDIACIÓ. L’ICAB, AMB MÉS
VOLUM D’EXPEDIENTS TRAMITATS
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 protagonis-
me singular: relacions de veïnatge, labo-
rals, familiars, entre d’altres.

En parlar de la Mediació i del seu im-
puls a Catalunya i al territori ICAB, s’ha 
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 tota la ciutadania.
• Estudiar les tècniques de Mediació.
• Gestionar el Registre general de les 
persones mediadores en l’àmbit familiar 
i el registre relatiu als mediadors/es en 
l’àmbit privat.
• Designar a la persona mediadora.
• Fer el seguiment del procés de mediació.
• Homologar els estudis relatius a aques-
ta disciplina.

Dins del CMDPC, presten els seus ser-
veis diferents serveis d’informació distri-
buïts per tota la geografia catalana, entre 
els quals s’ha de destacar el Servei d’Ori-
entació Mediadora (SOM), gestionat amb 
la col·laboració dels Col·legis Professi-
onals d’Advocats; i el Servei d’Informa-
ció Mediadora (SIM), gestionat amb la 
col·laboració d’ajuntaments, consells co-
marcals 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 Fa-
mília de Barcelona. L’ICAB també ha ju-
gat 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 (actualment substi-
tuït pel CENTRE ADR ICAB) participant 

2018

2017

879

1.039

dret de família (12.975)

dret de civil (12.776)

violència sobre la dona (94)

queixa advocat (277)

arrendaments i  
propietat horitzonal(10.392)

altres (1.840)

dret penal (3.505)

dret administratiu (3.367)

estrangeria (491)

registre civil (35)

dret mercantil (266)

seguretat social (2.955)

dret laboral (4.313)

Gràfic 12. DISTRIBUCIÓ CONSULTES 
PER MATÈRIA CONSULTADA.

Gràfic 13. MEDIACIONS TRAMITADES.
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des de la seva creació en la formació de 
professionals de la mediació i col·labo-
rant amb l’Administració de Justícia en la 
promoció d’aquesta institució. Així, el 20 
de juliol de 2015, l’ICAB i el TSJ de Ca-
talunya, 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 l’impuls i 
el desenvolupament de la Mediació a tra-
vés d’un conjunt d’actuacions legislatives 
i reformes processals, amb la finalitat de 
potenciar aquesta institució com a mèto-
de alternatiu a la judicialització dels con-
flictes. S’ha de destacar en aquest punt la 
Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en 
assumptes civils i mercantils.

En el Gràfic 14, podem veure el nombre 
total d’expedients gestionats per CM-
DPC,  l’any 2018 (3.683 expedients). En 
aquest sentit, s’observa com la gran majo-
ria d’expedients són tramitats a la provín-
cia de Barcelona, amb un total de 2.687, la 
qual cosa suposa un 72% sobre el total. El 
segon territori que més expedients gesti-
ona és la província de Tarragona amb un 
total de 418 expedients, amb una repre-
sentació del 12%. Mentre que Lleida amb 
un total de 351 expedients i Girona amb 
un total de 202 expedients representen 
un 10% i un 6 %, respectivament. Final-
ment, les Terres de l’Ebre, s’encarrega 
d’un nombre residual de 14 expedients 
que tot i augmentar respecte l’any passat 
no arriba a representar el 0,5%.

En el Gràfic 15 es poden veure el nombre 
total d’expedients de mediació gestionats 
pels SOM (Serveis d’orientació de Medi-
ació) que tenen conveniats els diferents 
Col·legis d’Advocats de Catalunya i que 
han suposat 2416 sol·licituds l’any 2018. 
Finalment fer constar que a la demarca-
ció del Col·legi de Barcelona s’ha prestat 
el servei de SOM de forma prèvia o per 

derivació intrajudicial a: CJ per Barcelona 
ciutat, d’Hospitalet del Llobregat- Corne-
llà del Llobregat , Berga, Badalona,  El Prat 
del Llobregat, Gavà, Sant Boi del Llobre-
gat i Santa Coloma de Gramenet,  Vilano-
va i la Geltrú i Vilafranca de Penedès.

SERVEI D’ATENCIÓ A L’IMMIGRANT 
ESTRANGER I REFUGIAT (SAIER) 
L’any 1989 es va constituir el SAIER com 
el servei municipal d’atenció a l’immigrant, 
estranger i refugiat. Integrat per les enti-
tats CREU ROJA, ACCEM, CITE, AMIC, 
CENTRE DE NORMALITZACIÓ LIN-
GÜÍSTICA DE BARCELONA i l’ICAB, les 
actuacions específiques de cada entitat es 
coordinen sota un model de servei inte-
grat: cada entitat coordina la seva activitat 
amb els recursos interns per millorar la 
qualitat de l’atenció a l’usuari / a i contri-
buir la consecució dels objectius comuns. 

L’ICAB realitza al SAIER les següents 
funcions:
• Orientació jurídica dels usuaris/es. 
• Impugnació administrativa i/o judicial 
contra resolucions administratives de-
negant sol·licituds d’autorització de resi-
dència i/o residència i treball. 
• Tramitació de sol·licituds de nacionali-
tat espanyola.
• Tramitació d’expedients de cancel·lació 
d’antecedents policials i penals.
• Assessorament jurídic vinculat a pro-
grames de retorn.
• Formació en temes d’estrangeria.
• Orientació en casos de racisme. 

USUARIS/ES
L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Bar-
celona (ICAB) va atendre a 2.448 perso-
nes al SAIER l’any 2018, i va generar un 
volum de 3.773 citacions. 1.701 usuaris van 
ser citats només una vegada i 747 més 
d’una; d’aquests darrers 441 persones van 
anar dues vegades al Servei i 306 perso-
nes van requerir més de dues visites per 
resoldre la qüestió plantejada. 

EXPEDIENTS TRAMITATS  
PER CM-DPC

BARCELONA 2.687 72%

GIRONA 202 6%

LLEIDA 351 10%

TARRAGONA 418 12%

TERRES DE L’EBRE 14 0%

Gràfic 14. COMPARATIVA TOTAL 
EXPEDIENTS PER CENTRES DE ME-
DIACIÓ DRET PRIVAT A CATALUNYA

Gràfic 15. COMPARATIVA NOMBRE 
TOTAL D’EXPEDIENTS PER SOM
COL·LEGIS ADVOCATS CATALUNYA

Gràfic 16. CLASSIFICACIÓ DELS
USUARIS PEL NOMBRE DE
VEGADES CITATS.

EXPEDIENTS TRAMITATS PER  
COL·LEGIS D’ADVOCATS

TORTOSA 7 0%

TERRASSA 80 3%

SANT FELIU 66 3%

GIRONA 23 1%

SABADELL 64 3%

REUS 90 4%

VIC 69 3%

TARRAGONA 131 5%

MATARÓ 143 6%

FIGUERES 86 3%

GRANOLLERS 136 6%

MANRESA 267 11%

LLEIDA 298 12%

BARCELONA 956 40%

saier 2018

usuaris citats 
una vegada

1.701 747

usuaris citats 
més d’una vegada
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Els usuaris/es es van agrupar en 100 na-
cionalitats diferents. Destaquen els paï-
sos  iberoamericans que van aglutinar a 
1.422 usuaris/es, dels quals 972 eren de 
Bolívia, Colòmbia, Equador, Hondures, 
Perú i Veneçuela; d’aquest darrer país 
van venir 231 persones. (Gràfic 17)

Cal destacar també les 234 persones 
nacionals del Marroc i les 114 nacionals 
del Pakistan. 

L’ACTIVITAT DE L’ICAB AL SAIER
Van anar el dia de la visita 2.913 persones 
i van haver 860 absències de 3.773 per-
sones citades. Les visites esmentades 
es van traduir en un nombre igual d’ac-
cions distribuïdes en orientacions jurí-
diques i en derivacions a altres entitats 
del SAIER, al SERTRA, al SOJ-laboral i 
personal tramitador. Les orientacions ju-
rídiques amb 2.395 actuacions van cons-
tituir el 82,21% de l’activitat col·legial, 
seguides en ordre d’importància per les 
derivacions a tramitador amb 371 deriva-
cions. Les derivacions al SERTRA es van 
quedar en un tercer lloc amb 110 deriva-
cions. (Gràfic 18)
 
En la comparativa interanual, Gràfic 19, 
el 2018 és l’any que presenta un volum 
d’accions més baix dels quatre darrers. 
En relació al total de les actuacions rela-
tives al 2017 representa un 3,7%. 
 
L’orientació jurídica és l’activitat que 
ha absorbit més actuacions al llarg 
dels anys, mantenint un nivell supe-
rior a les dues mil consultes anuals i 
amb una diferència interanual lleuge-
ra. Les derivacions tenen una activitat 
molt inferior a aquelles, no superant 
les mil derivacions per any. L’any 2018 
les derivacions han petit un lleuger 
retrocés que, respecte al 2017, ha sig-
nificat una disminució de l’activitat 
d’un 16,90%. (Gràfic 20) 

Gràfic 17.  AGRUPACIÓ DELS USUARIS NACIONALS
DE PAÏSOS IBEROAMERICANS.  

ARGENTINA 84

BOLIVIA 156

BRASIL 69

COLOMBIA 181

COSTA RICA 7

CUBA 30

EL SALVADOR 20

EQUADOR 105

GUATEMALA 2

HONDURES 156

MEXIC 32

NICARAGUA 12

PANAMA 7

PARAGUAI 60

PERU 143

REP. DOMINICANA 48

URUGUAI 21

VENEÇUELA 231

XILE 58

Gràfic 18. ACTIVITAT DEL SAIER A L’ANY 2018

Gràfic 19. COMPARATIVA INTERANUAL DE L’ACTIVITAT DEL SAIER. 
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JURÍDICA

25 12

3.027
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3.211
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Al centrar l’atenció en les derivacions 
s’observa que les efectuades al personal 
tramitador lideren aquest sector, supe-
rant en cada any del període les 300 
derivacions. La disminució d’actuacions 
al  2018 situa el valor d’aquesta actuació 
en un nivell semblant al 2015, any en el 
qual les derivacions al personal tramita-
dor es van quedar en 323.

Els resultats conclouen que l’activitat 
derivativa té com a principals destinata-
ris el personal tramitador i el SERTRA. 
(Gràfic 21)

Els procediments de nacionalitat cons-
titueixen la principal raó de derivació 
al personal tramitador, si bé la frenada 
de 2018 els situa en un valor semblant a 
l’obtingut al 2016. Tanmateix aquesta fre-
nada, els resultats dels dos darrers anys 
els atribueix el lideratge del l’activitat 
derivativa i desplacen la impugnació de 
resolucions administratives com a princi-
pal causa de derivació, que des de l’any 
2016 experimenten una disminució cons-
tant fins a situar-se en 159 derivacions.  
(Gràfic 22)

Es constata la caiguda del recursos ad-
ministratius en relació els anys anteriors, 
si bé s’han incrementat al 2018 tímida-
ment el nombre de recursos contencio-
sos com primera derivació respecte de 
l’any 2017.  (Gràfic 23)

LES CONSULTES DEL SERVEI MAJO-
RITÀRIAMENT SOBRE NACIONALITAT 
ESPANYOLA
La majoria de les accions realitzades al 
SAIER durant el 2018 van tenir el seu ori-
gen en una consulta sobre nacionalitat 
espanyola. En concret el 52,79% de les 
accions executades estaven relacionades 
amb aquesta matèria. L’anàlisi  interanual 
mostra un  lideratge indiscutible d’aques-
ta matèria, però acusant una desaccelera-
ció constant durant els tres darrers anys, 
que l’ha portada en el darrer exercici a 
valors semblants als del 2015. Tanmateix, 
el volum de consultes és elevat superant 
les mil cinc-centes consultes. 

El Règim General d’Estrangeria és el se-
gon bloc més important, quant a consul-
tes es refereix, amb un volum interanual 
superior a les set-centes preguntes i amb 

Gràfic 20. COMPARATIVA INTERANUAL
DE LES ORIENTACIONS JURÍDIQUES I 
DERIVACIONS.

Gràfic 21. COMPARATIVA INTERANUAL
DE L’ACTIVITAT DERIVATIVA.   
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un perfil lineal durant el període. Regula-
ritat que també tenen les consultes inte-
grades en el bloc Règim comunitari, però 
obtenint al 2018 el resultat més baix del 
període amb 238 consultes. 

Si bé l’adequació de la situació adminis-
trativa a la normativa sobre estrangeria i 
l’adquisició de la nacionalitat espanyola 
haurien de ser les principals inquietuds 
dels estrangers a Espanya, un any més 
cobren importància les consultes agru-
pades en el bloc d’altres, que al 2018 
han assolit el segon millor resultat des 
de l’any 2015. Amb 364 consultes han su-
perat les vinculades al règim comunitari. 
(Gràfic 24)

El bloc “Altres” agrupa les disciplines jurí-
diques de Dret civil, Dret de família, Dret 
laboral i Dret penal vinculades amb qües-
tions d’estrangeria . Al 2018 es van atendre 
157 consultes sobre Dret Penal, 120 con-
sultes sobre Dret de família, 61 sobre Dret 
civil i 26 consultes sobre Dret laboral. 

SERVEI DE TRAMITACIÓ 
DE JUSTÍCIA GRATUÏTA
El servei de tramitació de justícia gratuï-
ta de l’ICAB, encarregat de la tramitació 
administrativa i de l’emissió dels dictà-
mens provisionals previstos a la Llei 1/96, 
de 10 de gener, d’assistència jurídica 
gratuïta, ha tramitat durant l’any 2018 un 
total de 40.463 expedients, sent, en defi-
nitiva, 657 més que durant l’any anterior.

Continua un lleuger increment des de 
l’any 2016 per la necessària apertura dels 
expedients de justícia gratuïta laborals. 
(Gràfic 25)

De la totalitat d’expedients tramitats, 
han estat dictaminats favorablement un 
75%. El Gràfic 26 mostra l’evolució del 
sentit del dictamen en els últims anys. 

Gràfic 24. TIPOLOGIA CONSULTES SAIER
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Gràfic 25. TRAMITACIÓ DE JUSTÍCIA GRATUÏTA
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Es pot observar que la modificació de la  
Llei 1/96, de 10 de gener, d’assistència ju-
rídica gratuïta, portada a terme pel Reial 
Decret Llei 3/2013, de 22 de febrer, que 
va modificar l’article 3 de la Llei, i va es-
tablir un nou escalat per a la concessió 
del dret en funció del número de perso-
nes que formen part de la unitat familiar 
del sol·licitant, va alterar la proporció 
tradicional entre dictàmens favorables i 
desfavorables situada abans de 2013 en 
franges d’entre el 63 i 64% de dictàmens 
favorables, provocant l’aplicació de l’es-
calat  vigent des de 2013, un increment 
de la proporció dels dictàmens favora-
bles que es situa des d’aquell any al vol-
tant del 70%.

TORN D’OFICI I ASSISTÈNCIA AL 
DETINGUT. INCREMENT DE DESIGNES
L’any 2018 va finalitzar amb un total de 
3.299 advocats i advocades inscrits/es 
als diferents torns d’ofici de l’ICAB. 

Pel que fa a l’evolució anual d’advocats/
des en alta al TOAD, el Gràfic 27 mostra 
una tendència d’estabilitat en els últims 
anys amb un petit decreixement des de 
l’any 2016.

Aquesta estabilitat i el número d’advo-
cats/des inscrits dóna garantia de co-
bertura a un servei que l’ICAB ha de 
prestar obligatòriament a la societat, se-
gons 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 
2018 es van efectuar un total de 53.462 
designes, mantenint la línia d’increment 
iniciada el 2014, i suposa un increment 

d’un 2.5% respecte a les designes realit-
zades a l’any 2017. (Gràfic 28)

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. 
(Gràfic 29)

Destaca també l’increment de designes 
efectuades a l’àmbit de la defensa de 
MENA, passant de les 1.165 designes del 
2017 a les 1.608 designes l’any 2018. Cal 
destacar que a començaments de l’any 
2019 s’impartirà un curs en aquesta ma-
tèria per ampliar el nombre de lletrats i 
lletrades inscrits/es a aquest torn.    

Finalment, cal fer una menció a les de-
signes efectuades a l’àmbit de la defensa 
de víctimes de violència masclista, que 
presenten novament un cert increment 
respecte d’anys anteriors. Si a l’any 2014 
el nombre de designacions realitzades 
va ser de 3.434, a l’any 2018 s’han realit-
zat un total de 4.014 designacions, el que 
representa un increment d’un 16,89%. 
(Gràfic 30)

D’altra banda, el nombre de peticions 
d’assistència lletrada per assistir a la víc-
tima en seu policial durant l’any 2018 va 
ser de 537, la qual cosa va representar 
un 13,38% del total de les designacions 
realitzades. (Gràfic 31)

Durant l’any 2018 s’han incrementat en 
un 11,08% els telefonemes atesos per 
assistència al/la detingut/da. (Gràfic 32)

En quant a la distribució dels telefone-
mes per assistència al/la detingut/da, 
destaca la dada què únicament en un 
7,55%  de les situacions de detenció co-
municada es designa lletrat / da de lliure 
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Gràfic 27. TRAMITACIÓ DE JUSTÍCIA
GRATUÏTA

Gràfic 28. EVOLUCIÓ ANUAL DE
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elecció, percentatge lleugerament infe-
rior al de l’any 2017. (Gràfic 33)

ÀREA JURÍDICA TORN 
Durant l’any 2018 s’han gestionat 3.784 
expedients informatius en relació a les di-
verses incidències que es plantegen amb 
posterioritat a la designació de lletrat /da.

Pel que fa a les queixes de ciutadans/es 
contra l’actuació dels/les seus/ves advo-
cats/des designats/des d’ofici, s’han de-
tectat 829 queixes dels/les interessats/
des, el que suposa un 21,9 % respecte del 
total d’expedient informatius iniciats. 

Respecte del total d’expedients informa-
tius, durant l’any 2018 s’han incoat 41 ex-
pedients disciplinaris, dels quals 16 han 
finalitzat en sanció (12 sancions lleus i 4 
sancions molt greus).

Pel que fa a la tipologia de les sancions 
imposades, aquestes han estat  12 san-
cions lleus d’apercebiment (per infrac-
cions com la no disponibilitat durant les 
guàrdies, no visitar al/la client/a al centre 
penitenciari o no estar localitzable pel/
la client/a) i 4 han estat per infraccions 
molt greus amb sanció d’exclusió del torn 
d’ofici (per infraccions com no dur a ter-
me l’encàrrec, procedir al cobrament de 
quantitats del/la client/a que té concedi-
da Justícia Gratuïta o no comparèixer a 
la celebració d’assenyalaments judicials.)

El Gràfic 34 exposa l’evolució del núme-
ro d’expedients informatius durant el 
període 2013-2018.

SERVEI D’INTERMEDIACIÓ 
EN DEUTES D’HABITATGE
Un cop atès/a el/la ciutadà/na per part 
dels/les lletrats/des SIDH, s’inicia, si 
s’escau, la tramitació d’un expedient als 
efectes d’arribar a una solució, a través 
del servei OFIDEUTE, al problema plan-
tejat en matèria d’habitatge. 

Gràfic 29. DISTRIBUCIÓ DE DESIGNES 
SEGONS MATÈRIES
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Una vegada tramitat l’expedient,  el lletrat/
da SIDH emet un informe/proposta que, 
un cop validat, és enviat a Ofideute, junta-
ment amb l’expedient, per tal què gestioni 
la mediació amb l’entitat financera.

L’any 2018 s’han iniciat al SIDH de l’ICAB  
un total de 751 expedients, representant 
un increment del 12,4%. (Gràfic 35)
 
DADES RELLEVANTS DES DE 
L’ANY 2018 AL SOJ SETRA TOAD
• De totes les comunicacions de deten-
cions, tant sols el 7,55% sol·licita lletrat/
da particular, el que suposa problemes 
posteriors per al Torn si s’ha de sol·licitar 
posteriorment la vènia, renunciar a co-
brar els honoraris o si hi ha confusió amb 
la renúncia tàcita a la Justícia Gratuïta. 
• Els/les usuaris/àries valoren amb un 8’7 
de mitja, destacant l’atenció rebuda i la 
rapidesa en la tramitació...
• Els/les lletrats/des valoren amb un 7’77 
de mitja respecte dels aspectes de gestió. 
• El sistema de comunicació de guàrdies 
nocturnes, prèvia sol·licitud expressa dels/
les lletrats/des, mitjançant SMS, ha estat 
una mesura molt ben acollida pel col·lectiu. 
• El número de telefonemes i de desig-
nes ha augmentat considerablement 
(5.500 telefonemes i 1.300 designes pe-
nals de més).
• Amb relació a les justificacions ONLINE 
de les actuacions del torn d’ofici, durant 
aquest 2018 s’ha millorat el sistema infor-
màtic pels telefonemes, les delegacions 
i els procediments de menors i d’estran-
gers; i s’ha aconseguit una descripció 
més exhaustiva dels mòduls justificables 
i de la documentació acreditativa.
• Estudi sobre la conveniència de totes 
les guàrdies.
• El percentatge d’assistència lletrada a 
víctimes de violència de gènere, a la pri-
mera declaració en comissaria, suposa 
un 13’5% únicament, sent ressenyable 
que en les delegacions aquest número 
és encara menor.

Gràfic 33.  TELEFONEMES ATESOS ASSISTÈNCIA AL DETINGUT 2018
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Gràfic 34. EXPEDIENTS INFORMATIUS

20152013 20162014 2017 2018

50
2

76
9

55
5

64
2

66
8

75
1

Gràfic 35. EVOLUCIÓ EXPEDIENTS SIDH
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Funcions 
Privades

1. SERVEIS PER A LA MILLORA DE LA CAPACITACIÓ PROFES-
SIONAL:
 
Servei de Formació ICAB en les diferents branques del Dret i gestió 
de despatxos

L’exercici de l’advocacia exigeix estar en constant desenvolupament 
formatiu i actualització professional, 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 per al reciclatge i especialització professi-
onal dels mateixos. La Comissió està formada per 25 seccions que 
representen les principals branques i especialitats del Dret, des de 
les quals s’organitzen diferents activitats formatives, com a cursos 
específics, conferències, jornades, Màsters d’especialització, etc. A 
més, com l’exercici de l’advocacia exigeix el desenvolupament d’al-
tres competències professionals, l’ICAB ofereix formació en altres 
àrees tan importants com els idiomes, la gestió empresarial, el màr-
queting o la mediació i l’arbitratge.

A continuació, es durà a terme l’anàlisi d’una sèrie de dades esta-
dístiques, referides a l’activitat formativa que ofereix l’ICAB, des de 
diferents perspectives a través dels diferents programes de formació 
que desenvolupa.
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FORMACIÓ INICIAL, MÀSTER 
D’ACCÉS A L’ADVOCACIA 
(EQUILIBRI PERFECTE ENTRE 
TEORIA I PRÀCTICA)
L’exercici de l’advocacia exigeix estar en 
constant desenvolupament formatiu i ac-
tualització professional, 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·legi-
ats, un servei per al reciclatge i especi-
alització professional dels mateixos. La 
Comissió està formada per 25 seccions 
que representen les principals branques 
i especialitats del Dret, des de les quals 
s’organitzen diferents activitats formati-
ves, com a cursos específics, conferèn-
cies, jornades, Màsters d’especialització, 
etc. A més, com l’exercici de l’advocacia 
exigeix el desenvolupament d’altres com-
petències 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, re-
ferides a l’activitat formativa que ofe-
reix l’ICAB, des de diferents perspec-
tives a través dels diferents programes 
de formació que desenvolupa.

En el marc del nou accés a l’advocacia, 
el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
ha firmat convenis amb 5 universitats 
(la UB, la UAB, la UPF, la UOC i la Uni-
versitat Abat Òliba) per organitzar el 
màster d’accés a l’advocacia.

L’any 2018 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 2018, 180 alumnes 
amb 700 hores de formació teòrica i 
626 hores de formació pràctica. 

A LA FOTO, EL DIPUTAT DE FORMACIÓ DE L’ICAB, 
CARLOS ECHAVARRI, LLIURANT ELS DIPLOMES DE L’EPJ.

Gràfic 1. EVOLUCIÓ ALUMNES MATRICULATS A L’EPJ
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2017
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2018

2018
2019

75 88 80
114

IMATGE DEL POSTGRAU ICAB 
EN PRÀCTICA JURÍDICA
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El màster d’accés a l’Advocacia UPF-
IDEC-ICAB va tenir 196 alumnes durant 
l’any 2018  amb 360 hores teòriques i 
750 hores pràctiques. 

FORMACIÓ INICIAL (EPJ)
Els programes de formació inicial impar-
tits a través de l’Escola de Pràctica Jurí-
dica (d’ara endavant EPJ), estan dirigits a 
un perfil molt concret d’advocats i advo-
cades. El primer i principal, ho constituei-
xen col·legiats i col·legiades que, recent-
ment llicenciats/ es o no, volen iniciar-se 
en l’exercici de la professió de l’advocacia. 
Així, el segon perfil ho constitueixen molts 
companys i companyes que han passat de 
no exercents a exercents, amb l’objectiu 
de donar-li un canvi a la seva carrera a tra-
vés de l’exercici professional, i que han tin-
gut en l’EPJ una magnífica oportunitat de 
reciclar-se. L’EPJ posa a disposició del seu 
alumnat, les eines i coneixements per poder 
desenvolupar la professió, a través de ses-
sions pràctiques i grups reduïts, i dividit en 
diferents mòduls en funció de l’àrea pràctica 
del Dret que es vulgui desenvolupar.

Així, els estudiants realitzen diverses si-
mulacions, visiten seus judicials, desen-
volupen diferents casos pràctics tutelats 
per professors que compten amb una 
àmplia experiència en l’exercici professio-
nal i tenen la possibilitat de fer pràctiques 
en despatxos, a més de poder gaudir de 
sessions impartides per jutges, magistrats, 
perits i altres operadors jurídics.

En el Gràfic 1, s’aprecia l’evolució anual 
de l’alumnat matriculat a l’EPJ. La ten-
dència de la gràfica es mostra amb un 
lleu descens, que s’ha vist accentuat l’any 
2015/2016 amb un total de 75 alumnes. 
L’any 2016 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. Durant l’any 2017-18 
entre les dues edicions hi ha un total de 

88 alumnes.  L’any 2018-19 a l’Escola de 
Pràctica Jurídica hi ha hagut un total de 
80 alumnes. Quant a la durada dels cursos 
de l’EPJ és de 800 hores. 

PRÀCTIQUES NACIONALS
I INTERNACIONALS
El departament de formació ofereix als 
alumnes que cursen formació de llarga 
durada la possibilitat de realitzar pràcti-
ques en despatxos, institucions públiques i 
empreses per tal de portar a la pràctica els 
coneixements que adquireixen a les aules. 
Aquestes pràctiques són de dos tipus; pràc-
tiques nacionals i pràctiques internacionals.

En el cas de les pràctiques nacionals, 
aquest servei es dirigeix a dos perfils:
a) Alumnes que estan cursant el màster 
d’accés a l’advocacia en universitats amb 
qui el Col·legi té convenis de col·laboració 
(UB, UAB, UPF, UOC i Abat Oliba) 
b) I alumnes que estan cursant els màsters 
d’especialització i l’Escola de Pràctica Jurídica.

En ambdós casos, el departament de for-
mació busca el perfil requerit pel despatx, 
envia els currículums i gestiona el conveni 
en pràctiques corresponent.
 
Durant l’any 2018, el Col·legi ha gestionat 
un total de 490 convenis amb un  total de 
265.000 hores de pràctiques nacionals. 

En relació a les pràctiques internacionals, 
un dels principals objectius de l’ICAB és 
el de fomentar la internacionalització de la 
professió, garantint que els estudiants de 
Dret i els col·legiats i col·legiades puguin 
assolir coneixements pràctics i directes 
dels diversos sectors de la realitat fora del 
seu país. Oferint l’oportunitat d’ampliar les 
seves competències i de viure una experi-
ència enriquidora.

En aquest sentit, l’ICAB ha considerat con-
venient fomentar la internacionalització 
dels recents o futurs col·legiats i col·legia-

des mitjançant la realització de pràctiques 
externes en els diferents àmbits del Dret.

Per a la seva instrumentalització, l’ICAB fa 
ús dels més de 50 convenis d’agermana-
ment que actualment manté amb diversos 
Col·legis d’Advocats arreu del món, fo-
mentant-ne la negociació de nous sempre 
que sigui possible.

A través del projecte The Euro Lawyers 
Exchange Program, emmarcat dins el 
Programa Erasmus+ del que l’ICAB 
en forma part, i desenvolupat conjun-
tament amb la Universitat Oberta de 
Catalunya i la Universitat Autònoma 
de Barcelona. Aquest va dirigit als i les 
estudiants del Màster d’Advocacia de la 
UOC o la UAB i per les persones que 
no faci més d’un any que hagin finalitzat 
el Màster en aquestes universitats i ho 
hagin demanat abans de finalitzar. 

L’any 2018 s’han implementat 20 mobili-
tats de les 25 atorgades l’any 2017. Aquest 
mateix 2018 s’ha tornat a aconseguir el 
programa Erasmus+, enguany s’han atorgat 
i subvencionat un total de 28 mobilitats. 
Aquestes es començaran a implementar 
el juny de 2019. 

Com a novetat cal destacar que s’ha am-
pliat el projecte a la Universitat de Barce-
lona, i que s’ha presentat també proposta 
pel programa de pràctiques a països fora 
de la UE. Aquesta ha estat aprovada i 
s’han concedit 2 mobilitats al Marroc. 

L’ICAB ha entrat com a soci en el progra-
ma LAWYEREX (continuació del MUL-
TILAW a través del qual s’acolliran 12 
advocats/es a Barcelona, i 12 persones 
col·legiades podran rebre una beca per 
fer pràctiques a l’estranger. Aquest pro-
grama selecciona advocats/des que es 
desplacen durant dues setmanes per re-
alitzar pràctiques en un despatx d’un dels 
estats de la Unió Europea. 
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Per últim l’ICAB ha acollit dos Seminaris 
de l’Acadèmia de Dret Europeu (ERA) a 
l’octubre, el primer sobre L’Ordre Europea 
d’Investigació i el segon sobre Cyberbu-
llying, Sexting and Sextortion. En aquests 
han participat una vintena de col·legiats/
des amb places gratuïtes obtingudes a tra-
vés del conveni que l’ICAB té amb l’ERA.

PRIMER POSTGRAU
EN DRET COMUNITARI
L’any 2018 es va decidir apostar per un for-
mat diferent als màsters i a l’Escola de Pràcti-
ca Jurídica dirigida als alumnes que es volen 
especialitzar en una matèria però que no 
volen cursar una formació de llarga durada. 
En aquest sentit, va sorgir un nou format; 
els postgraus amb una duració de 6 mesos. 
L’any 2018, s’ha organitzat un postgrau en 
dret comunitari i drets humans de la Unió 
Europea que es va iniciar a l’octubre de 2018 
fins al març de 2019 amb una durada de 100 
hores i amb la participació de 6 alumnes. 

FORMACIÓ ESPECIALITZADA
(MÀSTERS D’ESPECIALITZACIÓ
JURÍDICA). INCREMENT DE
MATRÍCULES, RENOVACIÓ
DE PROGRAMES I NOUS MÀSTERS
Els programes formatius desenvolupats a 
través de l’àrea de formació especialitzada 
de l’ICAB, tenen l’objectiu de proporcio-
nar als col·legiats i col·legiades les compe-
tències i coneixements específics, en una 
àrea determinada del dret. Així, des de la 
seva creació l’any 2004, aquesta formació, 
ofereix als alumnes les eines necessàries 
per a l’especialització en: dret penal, labo-
ral, Societat de la informació, concursal, 
mediació, família, negocis, esport, propi-
etat industrial i intel·lectual, successions, 
fiscal. Tot això, a través de sessions de 
màster impartides en grups reduïts, per un 
ampli ventall de professorat amb diferents 
perfils professionals, relacionats amb la 
disciplina objecte d’estudi; la gran majo-
ria advocats i advocades en exercici, que 
atorga un plus a aquesta formació.

Gràfic 2. EVOLUCIÓ ANUAL ALUMNES MATRICULATS A MÀSTERS ICAB

Gràfic 3. DISTRIBUCIÓ ALUMNAT MÀSTERS ICAB 2018

2015

176

2017

136

2018

225

2016

190

IMATGE DEL POSTGRAU ICAB 
EN PRÀCTICA JURÍDICA

IMATGE DELS MÀSTERS ICAB 2018

A L’ESQUERRA, LA DIPUTADA DE FORMACIÓ DE L’ICAB, CRISTINA VALLEJO, 
LLIURANT ELS DIPLOMES MÀSTERS ICAB
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en marxa un Màster en Dret de l’esport i 
en Dret del Consum. 

En relació a l’evolució anual d’hores impar-
tides a través dels programes de Màsters 
d’especialització de l’ICAB, en el Gràfic 
4 es tenen les dades relatives al període 
comprès entre els anys 2015 i 2018.

Aquest, cal posar-ho en relació amb el 
desenvolupament anual de les matriculaci-
ons, abans comentat. En efecte, en termes 
generals es produeix un descens en el perí-
ode temporal analitzat. L’any 2016 va haver 
un augment considerable en les hores, que 
en el 2017 s’ha adequat al número d’hores i 
número d’inscrits. En el 2018 s’observa l’in-
crement, juntament amb el d’alumnes.

En el Gràfic 5, s’observa la distribució de 
les hores impartides en cadascun dels 
programes de Màsters impartits per l’àrea 
de formació especialitzada de l’ICAB l’any 
2018. La durada mitjana dels estudis de 
Màsters gira entorn de les 210 hores, sent 
l’especialitzat en la Mediació, el que regis-
tra el nombre més alt d’hores, amb 230, i 
l’específic en dret de processal civil, el que 
menys, amb 186.

INCREMENT DE LA FORMACIÓ 
CONTÍNUA (COMISSIÓ DE CULTURA) 
La Comissió de Cultura, a través de les 26 
seccions que aglutinen les diferents àre-
es i especialitats del Dret, duen a terme 
una important labor formativa, dirigida 
al seguiment de les novetats tan legisla-
tives com jurisprudencials, que es van 
produint. La formació contínua es duu a 
terme a través de diferents formats, com 
per exemple, conferències, jornades, ta-
llers, seminaris, taules rodones, tant de 
les principals novetats jurídiques, com 
d’aquells esdeveniments d’actualitat.

En el Gràfic 6 es pot veure l’evolució 
anual del nombre d’activitats forma-
tives que s’organitzen a través de la 

Com a novetat en l’edició 2018 hem in-
corporat nous productes, Màster en Dret 
Immobiliari, i Màster en Processal Civil i 
Màster en Mediació i altres sistemes alter-
natius de resolució de conflictes, amb una 
molt bona acollida. A més vam organitzar 
un curs de Management per a advocats i 
advocades, que atorga eines per  professi-
onalitzar el despatx. S’ha celebrat  també 
un curs d’especialització de Delegat de 
Protecció de dades.

En el Gràfic 2, s’observa l’evolució anual de 
l’alumnat matriculat en algun Màster d’es-
pecialització de l’ ICAB. La tendència des 
de l’any 2014 era de disminució de matrí-
cules. És en aquest últim any 2018, quan 
s’observa un increment de les mateixes. 
Coincideix amb la renovació de progra-
mes, i introducció de nous productes, com 
el Màster en Dret Immobiliari i el Màster 
en Processal civil que ha estat rebut amb 
molt d’èxit.  

En el Gràfic 3 s’observa la distribució de 
l’alumnat matriculat en els Màsters al llarg 
de l’any 2018, en funció del concret pla for-
matiu triat.

El nombre d’estudiants es reparteix de 
manera bastant irregular segons el con-
cret Màster, encara que sempre res-
pectant la filosofia de desenvolupar els 
cursos en grups reduïts. Així, destaquen 
els grups del Màster en Dret Immobiliari, 
un dels productes nous d’aquesta edició, 
amb 33 alumnes, i el  Màster de negocis, 
i processal civil, amb 29 i 25 inscrits / es. 
Els grups més petits són els de Propie-
tat industrial i intel·lectual i Mediació. El 
grup de mediació, tot i ser un grup molt 
reduït, s’ha apostat per tirar-lo endavant, 
donada la qualitat del nou programa, que 
introdueix a més un bloc d’arbitratge i 
d’altres sistemes alternatius de resolució 
de conflictes, i al tractar-se a més d’un 
producte homologat per a la Generalitat.  
Es treballa per a la propera edició, posar 

21
3

20
7

21
0 21
9

21
3

30

22
5

23
0

20
1

18
622

2

21
3

co
m

pl
ia

nc
e

so
c.

 d
e 

la
 in

fo
rm

ac
ió

la
bo

ra
l 

i r
rh

h

m
ed

ia
ci

ó

fa
m

il
ia

 i 
su

cc
es

si
o

ns

m
ò

du
l 

la
bo

ra
l 

de
 r

rh
h

ad
vo

ca
ci

a 
pe

na
l

im
m

o
bi

li
ar

i

fi
sc

al

pr
o

pi
et

at
 in

du
st

ri
al

ne
go

ci
s

pr
o

ce
ss

al
 c

iv
il

1.629 1.914 2.3693.100

Gràfic 5. NÚMERO D’HORES  
MÀSTERS ICAB 2018

IMATGE DEL POSTGRAU ICAB 
EN PRÀCTICA JURÍDICA

2015 20172016 2018

Gràfic 4. EVOLUCIÓ ANUAL DEL  
NÚMERO D’HORES MÀSTERS ICAB

Gràfic 6. NÚMERO D’ACTIVITATS  
FORMATIVES. EVOLUCIÓ ANUAL.
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Comissió de Cultura, en el període 
comprès entre els anys 2015 i 2018. 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 in-
tensitat. 

S’han incrementat el nombre d’activitats 
formatives en els últims 4 anys: de 426 
activitats l’any 2015 s’ha passat a 580 
l’any 2018.

Un dels objectius de l’ICAB és l’acosta-
ment als col·legiats/des i l’increment de 
les activitats formatives, moltes d’elles 
de caràcter gratuït, sobretot aquelles 
que suposen un canvi legislatiu o juris-
prudencial.

Respecte al número d’inscripcions en 
activitats formatives organitzades per 
les diferents Seccions de la Comissió 
de Cultura, cal destacar el considerable 
increment en aquest any 2018, superant 
el llindar dels 28.000; de les quals més 
de 18.000 han assistit a ofertes formati-
ves gratuïtes. 

En el Gràfic 7 es pot veure la seva evo-
lució anual en el període comprès entre 
els anys 2015 i 2018.

En el Gràfic 8 es pot veure l’evolució 
anual de les hores que han represen-
tat 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 4.060 hores de-
dicades en total l’any 2015, es passa a 
5.391 l’any 2018.

Com a novetat, durant aquest 2018 s’han 
organitzat diferents Congressos d’actu-
alitat jurídica. Ha tingut lloc la celebra-
ció del I Congrés de Consum de l’Ad-
vocacia els dies 15 i 16 de març de 2018 

en el que tenir lloc un homenatge de 
l’Advocacia a la Judicatura en el plan-
tejament de qüestions prejudicials i la 
seva incidència en les modificacions 
legislatives i en l’efectivitat del dret co-
munitari a Espanya i al que van assistir 
més de 200 persones; el I Congrés de 
Dret Immobiliari el dia 31 de maig de 
2018 en col·laboració amb el Consell 
de l’Advocacia Catalana, l’Associació 
de Promotors de Catalunya, el Con-
sell General de Cambres de la Propi-
etat Urbana de Catalunya, el Col·legi 
d’Administradors de Finques de Bar-
celona-Lleida, el Col·legis i Associació 
d’Agents Immobiliaris, el Col·legi de 
Notaris de Catalunya i el Col·legi de 
Registradors de la Propietat de Cata-
lunya, i al que van assistir més de 300 
persones; el I Congrés de Dret Labo-
ral els dies 17 i 18 d’octubre de 2018, 
durant aquest dos dies es van tractar 
en quatre taules rodones temes d’ac-
tualitat laboral impartides per ponents 
experts i de reconegut prestigi, van 
assistir més de 300 persones; la I Jor-
nada de Dret Tributari, organitzada per 
la Secció de Dret Fiscal i Financer, va 
tenir lloc el dia 23 d’octubre de 2018 
amb més de 180 persones inscrites; i el 
I Congrés d’Actualitat Mercantil, on es 
van tractar les novetats sobre clàusu-
les abusives, acords de refinançament, 
competència i propietat industrial i 
que va tenir lloc els dies 22 i 23 de no-
vembre de 2018 amb més de 100 per-
sones inscrits.  

Així mateix també es van celebrar les 
habituals jornades formatives dins del 
Marc de la Festivitat de Sant Raimon 
de Penyafort els dies 20, 21 i 22 de fe-
brer de 2018 amb 1.646 inscripcions en 
les 24 activitats formatives gratuïtes; 
i al mes de juliol es va celebrar el III 
Congrés de l’Advocacia de Barcelona 
amb 40 activitats formatives gratuïtes i 
3.696 inscripcions.

Gràfic 7. EVOLUCIÓ ANUAL D’INS-
CRITS EN ACTIVITATS FORMATIVES. 
COMISSIÓ DE CULTURA.
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BIBLIOTECA DE L’ICAB 
(múltiples serveis: consulta, 
alertes jurídiques, nou Club de lectura, 
exposicions)

La missió definida per la Junta de Govern 
és ajudar a les persones col·legiades a ser 
millors professionals i més preparades 
pels reptes futurs. El Centre de Docu-
mentació de la Biblioteca en un exercici 
d’adquisició, de catalogació, de classifica-
ció, de difusió... de tots els recursos jurí-
dics ofereix als col·legiats/des, associats/
des l’accés a tota la documentació jurídi-
ca per ser millor professional. En el marc 
d’aquesta tasca cal esmentar les biblio-
grafies de suport documental als cursos, 
congressos i , conferències impartides pel 
departament de Formació de l’ICAB. Així 
no només es difon el seu fons, sinó que es 
facilita a la persona col·legiada o associada 
la informació jurídica que necessita quan 
la necessita.

També en aquesta mateixa línia de tre-
ball actua el Servei d’Alertes Jurídiques: 
Difusió Selectiva d’Informació (DSI), que 
permet a l’usuari estar actualitzat de tota 
la documentació rebuda a la Biblioteca re-
lativa al seu àmbit d’especialització de for-
ma digital i sense desplaçaments. A finals 
de desembre del 2018 s’havien elaborat i 
tramès uns 17.500 butlletins.

A banda d’aquestes funcions inherents 
a la Biblioteca, es destaca l’esperit de la 
institució: la CULTURA. Així doncs des de 
la Biblioteca s’obre una vessant més gene-
ral i alhora complementària amb tot tipus 
d’activitats culturals, sempre que no siguin 
jurídiques.

Aquest any s’ha endegat un Club de Lec-
tura. Es va inaugurar el 19 d’octubre i ja 
s’han llegit i comentat tres títols: Nosal-
tres en la nit, No-Res i La neu era bruta. 
Els Clubs de Lectura són una eina bàsica 
per facilitar no sols la lectura sinó la inte-

ractuació de les persones que el compo-
sen, els col·legiats/des i associats/des. En 
el cas  dels tres llibres que ja s’han glos-
sat, la participació de les dones ha tingut 
un predomini indiscutible. Cal remarcar 
la fidelització de les participants, i encara 
queden pendents de llegir La Ciudad de 
los prodigios d’Eduardo Mendoza i Vida 
privada  de Josep M. de Segarra. 

També cal destacar les exposicions bi-
bliogràfiques que fa la Biblioteca on es 
descobreixen els tresors patrimonials del 
qual n’és garant. Aquest any 2018, s’em-
fatitza -per la durada i per la importàn-
cia- ja que s’inclogué en el “12 mesos-12 
fites: cada dia és 8 de març” l’exposició 
Les dones i les lleis: una desavinença amb 
història , i l’anterior que s’inaugurà durant 
la festivitat de Sant Raimon que portava 
per títol Els Torelló: una nissaga d’advo-
cats a través dels seus llibres  que fou la 
difusió d’un gran donatiu bibliogràfic de 
fons antic, més de 350 títols.

Tot parlant de donacions aquest any 2018 
s’han rebut d’altres, el de la Biblioteca Luis 
del Castillo, i la col·lecció del col·legiat 
Fernando Pavia. A més dins les activitats 
culturals que habitualment realitza la Bibli-
oteca s’han de citar les nou xerrades de 
“Dret per a No Juristes”. Com també cal 
remarcar les visites guiades a la Bibliote-
ca, que han estat un total de 126 amb unes 
1200 persones aproximadament, fet que 
implica una mitjana de dues entrades set-
manals més l’Open House (28 d’octubre).

Finalment, pel que fa al fons bibliogrà-
fic de la Biblioteca conté actualment 
més de 325.000 volums (dels quals uns 
80.000 són anteriors al segle XX), 2026 
títols de publicacions periòdiques i més 
de 50 bases de dades tan generals: le-
gislació, jurisprudència, doctrina, especi-
alitzades (contractació immobiliària, fis-
cal, família, urbanístic...) com d’analítica 
jurisprudencial.

2015 2016 2017 2018

16.370

14.557

15.556
14.980
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Gràfic 10. BIBLIOTECA: NOVES  
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L’espai físic, és a dir, les dependències a les 
que hi tenen accés les persones col·legia-
des i les associades són:  

• La Sala de lectura, on se situen les mono-
grafies publicades els últims cinc anys, or-
ganitzades per matèries, i  de lliure accés.

• Sala de Dret Marítim, especialitzada en 
aquesta temàtica, que a més té una vin-
tena de punts de treball. Aquesta sala té 
una gran versatilitat, per una banda és la 
Sala del Gran Silenci, on aquelles perso-
nes que ho demanin poden preparar sen-
se cap soroll ni distracció casos especials, 
oposicions, discursos... I per l’altra és on es 
porten a terme les xerrades de Dret per a 
No Juristes.

• Sala d’Usatges, és d’accés restringit, un 
espai apte per fer reunions de màxim 15 
persones, on tenen lloc els comentaris 
dels llibres del Club de Lectura.

• L’Hemeroteca, espai on es troben des de 
2012 les revistes més consultades organit-
zades per les grans matèries del dret.

• La Sala Multimèdia, dóna accés a tots els 
recursos electrònics que hi ha disponibles 
i amb accés a Internet. 

• La Sala Pràcticum, espai on es troba tota 
la documentació jurídica més pràctica 
per a l’exercici de la professió i fàcilment 
accessible (codis, manuals, mementos, es-
quemes...) i ordenada per les grans àrees 
del dret. Sala on es poden fer treballs en 
grup, prèvia petició.

Totes les sales estan climatitzades i dispo-
sen d’accés wifi. Per tal de dimensionar els 
serveis i l’ús del Centre de Documenta-
ció/Biblioteca, s’ha realitzat una sèrie de 
dades estadístiques.

Al Gràfic 9, es pot veure l’evolució dels 
usuaris /es en sala de la Biblioteca, en el 

període comprès entre els anys 2015 i 
2018.  S’observa una important recupera-
ció d’usuraris / es que porta als resultats 
de fa dos anys.

Al Gràfic 10, es pot veure l’evolució anual 
de les noves adquisicions de llibres des de 
l’any 2015 fins l’any 2018. 

Destaca el creixement de títols en suport 
digital, aquest any s’han adquirit 903 ebo-
oks,  que suposa un 35% del total d’obres 
entrades aquest any.

En relació al número d’obres prestades, al 
Gràfic 11 es pot comprovar l’evolució anu-
al dins del període comprès entre els anys 
2015 i 2018,  més de 1200 préstecs mensuals

Al Gràfic 12 s’observa el comportament de 
les dades referides al número de visualit-
zacions al catàleg online, des de l’any 2015 
fins a l’any 2018. 

El catàleg online significa la primera entra-
da en el món digital que culmina amb la 
Biblioteca Digital. Aquesta opció compor-
ta i demostra de forma fefaent la constant 
modernització del servei del Centre de 
Documentació/Biblioteca.

Al Gràfic 13 es pot veure l’increment dels 
documents de la Biblioteca Digital. S’ha de 
remarcar que el 2018, s’han triplicat els 
documents existents des de la seva cre-
ació el 2014, i ha augmentat un 15% res-
pecte a l’any anterior. També s’ha elabo-
rat en format digital l’Actualitat Jurídica i 
el servei de Difusió Selectiva d’Informa-
ció que, tal com ja s’ha comentat, genera 
més de 17.500 enviaments de butlletins 
a persones col·legiades i/o associades. 
Des de la pàgina web, en l’apartat For-
mació/Biblioteca s’han comptabilitzat 
105.000 accessos.

Al Gràfic 14 s’observa l’evolució anual 
de la utilització dels recursos informà-
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Gràfic 12. BIBLIOTECA:  
CONSULTES CATÀLEG ONLINE.

Gràfic 13. INCREMENT BIBLIOTECA 
DIGITAL.
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tics disponibles a la Sala Multimèdia, a 
través de les consultes realitzades a les 
bases de dades i altres fonts digitals. Les 
dades demostren un augment que és 
conseqüència de la quantitat d’informa-
ció jurídica fiable que s’ofereix, així com 
per l’assessorament del personal tant pel 
que fa a funcionament com per la  com-
plexa tipologia de les cerques jurídiques.

Àmplia oferta de recursos digitals: 
• bases de dades
• ebooks
• articles electrònics
• revistes electròniques
• Memòria Digital de Catalunya
• I portals webs
 
També cal recordar que, des de la pàgina 
web de l’ICAB, els col·legiats i col·legia-
des tenen accés a una sèrie de recursos 
digitals consultables des de qualsevol 
ordinador a través de la seva àrea per-
sonal i la seva clau d’accés. 

CONCLUSIONS: BIBLIOTECA
DE FUTUR I CENTRE CULTURAL
La Biblioteca no s’atura. Projectes inici-
ats com per exemple la figura d’”Amics 
de la Biblioteca” que permet l’obertura 
del Centre a persones interessades no 
jurídiques.

A més del projecte iniciat (i amb bones 
perspectives de futur): el Club de Lec-
tura, que és la primera pedra cap a les 
activitats culturals que es gestionen des 
de la Biblioteca,  es preveu organitzar 
concerts musicals, programes de lectura 
i escriptura... sempre activitats culturals 
i lúdiques perquè les persones col·legia-
des i associades tinguin accés a ocupaci-
ons no jurídiques.

La Biblioteca té una doble vessant, és un 
Centre de Documentació jurídica amb 
informació fiable i actualitzada per als 
professionals del dret alhora que és un 

Centre Cultural per a totes les persones 
associades i col·legiades. En qualsevol 
cas la Biblioteca/Centre de Documenta-
ció sempre hi és.

2. SERVEIS QUE CERQUEN SOLU-
CIONS PER ALS I LES PROFESSIONALS.

SERVEI D’OCUPACIÓ I ORIENTACIÓ 
PROFESSIONAL.

El Servei d’Ocupació i Orientació Pro-
fessional (SOOP) es consolida i conti-
nua sent un referent en l’entorn jurídic 
i l’ecosistema legal, adreçat al col·lectiu 
professional.empresarial del dret , tant 

El SOOP té un alt nivell de satisfacció, 
com es desprèn de les enquestes de va-
loració Continua dissenyant i desenvo-
lupant accions i serveis per garantir un 
suport directe i adaptat a les necessitats 
dels usuaris/àries, així com, crear entorns 
favorables per a la seva competitivitat 
professional-empresarial, la transforma-
ció digital, la innovació, la internacionalit-
zació, la cooperació i possessió de conei-
xements i habilitats. Per al SOOP és un 
repte diari fer aquest acompanyament i 
per això, desenvolupa les seves funcions 
en els següents àmbits d’actuació:

BORSA DE TREBALL 
I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
Assessorament personalitzat a: 

• despatxos/empreses que requereixen 
incorporar talent. Es dóna suport a les 
necessitats concretes de les entitats en 
la definició del perfil a reclutar, com a
 
• les persones col·legiades que busquen 
una oportunitat professional i/o un canvi 
per millorar. Fent l’acompanyament i su-
port en tot el procés.

Reclutament: 
Amb un procés de captació de talents 

que més s’ajustin a la vacant i amb asses-
sorament previ a la publicació de l’ofer-
ta. L’objectiu és atraure a aquells perfils 
idonis a la mateixa per tal que l’entitat 
tingui un nombre suficient de candida-
tures per realitzar el procés de selecció.

Orientació i intermediació laboral: 
És un servei exclusiu per a les persones 
col·legiades i associades a l’ICAB. La 
metodologia és a través d’entrevistes 
personalitzades que tenen com a objec-
tiu principal:

• orientar professionalment 
• aconseguir la inserció laboral
• donar suport en el procés de recerca, 
canvi de feina, millora i creixement pro-
fessional.

Aquest any s’ha donat aquest servei a 
219 persones col·legiades i associades.

Borsa de treball en línia adreçada a dos 
tipus d’usuaris/àries: 
• Els despatxos i/o entitats publiquen 
la seva oferta laboral, l’eina permet de-
finir els requisits d’adequació al lloc de 
treball, ajuda a filtrar aquells perfils que 
més s’ajusten a la vacant.

El SOOP ofereix un servei exclusiu als 
despatxos d’advocats/ades, que con-
sisteix en fer una preselecció dels cur-
rículums de candidats i candidates que 
s’ajustin al perfil sol·licitat. Segons els 
criteris marcats pel despatx, es realitza 
una recerca exhaustiva de les persones 
que més encaixin al perfil de l’oferta. 
Amb la preselecció, s’envien aquells cur-
rículums necessaris per tal que el des-
patx pugui fer la selecció final. En el 2018 
s’han realitzat 227 preseleccions. 

• Els candidats/es que busquen una nova 
oportunitat laboral o una millora profes-
sional, es poden registrar i accedir a les 
ofertes laborals del seu col·lectiu. Les 
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persones col·legiades i associades gau-
deixen d’un servei personalitzat, d’orien-
tació professional i seguiment de la seva 
candidatura.

El Gràfic 15 mostra l’evolució de les 
ofertes publicades en el període com-
près entre els anys 2014 i 2018. De 1094 
ofertes del 2014 a les 1880 de l’any 2018, 
això suposa un increment del 72,51%. 
Conseqüència, per una banda, del major 
coneixement d’aquest servei per part de 
les entitats i, per l’altra, de la necessitat 
que té el mercat d’incorporació de nous 
perfils jurídics com per exemple: Trans-
formació Digital, Compliance, Mercantil 
En el Gràfic 16, es poden veure els tipus 
d’entitats que busquen perfils jurídics. 
La majoria són despatxos professio-
nals i també d’altres sectors econòmics 
que requereixen candidats/es de l’àm-
bit legal, principalment advocats/ades 
in-house. En l’apartat “Altres”, hi trobem 
administració pública, despatxos de pro-
curadors, notaries, entitats educatives i 
entitats sense ànim de lucre.

El grau d’ocupabilitat del 2018 ha estat 
del 42,01%

MÉS DE 400 PARTICIPANTS EN LA 
FIRA D’OCUPACIÓ ICAB I PRESÈNCIA 
EN LES MÉS IMPORTANTS FIRES DE 
BARCELONA
El 19 d’abril es va celebrar al Centre de 
Formació i al Pati de Columnes la terce-
ra edició de la Fira de l’Ocupació ICAB  
amb 30 despatxos i empreses exposi-
tors i més de 400 participants.
  
A més, de la participació i gestió en els 
esdeveniments més importants de Bar-
celona vinculats a l’Ocupació i Empre-
nedoria:
• UPFEINA 7/02/18 
(Universitat Pompeu Fabra) 
• FORUM D’OCUPACIÓ UB 15/02/18  
(Universitat de Barcelona)

• Fira d’Emprenedoria  BIZBCN  (31/5 i 
1/6/18) 
• UPFEINA 14/11/18 (Universitat Pompeu 
Fabra)

Advocacia emprenedora 
• Assessorament especialitzat, individu-
al, personalitzat i adaptat a les necessi-
tats de les:
• persones emprenedores que vulguin 
iniciar activitat per compte propi i 
• a les empreses/despatxos amb projec-
tes d’ampliació, anàlisi i reflexió. 

En definitiva, es faciliten les claus, eines 
i recursos de manera proactiva i/o sota 
sol·licitud dels usuaris/es per cobrir 
totes les fases d’un projecte professio-
nal-empresarial: 
• creació empresarial innovadora, 
• consolidació de les empreses i el crei-
xement competitiu, 
sota criteris metodològics de RSC, sos-
tenibilitat, igualtat d’oportunitats, inno-
vació i internacionalització. 

(Aquest servei es realitza sota el Pro-
grama Integral de Foment de l’Empre-
nedor/a i Empreses de la Generalitat 
de Catalunya i sent membre de la Xarxa 
Emprèn)

Gràfic 15. TIPUS D’ENTITATS 
QUE PUBLIQUEN OFERTES
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Per aconseguir aquesta capacitació in-
novadora, enfortir la competitivitat, la 
professionalització i la cooperació, tam-
bé, s’organitzen dins de l’àmbit d’Advo-
cacia Emprenedora: Accions Formatives 
pràctiques i de networking. Aquest 2018 
es destaquen com accions especials de 
transversalitat de gènere, una de les ac-
cions programades, dins de la campanya: 
#CadaDiaÉs8DeMarç del Pla Integral 
d’Igualtat de l’ICAB

o Ha estat l’edició de la publicació de la 
Guia Normativa Bàsica per al compliment 
de la legislació d’igualtat als despatxos 
professionals que recull els punts bàsics 
de la normativa i suposa un impuls per a la 
implantació de plans d’igualtat als despat-
xos professionals. 

Aquesta Guia, s’incorpora a les guies bà-
siques ja existents (Fiscal, Laboral, Blan-
queig de Capitals, Protecció de Dades, 
Prevenció de Riscos, Consum).  Altres ac-
cions i programes a destacar aquest 2018 i 
la seva organització, han estat:

o La 5a edició del programa Mentoring en 
col·laboració amb el GAJ (en els àmbits de 
Laboral, Família, Civil, Penal i Transformació 
Digital). Ha estat un treball de cooperació 
i networking, mitjançant sessions grupals 
d’advocats i advocades en exercici profes-
sional, supervisades i coordinades per un 
advocat/ada mentor/a. Han tingut una du-
rada de vuit mesos, de dues hores mensu-
als i per matèries (horari de 14h a 16h).

o Una Jornada en col·laboració amb ARA-
COOP (programa marc de cooperació pú-
blico-privada, promogut per la Generalitat 
de Catalunya)  sobre “L’Economia Social 
com a resposta als interessos i necessitats 
de la societat actual”. “La promoció de no-
ves activitats econòmiques, formes de do-
nar servei i gestionar” per sensibilitzar en 
la creació d’empreses d’Economia Social i 
noves maneres de gestió. Es van exposar 

experiències de cooperatives, les oportu-
nitats i l’impacte social.

Aquest 2018 i sota el programa públic Ca-
talunya Emprèn de la Generalitat i la seva 
metodologia, es detallen les accions i ser-
veis realitzats: 

ADVOCACIA EMPRENEDORA
(Catalunya Emprèn)

1. Informació i Orientació sobre mapa 
d’accions, serveis, eines, itineraris, actors, 
programes, esdeveniments, fonts d’infor-
mació i resposta a consultes de manera 
proactiva sota criteris d’escola activa, 
competitivitat, transversalitat de gènere, 
RCS, innovació i internacionalització.

2. Assessorament en tot allò relacionat 
amb la creació empresarial: marc jurídic, 
estudi de la viabilitat, mercat local i inter-
nacional, innovació, planificació estratègi-
ca, eines de comunicació, màrqueting local 
i/o internacional, pla econòmic-financer, 
criteris de negociació, networking-coope-
ració, Canvas i DAFO, així com totes les 
actualitzacions i consultes per resoldre i 
habilitat de l’usuari/a.  

3. Assistència tècnica empresarial per a la 
consolidació empresarial: s’ha guiat cap a 
l’autoanàlisi i l’estudi necessari, posterior-
ment, suport en la definició d’estratègies 
consensuades.

4. Formació i capacitació empresarial àmbits: 
gestió, màrqueting, fiscal, networking, coope-
ració, coaching, planificació estratègica, inno-
vació empresarial i transformació digital.
 
5. Sensibilització i foment de la cultura em-
prenedora a través d’esdeveniments com  
Fires, Sessions informatives grupals i pu-
blicacions adreçat a nous col·legiats/des, 
estudiants universitaris/es,. emprenedors/
es perquè poguessin avaluar i pensar en la 
possibilitat d’autocupar-se;

6. Accés al Finançament públic i privat,  
ajuts, subvencions i mediació. Els usuaris/
es han rebut solucions a mida amb línies 
de finançament a través d’acords de l’ICAB 
amb entitats financeres (CaixaBank, San-
tander, Banc Sabadell i Arquia Banca); Tam-
bé, altres productes públics i privats.

7. Serveis Facilitadors al Traspàs de Nego-
cis. S’ha orientat i donat suport a Reem-
prenedors/es que volen comprar i/o llogar 
actius i fons de comerç d’una empresa 
com un comerç, perruqueria i sobretot 
despatxos advocats/de;  com a Cedents 
per impulsar la transmissió d’empreses: 
despatxos advocats/des. 

8. Segones oportunitats amb assessora-
ment i disseny pla treball sota metodo-
logia de servei personalitzat i transversal 
d’orientació, assistència integral a per-
sones empresàries en procés de canvi, 
davant fallida o tancament empresarial, 
autònoms i emprenedors/es que estiguin 
a l’atur o en serioses dificultats a causa de 
la situació econòmica actual.

RESUM 2018 INDICADORS

EMPRENEDORIA INDIC.
quanti-
tatius

Total d’accions d’informació, 
d’assessorament i seguiment 
tècnic a emprenedors i em-
preses
62% Dones i 37% Homes

434

Empreses creades
23 Dones i 15% Homes

38

Plans d’empresa 18

Nombre accions difusió i co-
municació

97

Grau d’assoliment dels ob-
jectius marcats pel programa 
Catalunya Emprèn

99%
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COMISSIÓ D’ESTRANGERIA.
IMPORTANT INCREMENT EN NOMBRE 
DE CONSULTES

La Comissió d’Estrangeria és una comis-
sió delegada de la Junta de Govern amb 
una doble vessant pública i privada dins 
la Institució.

En l’àmbit privat, la Comissió d’Estran-
geria pertany a l’apartat de solucions pro-
fessionals, oferint un servei multidiscipli-
nar als col·legiats i col·legiades essent el 
nucli central de la seva activitat el Servei 
d’Orientació Jurídica relatiu al marc jurí-
dic de l’estrangeria integrat pel dret co-
munitari i extracomunitari, la nacionalitat 
espanyola,  situacions de protecció inter-
nacional i mobilitat internacional.

En l’exercici de la seves funcions i amb 
l’objectiu de donar suport als professio-
nals que es dediquen a aquesta branca 
del dret, des de la Comissió es proporci-
ona als col·legiats i col·legiades la possi-
bilitat de conèixer els criteris administra-
tius de les diferents administracions que 
tramiten expedients, s’elaboren informes 
jurídics, s’informa sobre els canvis legisla-
tius vinculats al dret d’estrangeria, es posa 
a disposició dels col·legiats i col·legiades 
una base de jurisprudència, es programen 
activitats formatives i l’edició anual del 
Curs General d’Estrangeria. La Comissió 
d’Estrangeria també disposa d’un servei 
d’assignació de cites prèvies pels advo-
cats/des per a la presentació d’expedi-
ents, ja siguin sol·licituds competència de 
la Generalitat de Catalunya o de l’Oficina 
d’Estrangeria de Barcelona.

En altres ocasions, la Comissió intenta 
aconseguir solucions a les incidències 
que sobre tramitació d’expedients els re-
meten els col·legiats i col·legiades davant  
l’anormal funcionament d’una Administra-
ció, i que en el cas, per exemple, de les 
dificultats en l’obtenció de cites per a pre-

sentar els expedients que requereixen la 
compareixença personal de l’interessat 
ha portat a la comissió a sol·licitar l’empa-
rament de la Institució del Defensor del 
Pueblo.

Dins la vessant pública, mitjançant acords 
de col·laboració amb l’Ajuntament de Bar-
celona i el Ministeri de l’Interior, des de la 
Comissió d’Estrangeria es coordinen res-
pectivament 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 sal-
vaguarda dels drets dels més vulnerables.

Pel que fa al  servei d’orientació jurídi-
ca adreçat als col·legiats i col·legiades 
de l’ICAB, durant l’any 2018 la Comissió 
d’Estrangeria ha donat resposta a 7595 
consultes. 

Classificació per matèries de les consul-
tes que integren el servei d’orientació 
jurídica.

TAULA 1. CLASSIFICACIÓ DE LES CONSULTES

TAULA 2.  CONSULTES MÉS  DEMANDADES

Si s’enquadren les consultes en funció del 
règim jurídic al qual pertanyen, s’observa 
com un cop més les consultes que sus-
citen un major interès són les  relatives 
al  Règim General que integra els drets i 
llibertats dels estrangers no comunitaris, 
situant-se al capdavant amb 2340 petici-
ons. L’entrada i permanència a Espanya 
dels nacionals Comunitaris i dels mem-
bres de la seva família ocupen la segona 
categoria  de consultes més demanades 
amb un total de 904 consultes. En tercer 
lloc, trobem les qüestions vinculades a 
l’adquisició de la nacionalitat espanyola 
per part de la població estrangera resi-
dent (358) i es consolida l’interès per la 
migració qualificada en el marc de la mo-
bilitat  internacional, a través les autorit-
zacions de residència de la Llei 14/2013 de 
recolzament als emprenedors i la seva in-
ternacionalització i que està comportant 
un creixement de les consultes (254).  

Com a últim motiu de consulta a desta-
car estarien les vinculades amb el dret 
d’Asil i la Protecció Internacional, que 
amb 95 consultes confirma la progressió 
ascendent dels  darrers anys.

D’altra banda, els temes vinculats a la 
tramitació dels expedients  i als serveis 
que es presten des de la comissió tanca-
rien aquesta categorització de consultes 
més demandades.

TIPOLOGIA DE LES CONSULTES 

Règim General 2.340

Règim Comunitari 904

Nacionalitat 358

Tramitació 1.412

Procediment 146

Llei d’emprenedors 254

Normativa 27

Comissió 1.944

Protecció Internacional 95

Dret de Família 29

Dret Penal 19

Dret Civil 1

Altres 66

TOTAL 7.595

CATEGORIES DE CONSULTES
MÉS DEMANDADES

Règim General 2340

Règim Comunitari 904

Nacionalitat 358

Protecció Interna-
cional

95

Llei emprenedors 254

Tramitació 1.412

Comissió 1.944
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A través del Gràfic 21 es mostra l’evolució 
d’aquestes cinc categories de consultes 
més rellevants en el període comprès 
entre els anys 2014 i 2018.  El fet més sig-
nificatiu és l’hegemonia del Règim Gene-
ral al llarg de tot aquest període situant-se 
al capdavant i,  lluny d’estancar-se, amb 
una progressió ascendent.  S’observa 
també el  creixent interès per facilitar 
l’entrada i la permanència en el territori 
als estrangers per raons d’interès eco-
nòmic i atracció de personal qualificat, a 
través de la llei 14/2013.

La Gràfic 22 mostra en cada categoria de 
consulta quins són els temes més relle-
vants  i la principal demanda d’informació. 
Així, si parlem de Règim General, de les di-
ferents modalitats de residència temporal 
l’obtenció de la residència per circumstàn-
cies excepcionals, mitjançant l’arrelament 
social, aclapara el principal motiu de peti-
ció d’informació 255. Destaquen també les 
qüestions referents a la residència i treball 
per compte aliè amb 153 peticions i  la re-
sidència per reagrupament familiar, que 
respon al desig dels estrangers residents 
a reunir-se amb els seus familiars amb un 
total de 109 registres. Si parlem de situa-
cions d’estada,  l’estada com a estudiant, la 
possibilitat de prorrogar aquesta estada o 
la possibilitat de modificar la seva autorit-

zació cap a una situació de residència en-
capçalen les peticions més demandades 
amb 209 consultes.

En l’àmbit dels drets i deures dels ciuta-
dans comunitaris i els seus familiars, la ma-
tèria més demandada ha estat la referida 
a totes les formalitats administratives que 
afecten  als familiars del ciutadans comu-
nitaris quan no ostenten la nacionalitat 
comunitària amb 660 peticions. 

Pel que fa a la nacionalitat espanyola, 
són les qüestions vinculades amb les 
vies d’adquisició de la nacionalitat espa-
nyola per residència amb  149 consultes 
o les relatives  a la tramitació dels expe-
dients de nacionalitat amb 197 els temes 
més demandats.

En l’àmbit de la mobilitat internacional, 
de les autoritzacions regulades en la llei 
14/2013 continuen despertant un major in-
terès les que s’obtenen com a conseqüèn-
cia de la realització d’una inversió signifi-
cativa a Espanya, principalment en béns 
immobles,  i les autoritzacions adreçades 
a professionals altament qualificats, amb 
71 i 58 consultes respectivament.

Respecte a les consultes relaciona-
des amb la protecció internacional, les 

qüestions vinculades a la intervenció 
lletrada tant en les peticions en fronte-
ra ó en territori centren l’eix d’interès 
de les 95 qüestions plantejades.

Si parlem d’aspectes relacionats amb la 
tramitació dels expedients,  les dificul-
tats en  l’obtenció de cites prèvies a tra-
vés del portal de la seu  electrònica de la 
Secretaria d’Estat d’Administracions Pú-
bliques pels tràmits que requereixen la 
compareixença personal de l’interessat/ 
da en dependències de l’Oficina d’Es-
trangeria de Barcelona ha estat al llarg 
del 2018 una des les qüestions que més 
han preocupat als col·legiats i col·legia-
des tal com demostren les 601 consultes 
resoltes sobre aquesta qüestió i les 1873 
relatives al servei de cites que per tal de 
donar resposta a aquesta situació va po-
sar en marxa la Comissió d’Estrangeria 
amb la intenció de reduir el  col·lapse.

Si parlem de qüestions vinculades a re-
córrer les resolucions administratives 
desfavorables s’han plantejat 146 qües-
tions, essent les relatives a la interpo-
sició de recurs administratiu les més 
comuns amb 76 consultes.

D’altra banda, la transversalitat del dret 
d’estrangeria fa que des de la comissió 
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es resolguin també consultes de dret 
de família, essent la dissolució del vin-
cle i els efectes que pot tenir sobre les 
autoritzacions de residència el que més 
preocupa amb 13 de les 29 consultes 
plantejades, ó  sobre dret penal, en 
concret el fet de tenir antecedents pe-
nals i les conseqüències que se’n deri-
ven amb 12 de les 19 consultes resoltes.

Pel que fa a les vies de comunicació que 
utilitzen els col·legiats i col·legiades a 
l’hora de contactar amb la comissió, un 
any més  s’evidencia la superioritat de 
les consultes telefòniques amb un total 
de 6787, que representen el 89,68%. En 
segon lloc, els col·legiats han optat pels 
correus electrònics amb 457 peticions, 
que representen el 5,37% i per últim,  
les visites presencials en dependències 
de la comissió amb un total de 349 con-
sultes,  és a dir 4,84%. (Gràfic 23)

El Gràfic 24 mostra les dades del ser-
vei de gestió de cites que ha prestat 
la comissió d’estrangeria en el 2018. 
Durant aquest any s’han gestionat un 
total de 6.207 reserves de cites. Es-
pecial rellevància han estat les 6.099 
peticions que els col·legiats i col·legi-
ades han realitzat per  lliurar expedi-
ents davant l’Oficina d’Estrangeria de 
Barcelona. 

La posada en marxa d’aquest servei 
tenia com a finalitat donar resposta als 
col·legiats/des davant les dificultats 
existents a l’hora de gestionar les cites 
a través del portal de la seu  electròni-
ca de la Secretaria d’Estat d’Adminis-
tracions Públiques.  

A través d’aquest servei també s’han 
reservat 108 cites per presentar sol·lici-
tuds  d’autoritzacions inicials de treball 
competència del Departament de Tre-
ball, Afers Social i Família de la Genera-
litat de Catalunya. 

<

Gràfic 24. GESTIÓ DE CITES 2018.
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Gràfic 23. VIES DE COMUNICACIÓ.
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Gràfic 22. CONSULTES MÉS DEMANDADES EN CADA CATEGORIA
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CENTRE ADR ICAB – ÀREA DE MEDIA-
CIÓ. EL CENTRE DE MEDIACIÓ PRIVA-
DA DE REFERÈNCIA A CATALUNYA

El CENTRE ADR ICAB inagurat el 18 de 
gener de 2019 ha subsituit l’antic CEMI-
CAB, però assumeix les funcions que 
li estaven atorgades a aquest. El CEN-
TRE ADR ICAB, a més de la gestió de 
les mediacions públiques, gestiona un 
servei de mediació per a l’advocacia 
consistent en informar i tramitar totes 
les qüestions relatives a la mediació, 
des del suport per sol·licitar acudir a 
aquesta via per resoldre controvèrsies, 
com per incorporar-se com a persona 
mediadora, realitzar formació continu-
ada en mediació o tramitar les sol·li-
cituds de mediació realitzades per la 
ciutadania, procedint a la designa de 
persona mediadora.

En el Gràfic 25, es pot veure l’evolució 
de la mediació al CENTRE ADR ICAB, 
des de la seva creació fins l’any 2018. 
En aquest es pot apreciar com hi ha 
una important disminució de les medi-
acions privades arxivades. Durant l’any 
2018, s’han tramitat 98 expedients de 
mediació, dels quals 34 han estat ac-
ceptats,  42 arxivats i 22 resten pendent 
de resolució. 

D’altra banda, s’observa com el nombre 
de mediacions privades manté unes 
bones xifres de sol·licitud, tramitació i 
acceptació, tendència que confirma el 
que ha anat succeint els darrers anys. 
D’una banda, aquesta dada ha de po-
sar-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 “con-
clusions generals”. D’altra banda, s’està 
davant una institució relativament jove, 
de manera que, en un futur, quan la 
Mediació com a tal abasti un major grau 

EVOLUCIÓ MEDIACIONS PRIVADES

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

SOL·LICITADES 96 91 81 120 159 120 98

ARXIVADES 66 61 60 76 102 73 42

TRAMITADES 30 30 21 31 35 45 34

PENDENTS 0 0 3 0 22 2 22

PROCEDÈNCIA MEDIACIONS PRIVADES

2014 2015 2016 2017 2018

CEMICAB 49 102 116 76 82

OAC 19 13 17 22 3

JUTJATS 0 1 12 11 2

SOM 5 3 14 11 11

Gràfic 25. EVOLUCIÓ DE LA MEDIACIÓ AL CENTRE ADR ICAB

Gràfic 26. PROCEDÈNCIA DE LES MEDIACIONS SOL·LICITADES AL CENTRE 
ADR ICAB

Gràfic 27. AULA DE LES MEDIACIONS SOL·LICITADES AL CENTRE ADR ICAB 
PER MATÈRIES

MEDIACIONS PRIVADES PER MATÈRIES

 2014 2015 2016 2017 2018

FAMÍLIA 30 52 59 57 46

ASSEGURANCES 4 1 1 1 4

ASSOCIACIONS I FUNDACIONS 0 1 0 0 0

SUCCESSIONS 3 1 0 2 1

ARRENDAMENTS 
I PROP. HORITZONTAL

11 3 2 9 5

DIVISIÓ COSA COMUNA 7 2 0 0 0

COMUNITARI 4 1 1 1 0

MERCANTIL 2 2 2 6 2

HONORARIS 12 13 8 3 17

CIVIL 3 27 18 1 5

CONSUM 1 3 0 5 1

HIPOTECARI 0 6 55 18 2

DRET I OBLIGACIONS 0 0 0 12 4

ALTRES 4 6 13 5 8
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de maduresa, possiblement es veuran 
augmentar els nombres referits als ex-
pedients privats tramitats pel CENTRE 
ADR ICAB.
Al Gràfic 26 es detalla la procedència 
de les mediacions sol·licitades al CEN-
TRE ADR ICAB des de l’any 2012 fins a 
l’any 2018. La gran majoria d’expedients 
s’inicien directament al propi centre, 
amb 82 l’any 2018 dels 98 totals sol·lici-
tats en aquest any. La segona font més 
cabalosa, amb 11 sol·licituds derivades 
del Servei de SOM han procedit dels 
“Jutjats” i de OAC 2 i 3 expedients, res-
pectivament. En el Gràfic 27 podem ob-
servar una taula amb els procediments 
de mediació classificats en funció de la 
matèria sobre la qual versa, en el perí-
ode comprès entre els anys 2012 i 2018. 

Cal tenir en compte, que l’àmbit d’ac-
tuació sobre el qual s’ha desplegat la 
mediació, ha estat principalment el pri-
vat. Dins de les principals matèries que 
han motivat un expedient de mediació, 
destaca les que es produeixen en l’àm-
bit 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 especi-
alment interessant perquè la resolució 
de les controvèrsies es facin de la ma-
nera menys traumàtica possible.

Enguany, com a gran novetat cal desta-
car l’augment exponencial d’expedients 
de mediació en matèria de controvèrsi-
es en l’àmbit dels honoraris professio-
nals d’advocat / da i en l’ àmbit d’asse-
gurances. Per contra, s’experimenta una 
disminució dels expedients en matèries 
de dret civil i dret hipotecari (tendència 
ja iniciada l’any 2017) i un manteniment 
de sol·licituds en concepte d’ altres 
matèries, destacant entre aquestes, i 
com a màxima novetat, la sol·licitud de 

diversos expedients en matèria de dret 
agrari.

SERVEI D’ATENCIÓ COL·LEGIAL. 
AUGMENT DEL NOMBRE DE VIDEO-
CONFERÈNCIES I AMPLIACIÓ DE LA 
XARXA WI-FI
El Servei d’Atenció Col·legial és un de-
partament creat per informar, assesso-
rar i prestar serveis als col·legiats/des 
de manera personalitzada i centralitza-
da. Inclou tres àrees diferenciades: Ser-
vei d’Atenció Col·legial (carrer Mallorca 
i Ciutat de la Justícia), Registre General 
i Centraleta.

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

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

• Col·legiacions
• Renovació, substitució i ampliació de 

les pòlisses de Responsabilitat civil de 
tots els col·legiats i col·legiades exer-
cents
• Emissió dels diferents carnets col·le-
gials
• Passis de presons
• Videoconferències amb centres peni-
tenciaris
• Autoritzacions per a la defensa d’as-
sumptes propis
• Renúncies d’honoraris
• Certificats
• Descomptes per naixement de fills/es
• Adhesions a convenis de col·laboració
• Tramitació de sol·licituds d’ajornament 
en el pagament de quotes col·legials
•Inscripció als Registres professionals 
d’Administradors concursals, compta-
dors partidors i auditors en entorns tec-
nològics
• Registre de societats professionals
• Tramitació de les sol·licituds d’ajuts a 
persones amb discapacitat o familiars 
dependents amb discapacitat
• Punt d’informació cadastral
• Servei de traduccions
• Lliurament d’autoritzacions d’aparcament
• Obtenció d’informes d’accident de 
trànsit lleus
• Venda de productes col·legials (paper 
professional, togues, carteres, etc...)
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L’any 2018, s’han atès aproximadament 
15.000 consultes presencials i 101.255 
atencions telefòniques al Servei d’Aten-
ció Col·legial, de les 333.127 a tot l’ICAB. 

D’altra banda, durant aquest 2018, s’ha 
consolidat el Servei de Videoconferèn-
cies amb centres penitenciaris, pioner 
a Catalunya i a la resta de l’Estat. El 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 
conjuntament amb la Direcció General 
de Serveis Penitenciaris, posa al servei 
dels advocats/des d’aquesta Corpora-
ció, la possibilitat de mantenir entrevis-
ta amb els seus clients interns en cen-
tres penitenciaris, a través del sistema 
de videoconferència. 

En aquest sentit, aquest any 2018 s’ha 
produït un notable augment del número 
de videoconferències respecte l’any an-
terior, doncs s’han realitzat un total de 
1307. Aquest servei evita el desplaçament 
al centre penitenciari, estalviant temps, i 
ha permès incrementar les possibilitats 
de comunicar i informar als clients interns 
en centres penitenciaris, en un exercici, 
també, de responsabilitat social.

S’ha consolidat també el servei, pel qual 
els advocats/des d’aquesta Corporació 
poden tramitar telemàticament o di-
rectament, 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 
(Gràfic certificats ACA) tot i que s’ha 
vist reduïda notablement respecte als 
tres anys anteriors. Durant els anys 
2015, 2016 i 2017, per causa de les mo-
dificacions legislatives processals per 
les quals tots els advocats i advocades 
havien de començar a comunicar-se amb 
els Jutjats i Tribunals on-line, es va donar 
un augment molt important d’expedició 

de certificats ACA. No obstant l’anterior, 
aquest any 2018 el nombre de certificats 
expedits (2.866) s’ha reduït i estabilitzat. 
(Gràfic 28)

Aquest any, tal com s’ha realitzat en anys 
anteriors, s’ha organitzat una important 
funció informativa i divulgativa tant res-
pecte la funcionalitat i utilitats de la signa-
tura digital com el que significa la platafor-
ma LEXNET i la plataforma E-Justícia per 
als advocats i advocades.

Per altra banda, un dels serveis més uti-
litzats pels advocats i advocades, especi-
alment a la Ciutat de la Justícia de Bar-
celona, ha estat el servei de préstec de 
togues. Com podeu veure al gràfic adjunt, 
aquest any 2018, a les sales de l’ICAB dels 
jutjats de Barcelona s’han prestat gairebé 
97.000 togues, essent la jurisdicció civil 
la qui té un volum més important, amb 
més de 34.000 togues prestades. S’ha 
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 30 dies com a 
màxim, es porten a rentar.

Aquest any 2018, a la Ciutat de la Justícia, 
s’han destinat recursos a millorar el servei 
d’accés als ordinadors existents, i poder 
atendre qualsevol incidència del servei. En 
concret, com es pot apreciar en el gràfic 
adjunt, l’any 2018 s’han realitzat un total de 
25.872 connexions, per part de 3.990 usu-
aris / es  únics / ques, als ordinadors de la 
Ciutat de la Justícia. 

El detall de connexions per franges horàri-
es ha estat el següent: (Gràfic 29) 

Per altra banda, quant a l’accés wi-fi a la 
seu de l’ICAB del carrer Mallorca de Bar-
celona, l’any 2018 s’hi han connectat 2.237 
col·legiats/des. Durant el 2018 aquesta xar-
xa wi-fi s’ha ampliat per donar cobertura a 
totes les delegacions de l’ICAB. 
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Gràfic 28. EMISSIÓ DE CERTIFICATS ACA.

Gràfic 29. ÚS D’ORDINADORS  
PER FRANGES HORÀRIES
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Les activitats de 
les comissions

Un gran nombre de col·legiats/des de l’ICAB, de 
manera desinteressada i voluntària, participen de la 
vida col·legial a través de les Comissions de Persones 
Col·legiades.

Aquestes han organitzat al llarg de l’any múltiples acti-
vitats i conferències sobre temes d’actualitat, relacio-
nades amb els diferents àmbits d’interès professional 
dels advocats i advocades de Barcelona.
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Comissió d’Advocats d’Empresa

In House Day: ‘Claus per millorar l’efectivitat i productivitat personal de l’advocat’ 

Conferència: ‘Videogravació als treballadors sense informar-los prèviament: vulnera 
els drets humans, encara que estiguin robant’ 

Conferència: ‘Aspectes pràctics d’inspeccions sorpresa en una empresa (en compe-
tència –dawn raids- i altres àrees)’ 

Curs: ‘Comptabilitat Bàsica per Advocats d’Empresa’ 

Col·laboració en els premis Aptissimi d’ESADE amb l’assistència de membres de la 
Junta de COADE a Madrid 

Comissió de Justícia Penal Internacional 
i Drets Humans 

Seminari: ‘Agressions sexuals en els espais d’oci: prevenció i suport a les víctimes’  

Cinefòrum i afterwork: ‘El fin de ETA’ 

Jornada: ‘Drets Humans i Constitució Espanyola. 70 anys de la Declaració Inter-
nacional dels Drets Humans. 40 anys Constitució Espanyola’ 

Conferència: ‘El nou Reglament General de Protecció de Dades’ 

Col·loqui: ‘El dret a la Pau i la veritat històrica per construir-la’ 

Conferència amb Dilma Rousseff: ‘Brasil. Estat d’excepció i democràcia amenaça-
da’ 

Conferència: ‘Poder judicial i transició democràtica drets de les víctimes. Justícia 
i garantia de no repetició’ 

ASSEMBLEA Comissió Justícia Penal Internacional i Drets Humans i CON-
FERÈNCIA: ‘Les resolucions de tribunals  i òrgans internacionals. Tipus de reso-
lucions i efectes’ 

Conferència: ‘Crims de lesa humanitat a Veneçuela’ 

Cinefòrum i Afterwork de la Comissió de Justícia Penal Internacional i Drets 
Humans 
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Comissió de Drogues

Conferència: ‘Addicció a les noves tecnologies - ludopatia’ 

Conferència: ‘Els vincles entre l’alimentació, les emocions i les addiccions alimentàries’ 

Conferència: ‘Aplicació pràctica de les mesures penals alternatives’ 

Comissió d’Advocats de  
Responsabilitat Civil i Assegurances

XXV Congrés Responsabilitat Civil Barcelona 

Conferència: ‘La protecció de dades en els despatxos d’advocats’ 

Comissió de Defensa dels  
Drets  de la Persona i del  
Lliure Exercici de l’Advocacia
 
Taula Rodona: ‘Les normes no escrites en l’aprovació de permisos penitenciaris. Una 
visió crítica’ 

Presentació: ‘14è Informe sobre la tortura i violència institucional a l’estat espanyol 
durant l’any 2017’ 

Jornada: ‘Les llibertats democràtiques en qüestió: El cas Altsasu i l’agreujant del delicte d’odi’ 

Taula Rodona: ‘Treball penitenciari. Discriminacions en l’àmbit laboral’ 

Taula Rodona: ‘La independència judicial i la separació de poders’ 

Conferència: ‘Tercer grau inicial sense ingressar en presó’ 

Jornada: ‘Conseqüències de la judicialització de la política’ 

Taula Rodona: ‘Discurs d’odi: marc legal i context actual’ 

Conferència: Estem Refugiant?  
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Comissió dels Drets de les Persones amb 
Discapacitat

Jornada: ‘Dignitat, igualtat, discapacitat i dret’ 

Jornada Dia Internacional de la Discapacitat 

Participació Jornada organitzada per l’Aula de Drets Humans de la Fundació del 
Consell General de l’Advocacia Espanyola 

Trobades Obertes amb advocats/des membres de la Comissió  

 

Comissió Dret Penitenciari

Taula Rodona: ‘Aplicació i conseqüències en el sistema penitenciari català de la Dis-
posició Addicional 5a’ 

28è Curs de Dret Penitenciari 

Conferència: ‘La presó provisional. Anàlisi crítica de la seva aplicació 

Visita al Centre Penitenciari Quatre Camins

Comissió per a la Igualtat de Drets  
dels Nous Models de Família

Taula Rodona: ‘Gènere, diversitat sexual i dret’ 

Taula Rodona: ‘Iguals de diferents: Identitat de gènere en persones menors d’edat’ 

Conferència: La jurisprudència de la terra. El dret des de la infància i les famílies a 
viure en un ambient sa i ecològicament equilibrat. 
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Comissió de Dones Advocades

Conferència: ‘Els Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) com a eina al ser-
vei dels diferents operadors jurídics’ 

Conferència: ‘Sostracció Internacional de Menors’ 

Conferència: ‘Llenguatge no sexista’ 

Conferència: ‘Els drets de les nenes’ 

Conferència: ‘Garanties donades per l’esposa per deutes professionals del cònjuge 
o convivent parella estable: un consentiment viciat?’ 

Sessió formativa: ‘El qüestionari de valoració del risc (RVD) per a la detecció de la 
violència masclista’ 

Conferència: ‘L’autoregulació de les crisis de parella’ 

Conferència: ‘La Renda Garantida pot fer front a la feminització de la pobre-
sa?’  

Lectura del manifest pel dia internacional de les dones 

Confecció del decàleg dels drets laborals per la realització de la vaga feminista del 8 
de març. 

Reunió amb un moviment associatiu de dones de Nicaragua 

Participació en la trobada a l’ICAB  sobre accions legals per “la defensa de mujeres 
sin acceso a la justicia en el Salvador” 

Formació conjuntament amb l’associació de Dones Juristes d’una formació sobre 
peritatges en l’àmbit matrimonial realitzada a l’ICAB  

Networking amb col·legi d’economistes 

Participació VII Congreso del Observatorio contra la violencia doméstica y de gé-
nero en Madrid

Participació congrés de VIGE a Reus 

Participació al taller de la Xarxa Europea de Dones periodistes 

Participació a la jornada sobre agressions i abusos sexuals 
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Participació a la jornada organitzada per l’AMJE sobre tracta d’éssers humans 

Lectura del manifest del dia contra la violència masclista 

Participació al congrés internacional de l’Associació Europea de Dones Advocades 
(EWLA) a Madrid sota el títol “Govern corporatiu i igualtat de gènere - Realitat i 
tendències regulatòries actuals” 

Col·laboració i participació en la Comissió de violència de Gènere i igualtat del 
CICAC 

Col·laboració i participació en la Igualtat ICAB; impuls normatiu; Plans igualtat, 
etc. 

Col·laboració i participació en la  Comissió de dones i Igualtat de la Intercol·legial  

Participació com a Comissió organitzadora del II Congrés de Violència de Gènere a 
l’ICAB 

Participació al Consell de Dones de Barcelona (Permanent, Plenari i Grup de Treball 
de Violències Masclistes) 

                    

Grup de l’Advocacia Jove

Conferència GAJ: ‘La Mediació entre l’empresa i el treballador’ 

Curs Zero Processal Civil GAJ: ‘El meu primer recurs: cassació i infracció processal’ 

Conferència GAJ: ‘Estalvi: planificar i afrontar la jubilació’ 

Curs Zero Laboral GAJ: ‘La demanda laboral’ 

Curs Zero Laboral GAJ: ‘Les modalitats de contractació’ 

Taller pràctic GAJ Penal: ‘Visió pràctica del Procediment Abreujat Penal’ 

Curs Zero Processal Civil GAJ: ‘La meva primera demanda’ 

Conferència GAJ: ‘Qüestions bàsiques de procediment tributari’ 

Conferència GAJ: ‘Mediació. Ruptures conflictives de parella i menors’ 

Conferència GAJ: ‘El debat de l’economia de les plataformes: comentari a la Sen-
tència GLOVO’ 
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Mentoring: Dret Família 

Mentoring: ‘Transformació Digital’ 

Curs Zero Processal Civil GAJ: ‘La meva primera contestació a la demanda’ 

Mentoring: Dret Civil 

Conferència GAJ: ‘El silenci de l’investigat. Mitjà de defensa o indici de culpabilitat?’ 

Taula Rodona GAJ: ‘Reptes i tendències del mercat laboral de l’advocacia’ 

Curs Zero Penal GAJ: ‘Judici per delicte lleu’ 

Curs Zero Processal Civil: ‘Les meves primeres diligències preliminars’ 

Curs Zero Processal Civil GAJ: ‘La meva primera audiència prèvia’ 

Curs Zero Processal Civil: ‘Les meves primeres mesures cautelars’ 

Conferència GAJ: ‘El boxador i la soprano: com no avorrir el jutge en sala’ 

Curs Zero Processal Civil GAJ: ‘El meu primer recurs: apel·lació civil’ 

Conferència GAJ: ‘El meu primer divorci (mutu acord o contenciós)’ 

Conferència GAJ: ‘El divorci emocional. Entendre el patiment dels clients’ 

Curs Zero Processal Civil GAJ: ‘La taxació de costes’ 

Curs Zero Processal Civil GAJ: ‘El meu primer arbitratge’ 

Congrés: ‘Legal Tech. Save time, save money’ 

Conferència GAJ: ‘Dret a l’habitatge vs Dret a la Propietat. Qüestions pràctiques’ 

Taller GAJ - ‘Legítima o llegítima? Recursos per a la redacció jurídica’ 

Conferència GAJ: ‘Fiscalitat per a autònoms’ 

Curs Zero Laboral GAJ: ‘La vista oral: contestació a la demanda’ 

Curs Zero Laboral GAJ: ‘Ja tinc sentència, i ara què? Execució i recursos’ 

Curs Zero Laboral GAJ: ‘L’acomiadament col·lectiu’ 

Curs Zero Laboral GAJ: ‘Convenis Col·lectius’ 

Curs Zero Processal Penal GAJ: ‘Fase Intermèdia’ 
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Curs Zero Processal Civil GAJ: ‘El meu primer judici civil’ 

Curs Zero Processal Civil GAJ: ‘Ja tinc sentència, ara què? Execució’ 

Curs Zero Processal Civil GAJ: ‘Les meves primeres Diligències Preliminars’ 

Curs GAJ: ‘Parlar en públic i altres habilitats comunicatives’ 

Jornada Networking GAJ-PIMEC Joves 

Conferència GAJ: ‘Honoraris i minutes: eines pràctiques per evitar l’erosió de marges’ 

Curs Zero Laboral GAJ: ‘L’acomiadament individual’ 

Conferència GAJ: ‘Comunicació Estratègica per advocats’ 

Curs Zero GAJ Penal: ‘Judici Oral’ 

Taller pràctic GAJ Laboral: ‘Visió pràctica del Procediment laboral’ 

Curs Zero Laboral GAJ: ‘La representació legal dels treballadors’  

Conferència GAJ: ‘Obligacions fiscals bàsiques de l’advocat’ 

Conferència GAJ: ‘Com potenciar el talent i evitar errors en la gestió de les persones’ 

Taller pràctic GAJ: ‘LinkedIN per advocats’ 

IOGA GAJ 

GAJ Run Club 

Conferència GAJ: ‘Blanqueig de Capitals 2.0: Dark Net i ús de Criptomonedes’ 

Mentoring: Dret Laboral 

Mentoring: Dret Penal 

GAJ Talks: ‘Europa davant la crisi de les persones refugiades. Situació política i legal’ 

Curs Zero Processal Civil: ‘La meva primera demanda’ 

Curs Zero Processal Civil: ‘La meva primera contestació a la demanda’ 

Conferència GAJ: ‘Intel·ligència emocional a la feina’ 

Conferència GAJ: ‘Delictes contra la Propietat Industrial. Elements substantius i pro-
cessals’ 

Curs Zero Penal GAJ: ‘Instrucció’ 
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Conferència GAJ: ‘Panamà. La Gran Connexió per a la Propietat Intel·lectual Mundial’ 

Conferència GAJ: ‘Tendències del mercat laboral relatiu al sector jurídic’ 

Conferència GAJ: ‘Exempció de responsabilitat penal de la persona jurídica vs UNE 
19601’ 

2a sessió Curs Zero GAJ Penal: ‘Judici Ràpid’ 

Curs Zero Processal Penal GAJ: ‘Recurs d’apel·lació contra la sentència’ 

Curs Zero Processal Civil GAJ: ‘Les meves primeres Mesures Cautelars’ 

Premis Taronja Llimona 2018 

Concurs Amadeu Maristany 2018 

Jornada GAJ-PIMEC JOVES 

   

Comissió Prospectives  
Socio-Professionals

Curs: ‘Com fer rendible un despatx d’advocats’ 

Treballs preparatoris d’un segell o marca per a les societats professionals 

BIZ BARCELONA 2018 

Tallers: Com fer rendible un despatx d’advocats/ades 

Tallers: Gestionar amb eficiència un despatx d’advocats/ades 

Comissió de Sèniors

Durant aquest any 2018 es vol destacar el compromís per part de Junta de la Comissió 
d’Advocats Seniors,  d’incrementar el valor cultural i científic de les seves activitats, que 
es pot apreciar tant en el contingut de les conferències organitzades com en les visites 
culturals. La Comissió d’Advocats Seniors, cada vegada més, pretén convertir-se en una 
comissió “formativa” pels seus companys i companyes sèniors.

CONFERENCIES

Conferència sobre “La inquisición”.
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Conferència sobre “L’Europa que ve”

Conferència sobre “El nou Reglament de la Llei de protecció de dades”

Conferència sobre “El rellançament de la UE, el Brexit i Trump com a revulsiu”

Conferència sobre “L’impacte del blanqueig de capitals en la nostra vida quotidiana”

Conferencia “La tempesta perfecta”

Conferència “La necessitat social” concepte juridicopolític “

Conferència sobre “L’oficina judicial”

SESSIONS SOBRE TEMES D’ACTUALITAT

11/1/2018
1/2/2018
1/3/2018
8/3/2018
22/3/2018
5/4/2018
26/4/2018
3/5/2018
31/5/2018
7/6/2018
14/6/2018
4/10/2018
18/10/2018
25/10/2018
13/12/2018
20/12/2018
27/12/2018

ALTRES

Cinema Fòrum  “My Fair Lady”, 
Cinema Fòrum “Hijos de un mismo Dios”
Cinema Fòrum  “Río sin retorno”
Cinema Fòrum  “El món a les seves mans”
Cinema Fòrum  “Encadenats”
Cinema Fòrum  “Els Venjadors” 
Visita a l’Església de Montserrat a la localitat de Montferri i “calçotada”
Visita A Cau Ferrat, a Sitges
Visita  a l’Acadèmia de les Bones Lletres i a l’Església de Sant Just i Pastor
Dinar de finalització de Curs
Dinar de Nadal 
Assemblea General Ordinària de la Comissió
Lectura teatral de l’obra “Un ataúd para dos”
Recital de poesia
Lectura teatral de l’obra còmica “Strip Poker”
Recital de poesies 
Lectura teatral de l’obra “Foto de família” 
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Comissió de Drets dels Animals

Trobades bilaterals amb Comissions de Protecció dels Drets dels Animals del Consell 
de l’Advocacia catalana

Participació en reunions i activitats de la Comissió CPDA – Consell de l’Advocacia 
Catalana

Entrevistes i Notes de Premsa respecte temes d’actualitat en matèria de protecció 
d’animals amb tres col·legis per temes d’actualitat

Celebració Vè Congrés de Drets dels Animals

Lliurament del Premi CPDA “in memoriam” al Degà emèrit de la Corporació Sr. Luis 
del Castillo

Reunió amb el Conseller de Territori i Medi Ambient Generalitat de Catalunya

Assistència a reunions del Patronat ZOO S. XXI en condició de Patrons

Assistència a les reunions de l’Oficina de Protecció d’Animals de l’Ajuntament de Bar-
celona

Assistència als  Plenaris del Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció 
dels Animals

Tramitació subvencions municipals per projectes CPDA

Organització i celebració del III Edició Curs de Dret Animal

Comissió d’Arbitratge

Gestió del Registre d’Àrbitres al nou Centre ADR ICAB

Reunions de treball amb el TSJC per dissenyar i tractar sobre les millores d’inscripció 
i gestió del Registre d’Àrbitres ICAB

Tramitacions Expedients TACAB des del nou Centre ADR ICAB 

Networking d’especialistes en arbitratge per la Festivitat de Sant Raimon 2018

Programa nou Màster ADR – ICAB 2018-19
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Departament  d’Arbitratge

Coordinació VIII Curs d’arbitratge “online” co-organitzat amb altres Col·legis d’Advocats 

Publicació d’articles científics amb matèria d’Arbitratge a la Revista Mon Jurídic

Conferència L’EFECTE DEL CONCURS SOBRE L’ARBITRATGE: COMENTARI PRÀC-
TIC I NOVETATS LEGISLATIVES

Participació en el IV Congrés d’Arbitratge Open Madrid 

Organització i celebració del Vè International Arbitration Congress  

Comissió d’Advocats/des Mediadors/es 

Dia Europeu de la Mediació 2018, dedicat a l’Advocat d’Acompanyament 

Jornada de Mediació Internacional a la Festivitat de Sant Raimon 2018 

Organització de dues sessions de la Jornada de Mediació Empresarial amb Thelma 
Butts 

Organització de dues edicions del Curs per Advocats d’Acompanyament en una Me-
diació Jornada de Mediació per Infància i Adolescència 

Co-organització del Congrés del Consell de l’Advocacia catalana de Mediació a Torto-
sa Assemblea d’Advocats i Advocades Mediadors i Mediadores de l’ICAB 

Jornada 7x7 sobre Eines d’ADR per a l’Advocacia  

Programa nou Màster ADR – ICAB 2018-19 
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Comissió per a la Cooperació  
i el desenvolupament (0,7%)

L’ICAB destina el 0,7% del seu pressupost a atorgar ajudes a col·lectius o associa-
cions 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.

L’import total de la partida pressupostària del 0,7% corresponent a la convocatòria 
de 2018 va ser de 190.760,68€, els quals corresponen 117.583,31€ al pressupost 2018, 
52.589,97€ de romanent de l’any 2017 i 20.587,40€ de romanent de l’any 2017.

Es van presentar 8 projectes quina suma total és de 245.559,31€.

La Junta de Govern en sessió 5 de juny de 2018 va aprovar la concessió d’ajuts als 
projectes de cooperació al desenvolupament a: 

FUNDACIÓ PRIVADA L’OLIVERA el projecte escollit va ser el subvencionat a la 
convocatòria 2018 que portava per títol: “Gabiente Jurídico San Marcos”. Van rebre 
24.600,00€

HUACAL ONG DE SOLIDARITAT AMB EL SALVADOR el projecte escollit va ser el 
subvencionat a la convocatòria 2018 que portava per títol: Procuración de alta cali-
dad para jóvenes en internamiento en el Centro para la Inserción Social Femenino 
de la ciudad de Ilopango. Van rebre 34.663,68€

FUNDACIÓN SONRISAS DE BOMBAY el projecte escollit va ser el subvencionat a 
la convocatòria 2018 que portava per títol: Jump to Justice (J2J)- Justice Globals als 
slums de Bombai. Van rebre 5.000,00 €

ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU el projecte escollit va ser el subven-
cionat a la convocatòria 2018 que portava per títol: Contribuir al proceso de acceso 
al derecho fundamental de las víctimas del conflicto armado colombiano a la restitu-
ción de sus tierras de acuerdo con la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución 
de Tierras), en el departamento de Antioquia. Van rebre 15.000,00€.

ZERCA Y LEJOS el projecte escollit va ser el subvencionat a la convocatòria 2018 
que portava per títol: Protección jurídica frente a la violencia contra el menor y la 
mujer, en las comunidades ribereñas periurbanas de Santo Tomás, Iquitos. Van rebre 
23.592,82€

El finançament d’aquests projectes suposa la despesa d’un 53,92 per cent del pres-
supost de 2018 la qual cosa implica un restant de 87.904,18€.    





L’ICAB
en imatges
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l’icab ha acollit el 1r congrés de consum, organitzat pel col·legi i el consell de l’advocacia 
catalana. la degana, mª eugènia gay, juntament amb el secretari, jesús sánchez, i la diputada, 

cristina vallejo, van inaugurar el congrés, juntament amb altres autoritats.

prop de 200 persones s’han reunit a l’icab amb motiu de la celebració del congrés ‘legaltech. 
save time, save money’, organitzat pel grup de l’advocacia jove (gaj) amb l’objectiu d’aprofundir 

en els beneficis de l’aplicació de la tecnologia per al sector legal.
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magnífica conferència a la 8a planta per analitzar si és necessària una reforma de la lau davant 
la problemàtica de l’augment de preu dels lloguers. la degana del col·legi, mª eugènia gay, ha pre-
sentat la sessió, que ha estat moderada pel secretari de l’icab, jesús sánchez.

el tresorer josep m. balcells durant la seva intervenció a l’assemblea general ordinària 2018.
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el col·legi ha presentat el pla d’acció per a la igualtat 2018-2021, un compromís de la junta de govern 
de la corporació per tal d’assolir la igualtat efectiva de dones i homes en tots els àmbits, començant 

pel de l’advocacia. la degana, mª eugènia gay, i la diputada de la junta, emma gumbert, han liderat aquest 
pla, en què el grup de l’advocacia jove també hi ha volgut ser present a la roda de premsa

l’ajuntament i el col·legi de l’advocacia de barcelona (de la mà de la degana, mª eugènia gay, i del 
vicedegà, jordi pina) signen un conveni de col·laboració per millorar  les relacions entre els 

advocats i advocades de l’icab i el cos de la guàrdia urbana 
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coincidint amb el dia internacional d’internet i la societat de la informació, s’ha celebrat a la seu del 
col·legi de l’advocacia de barcelona el iv congrés internacional de dret digital, coorganitzat per ena-
tic i l’icab. la degana de l’icab, mª eugènia gay, el ministre de justícia, rafael catalá, i el diputat de la 
junta de govern rodolfo tesone, han inaugurat la trobada. 

l’icab ha acollit la celebració del xxv congrés de responsabilitat civil. la inauguració ha estat a 
càrrec de la diputada de la junta de govern de l’icab, núria flaquer, i l’advocada i presidenta de la 
comissió d’advocats de rc i assegurances, cándida garcía.



memòria201892

el v congrés sobre drets dels animals, amb el lema “evolució, defensa i futur”, analitza les darreres 
reformes legislatives encaminades a garantir i ampliar la defensa dels drets dels animals.  participen 

en la inauguració la degana de l’icab, mª eugènia gay, la diputada de la junta de govern, carmen va-
lenzuela, i la presidenta de la comissió de protecció de drets dels animals (cpda) de la corporació, 

magda oranich, entre d’altres.

el congrés de dret immobiliari ha  analitzat les tendències del sector des de diferents vessants 
i amb ponents de reconegut prestigi i especialistes en la matèria. el secretari de l’icab, jesús sán-
chez, i el diputat de la junta de govern, alejandro fuentes-lojo, han inaugurat aquesta trobada, 

que ha omplert la sala d’actes.  
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extraordinari 1st women business & justice european forum, que promou accions per enfortir les xar-
xes de lideratge de les dones, crear aliances i aconseguir la paritat completa 50/50. la degana, mª eugè-
nia gay, l’alcaldessa de barcelona, ada colau, i la consellera de justícia de la generalitat, ester cape-
lla, han inaugurat aquest esdeveniment. 

el grup de treball de l’il·lustre col·legi de l’advocacia (icab) i el consell de l’advocacia catalana 
(cicac), sobre les proposicions de llei de reforma de la lau presentades al congrés dels diputats , 
han anunciat l’elaboració d’un document de propostes per a la reforma de la llei d’arrendaments 
urbans (lau). l’acte ha estat presidit pel secretari de la junta de govern de l’icab, jesús sánchez; amb 
l’assistència també dels diputats de la junta, alejandro fuentes-lojo i cristina vallejo, i per part de 
la comissió de normativa el seu coordinador, isidor garcía. 



memòria201894

a la seu del col·legi de l’advocacia de barcelona s’ha celebrat un se-
minari per establir les bases sobre les que s’ha de redactar la carta de 

drets de la ciutadania en l’era digital, liderada per la degana,  
mª eugènia gay, i el diputat de la junta de l’icab, rodolfo tesone.

amb ocasió del ‘dia de la justícia gratuïta i del torn d’ofici 2018’ que es commemora el 12 
de juliol, l’icab ha volgut reivindicar i reconèixer la tasca que realitzen els advocats 
i advocades del torn d’ofici per garantir el dret a una tutela judicial efectiva i iguali-

tària, de la mà de la degana,  mª eugènia gay i la diputada de l’icab, carmen valenzuela.
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l’icab s’erigeix com a líder en igualtat, transformació digital, formació i referent de 
la societat. la junta de govern del col·legi de l’advocacia de barcelona, amb la de-
gana mª eugènia gay, el vicedegà, jordi pina, i el secretari, jesús sánchez, assoleix els 
principals compromisos del seu programa durant els dotze primers mesos de mandat.

la prestació de serveis mitjançant ‘falsos’ autònoms, la prova digital en el procés laboral, 
l’escletxa salarial, la subrogació de plantilla per conveni col·lectiu i l’actuació de la ins-
pecció davant l’externalització de serveis són els temes que ha analitzat el i congrés de dret 
laboral de l’icab, liderat per la diputada de l’icab, emma gumbert.
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el diputat de la junta de govern de l’icab, joaquim de miquel, va lliurar els premis als 
guanyadors del concurs de contes d’advocats amb motiu de la diada de sant jordi.

es va celebrar a l’icab la conferència: ‘novetats jurisprudencials i legislatives en relació a 
l’impost sobre actes jurídics documentats (iajd)’. a la foto d’esquerra a dreta: la diputada de la 

junta de govern del col·legi cristina vallejo; el magistrat del jutjat de primera instància núm. 
50 de barcelona, miguel ángel chamorro;  la magistrada de la secció 2a de la sala contenciosa 
administrativa del tribunal superior de justícia de catalunya, montserrat figuera; la degana de 

l’icab, mª eugènia gay; el director del servei d’estudis del deganat dels registradors de catalunya 
i registrador de la propietat de barcelona núm. 7, rafael arnaiz; la diputada de la junta de govern 

del col·legi susana ferrer, i el secretari de la junta de govern de l’icab, jesús sánchez.
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la diputada de la junta de govern responsable de la comissió de dones advocades del col·legi, olga arde-
riu, va pronunciar unes paraules en el marc de l’acte reivindicatiu que va organitzar aquesta comissió amb 
motiu del ‘dia internacional de les dones’, que se celebra cada 8 de març. a la foto d’esquerra a dreta: la 
presidenta de la comissió de dones advocades del col·legi, teresa blasi, la vocal de la comissió ana abrain, 
la diputada de la junta de govern olga arderiu, i la vicepresidenta de la comissió, pilar rebaque.

l’icab organitza el v international arbitration congress, sota el títol ‘back to the future, fifth part. 
the shape of flexibility’. inauguren l’acte la degana, mª eugènia gay, el diputat de la junta de govern, 
frederic munné, i el president el tribunal superior de justícia de catalunya, jesús maría barrientos. 



memòria201898

amb motiu del “dia internacional per a l’eliminació de la violència de 
gènere”, que es commemora cada 25 de novembre, la degana del col·legi de 

l’advocacia de barcelona, mª eugènia gay, la diputada de la junta de govern 
responsable del torn d’ofici, carmen valenzuela, i altres membres de la 

junta de govern, juntament amb representants de la comissió de dones ad-
vocades, s’han concentrat a l’icab, lluint un llaç lila, per mostrar el seu 

més absolut compromís en la lluita contra aquesta xacra social. 

la secció de dret mercantil del col·legi de l’advocacia de barcelona (icab) amb 
les diputades responsables, cristina vallejo i yvonne pavía, i el grup de recerca 
sobre dret mercantil, han celebrat a l’icab el  i congrés d’actualitat mercantil. 



GRÀCIES
  




