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El Col·legi de 
l’Advocacia 

de Barcelona
L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona és una 

Corporació 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 privades, 

d’acord amb la normativa professional i col·legial.
 

El Col·legi compleix com una de les seves funcions essen-
cials la del registre de totes aquelles persones que, amb 
la intenció d’exercir com advocat/da, han de col·legiar-se 

d’acord amb la normativa legal o d’aquelles persones  
que, tot i no tenir la intenció d’exercir, sí  

volen constar com a persones col·legiades per tal  
de gaudir dels serveis que presta el Col·legi.

12.277
HOMES

11.840 
DONES

24.117
PERSONES 

COL·LEGIADES

17.129 
exercents

6.988 
no exercents
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L’any 2021, les noves col·legiacions han 
estat 668. Del total de noves col·legiaci-
ons: un 88 % ho han fet com a exercents 
i el 12 % restant s’han col·legiat com a 
no exercents. En aquest sentit, el cens 
col·legial a 31 de desembre de 2021 és de 
24.117 persones col·legiades, de les quals 
17.129 són professionals amb exercici i 
6.988 sense exercici.
 
Respecte a les persones col·legiades 
amb exercici, el 53 % són homes i el 47 
% són dones. Aquesta distribució no és 
igual si s’observen les dades de les noves 
incorporacions al Col·legi, ja que entre 
els companys i companyes que s’han 
col·legiat a l’ICAB en situació d’exercici 
aquest any 2021, el 60 % són dones, da-
vant un 40 % d’homes.
 
D’altra banda, el nombre de persones 
associades a l’ICAB -article 4.3. dels Es-
tatuts Col·legials-, a data 31 de desembre 
de 2021, és de 362 persones.
 
Les Societats Professionals -es troben 
regulades a la Llei 2/2007 de 15 de març, 
i el seu article 8.4, estableix l’obligació 
d’inscriure’s al Registre de Societats Pro-
fessionals del Col·legi Professional que 
correspongui al domicili de la Societat 
Professional, per tal que el Col·legi pugui 
exercir les competències que l’ordena-
ment jurídic atorga sobre els professio-
nals col·legials.
 
Pel que fa al tipus de Societat Professio-
nal registrada a l’ICAB, és majoritària 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.

ABAST TERRITORIAL:  
LES DELEGACIONS
L’ICAB compta amb onze delegacions 
repartides pels diferents partits judi-delegacions icab

període/any 2007-2021

Societats professionals d’alta Núm.

Societats cooperatives 2

Societats anònimes professionals 9

Societats limitades professionals 989

Societats civils professionals 178

Societats col·lectives 2

TOTAL 1.221

Societats professionals per socis  

Menys de 5 socis 1091

Entre 5 i 10 socis 113

Més de 10 socis 17

el cens de col·legiacions de 2021

homes dones  

Exercents 238 350 588

No exercents 37 43 80
total 275 393 668

cens col·legial a 31 de desembre de 2021

homes dones  

Exercents 9.049 8.080 17.129

No exercents 3.228 3.760 6.988
total 12.277 11.840 24.117

noves  
col·legiacions

668
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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’Hospitalet 
de Llobregat-Cornellà, Igualada, Berga, 
Gavà, El Prat de Llobregat, Santa Colo-
ma de Gramenet, Sant Boi de Llobre-
gat, Vilafranca del Penedès i Vilanova i 
La Geltrú.

Amb la renovació del mandat de la Jun-
ta, l’ICAB ha decidit mantenir i ampliar 
el Pla d’Acció específic per a les Dele-
gacions ICAB que ja s’ha executat amb 
èxit al llarg de tot l’any 2021 en modali-
tat “on line” ateses les restriccions im-
posades per la pandèmia sanitària. 

A més de treballar per tal que les dele-
gacions, representades per un delegat/
da i sotsdelegat/da disposin dels matei-
xos serveis que s’ofereixen als col·legi-
ats/des que es dirigeixen a la seu del 
carrer Mallorca, 283 de Barcelona, el 
Pla d’Acció específic executat des de 
l’any 2018 i actualment, 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 finalitat de refor-
çar la funció institucional dels mateixos 
amb les autoritats dels locals dels seus 
partits judicials. 

En l’àmbit d’aquesta funció institucional 
que ha fixat la Junta de Govern, durant 
l’any 2021 han estat especialment desta-
cables les gestions realitzades pel vice-
degà i pel secretari de la Junta, i també 
des de la CRAJ de l’ICAB, davant la 
situació extrema produïda per la pandè-
mia sanitària en alguns Jutjats adscrits 
a les nostres delegacions, accessos als 
edificis, mesures de prevenció, judicis 

telemàtics... Aquesta via directa esta-
blerta entre Delegats/des ICAB i Junta 
de Govern, permet traslladar la queixa 
amb caràcter immediat a la Comissió 
Mixta amb el TSJC i coordinar accions 
conjuntes i àgils,  amb la finalitat d’asso-
lir una ràpida solució tant per als pro-
fessionals que exerceixen en aquestes 
demarcacions com per a la ciutadania.

Enguany aquestes Trobades Institucio-
nals s’han realitzat en format “on line” a 
causa de les dificultats d’accessos per 
la pandèmia durant el primer semestre 
2021, així com des de l’inici del mes de 
novembre fins a la finalització de l’any 
2021. Atès que la fórmula del teletreball 
ha estat la majoritàriament emprada fins 
a octubre 2021, aquestes restriccions 
també s’han aplicat al pla de visites a les 
Delegacions, que consisteix en que un 
grup de tècnics administratius i jurídics 
de l’ICAB es desplacin Delegació per 
Delegació amb l’objectiu de compro-
var “in situ” la possibilitat d’implantar la 
millora dels serveis tècnics i d’assessora-
ment jurídic SOJ/SOM que l’ICAB pot 
oferir a tots els companys i companyes 
adscrits a cada Delegació per un millor 
desenvolupament i exercici de la profes-
sió en les Delegacions ICAB.

Tant les Trobades Institucionals com les 
visites més tècniques a les Delegacions, 
es reprendran (si la crisi sanitària ho per-
met) a partir del segon trimestre de 2022.

B) Facilitar als companys/es de les De-
legacions rebre la mateixa oferta for-
mativa en la pròpia seu de la Delega-
ció que s’ofereix als companys/es en la 
seu col·legial del C/ Mallorca: càpsules 
formatives, vídeostreaming i jornades 
presencials. Al llarg del 2021 i ateses les 
restriccions de mobilitat imposades, la 
formació ha estat majoritàriament  “on 
line” mitjançant els webinars organit-
zats per a tots/es els col·legiats/des 

amb independència de la seva Delega-
ció d’adscripció. Quan la crisi sanitària 
ho ha permès s’ha tornat a la fórmula 
presencial durant els mesos d’octubre i 
novembre, fórmula que es tornarà a im-
plementar a totes les Delegacions ICAB 
a partir del segon trimestre de 2022.

Proveir als companys/es de les Dele-
gacions la informació i actualització de 
tota l’activitat legislativa mitjançant una 
comunicació directa i permanent amb la 
Comissió de Normativa de l’ICAB, la qual 
facilita actualització contínua i immediata 
de les reformes legals en curs ja sigui en 
l’àmbit estatal, autonòmic o local. 

L’ICAB A L’ÀMBIT INTERNACIONAL
La internacionalització de la professió 
és un dels grans reptes que ha d’afron-
tar l’advocacia de Barcelona en el segle 
XXI.  La Junta de Govern del nostre 
Col·legi, reunida en sessió de 18 de juli-
ol de 2017, va acordar la constitució de 
la Comissió Delegada de Junta de Rela-
cions Internacionals, per tal de conjun-
tament amb el Departament d’Interna-
cional de l’ICAB, orientar i assessorar 
a la Junta de Govern en la internacio-
nalització 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 pro-
fessió a l´exterior.

• Promoure la seva participació en els 
diferents fòrums internacionals amb la 
finalitat de crear contactes amb Institu-
cions i advocats/des 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.



memòria202110

Des de la seva creació, la Junta de Go-
vern, la Comissió i el Departament d’In-
ternacional han treballat conjuntament 
per tal de poder donar compliment als 
referits objectius.

Atesa la situació global de la pandèmia, 
l’activitat internacional ha pogut seguir 
durant el primer semestre gràcies a la 
digitalització de l’ICAB i s’han organitzat 
virtualment tot un seguit de conferènci-
es virtuals.

En concret, s’han dut a terme diferents 
Webinars organitzats per l´ICAB, per 
les Associacions Internacionals d’advo-
cats/des i per Col·legis d’arreu del món:

A continuació es detallen les activitats 
que s’han pogut realitzar “on line” des 
del Departament de Relacions Inter-
nacionals i amb la col·laboració d’altres 
institucions: 

Webinar 29 de gener, “Trobades de 
Barcelona - Memorial Jacques Henry” 
amb la col·laboració de la Fédération 
des Barreaux d´Europe (FBE) organit-
zades dintre del marc de la Festivitat de 
Sant Raimon de Penyafort, que reunei-
xen a l’Advocacia de tot el món per a 
tractar qüestions jurídiques de màxima 
actualitat i d’àmbit internacional. El títol 
de les trobades ha estat: “Fake News & 
Privacy: a legal perspective: intellectual 
property vs privacy law - clients and the 
legal profession”.

Webinar 4-5 febrer, “3rd Women Bu-
siness & Justice European Forum” sota 
el lema “Una qüestió de gènere. Home-
natge a Ruth Bader Ginsburg” per tal de 
visualitzar el paper crucial i necessari 
de la dona en el món empresarial, jurí-
dic, social, cultural i polític, amb la finali-
tat de promoure accions per reforçar el 
lideratge femení i teixir xarxes profes-
sionals, contribuint a la implementació 

dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible de l’Agenda 2030.

Webinar 3 de març, “How Bar Associa-
tions are adapting to the new legal pa-
radigma” organitzat per ‘Impact Lawyers’.

Webinar 8 de març, “Gender and the 
Legal profession - where are we now, 
shere do we want to be and how to 
get there” organitzat pel CCBE (Coun-
cil of Bars & Law Societies of Europe) 
i l´EWLA (European Women Lawyers 
Association).

Webinar 24 de març, organitzat per 
‘Innangard, International employment 
law Alliance’ amb el lema: “Social movi-
ments impacting the world of work”.

Webinar 15 abril, Annual Meeting “The 
Americas and Beyond: Navigating Le-
gal Changes and Challenges”, organit-
zat per la International Law Section de 
l’ABA (American Bar Association).

Webinar 27 d’abril, “Digitalization in the 
Administration of Justice”, un anàlisi 
comparatiu de la situació a Itàlia, Espa-
nya i Estònia.

Webinar 17 de juny, “Expand your bu-
siness in the United Arab Emirates 
(UAE), an overview of the new legal 
framework”, organitzat amb la col·la-
boració del Consolat dels UAE a Bar-
celona, Foment del Treball i la Zona 
Franca DMCC, com a pas previ a la 
missió jurídica que es va organitzar el 
mes de novembre. Excel·lent reunió 
per explorar les oportunitats de ne-
goci en aquest país.

Webinar 7 d’abril, “El Derecho inglés 
visto por sus profesionales - Una con-
versación entre la abogacía española y 
la británica” per tal d´analitzar el siste-
ma legal anglès, els procediments judi-
cials i la importància del Case Law.

Webinar 16 de novembre, organitzat 
per l’ICEX España, amb la col·labora-
ció de la Oficina Econòmica i Comer-
cial d´Espanya a Miami, el CGAE i 
l´ABA, adreçat a advocats/des amb 
especialitat en propietat intel·lectual.

Durant el quart trimestre de l´any 
es van poder organitzar alguns actes 
presencials amb aforament limitat se-
guint les mesures sanitàries:
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Missió Jurídica a Lyon · Legal-Link, el 16-
17 de setembre, amb la col·laboració del 
Barreau de Lyon amb el qual l´ICAB té 
subscrit un Conveni d´Agermanament. 
Projecció internacional del Col·legi i molt 
especialment dels seus advocats i advoca-
des, per tal de donar el màxim d´eines als 
participants ajudant-los en la seva inter-
nacionalització. Una excel·lent oportunitat 
per crear sinèrgies i establir contactes.

Visita de 20 Magistrats europeus a 
l’ICAB, el 9 de novembre, dintre del marc 
del “Programa de intercambio de Autori-
dades Judiciales” de la Escuela Judicial.

Missió Jurídica Dubai, del 7 al 12 novem-
bre, amb la col·laboració del Consolat 
dels Emirat Àrabs. L´objectiu d´aquest 
Legal-Link ha estat la projecció interna-
cional de 15 col·legiats i col·legiades de 
l´ICAB i dels seus respectius despatxos, 
i en concret conèixer el sistema jurídic 
dels EAU i explorar possibles oportuni-
tats de negoci als Emirats Àrabs Units. El 
programa ha inclòs entre d´altres: la visita 
a l’International Financial Center (DIF), 
DMCC, FDI Department of Economic 
Development, visita a despatxos d´advo-
cats i advocades, sessió de Networking 
al Spanish Business Council i visita a la 
EXPO Universal de Dubai.

International Legal Breakfast, el 13 de 
desembre, que ha comptat amb la inter-
venció d’Ariel Mantecón, expresident 

de la “Organización Nacional de Bufe-
tes colectivos de Cuba”, qui va fer una 
presentació sobre “El món de la in-
versió estrangera i el Comerç a Cuba, 
pautes per l´assessorament a empre-
ses i inversors”.

II International Forum of Law Firms · 
Wroclaw (PL), intervenció d´un represen-
tant de l´ICAB al panel “Womenomics”.
Cal destacar que durant l´any 2021 
s’han seguit reforçant els vincles amb 
altres col·legis internacionals a través de 
webinars conjunts i sessions de formació 
per tal de buscar solucions a problemes 
comuns de la professió en benefici dels 
nostres col·legiats i col·legiades.

Cal recordar que el nostre Col·legi té 
subscrits més de 50 convenis d’ager-
manament amb col·legis internacionals 
amb la finalitat d’intercanviar informació 
jurídica, organitzar missions jurídiques 
- Legal Links (per a establir negocis i fo-
mentar relacions amb clients i advocats 
i advocades d’altres països), conferèn-
cies, períodes de pràctiques en bufets 
internacionals, visites de delegacions 
estrangeres, cooperació bibliotecària, 
ús de les instal·lacions de col·legis i pu-
blicació d’articles en les revistes dels 
col·legis agermanats.

A més, s’han enfortit les relacions amb les 
Associacions Internacionals d’advocats/
des de les quals l´ICAB n’és membre:

• UIA (Unión Internacional de Abogados)
• FBE (Fédération des Barreaux d´Europe)
• IBA (International Bar Association)
• AIJA (Associaton Internationale  
des Jeunes Avocats) 
• WJA (World Jurist Association)
• EYBA (European Young Bar Association)
• ELFA (European Law Faculties  
Law Association)
De les activitats online realitzades, cal 
destacar les següents:

FBE (Fédération des  
Barreaux d´Europe)
Federació Europea de Col·legis d’Ad-
vocats d´Europa (FBE), institució que 
es va fundar a Barcelona l´any 1992 i és 
hereva de la Conférence des Grands 
Barreaux d´Europe (CGBE) sota el 
mandat del Degà Eugeni Gay Montalvo 
i que està constituïda per 225 Col·legis 
de l’Advocacia i Consells Nacionals de 
països membres del Consell d´Europa, 
representa més d´un milió d´advocats i 
advocades d’Europa.               

L’ICAB ha participat a la sessió virtu-
al “Emergency Meeting, Human Rights 
in Colombia” el  22 de juliol, en la qual 
ha intervingut com a moderadora, Adil 
Menéndez Marques, advocat de Carta-
gena especialitzat en DDHH. Excel·lent 
ocasió per discutir com la comunitat 
jurídica internacional pot recolzar el 
DDHH en aquest país.

Així mateix, els dies 27-29 de setembre, 
ha tingut lloc el Congrés General de 
la FBE a París, de la qual l’ICAB n´és 
membre fundador. S’ha tractat: ‘L’accès 
au droit et à la justice: Barreaux et Avo-
cats européens aux avant postes’.

UIA (Unión Internacional 
de Abogados)
La UIA és una organització global i mul-
ticultural de la professió jurídica, que 
agrupa a 120 països, facilita el creixe-
ment professional i l’intercanvi inter-
nacional d’informació i idees, promou 
l’Estat de Dret i la independència i lli-
bertat dels advocats d´arreu del món.

L’ICAB ha participat al 65è Congrés 
de Madrid, que ha tingut lloc els dies 
27-20 d´octubre, i ha tractat dos te-
mes principals: “Imitacions i falsifica-
cions en el món de l’art i de la moda” i 
“Transparència i secret: obtenir l´equi-
libri just”.
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El nostre Col·legi ha participat a les se-
güents sessions:
• Cerimònia d’apertura
• Fòrum de Membres Col·lectius
• Assemblea General
• Senat Internacional: “Making the  
 Rule of Law understood and valued-  
 UN Sustainable development Goal  
 16” amb la participació de degans i  
 deganes de l’advocacia internacional
• Sessió de dones advocades
• Fòrum d’advocats/des de Llatinoamèrica

A més a més, l´ICAB també ha participat 
en les diferents reunions del Consell de 
Presidència i del Comitè de Direcció de la 
Unió Internacional d’Advocats (UIA), que 
s’han celebrat durant l’any per tal de pla-
nificar les línies estratègiques d´aquesta 
associació. En concret a les referides reuni-
ons han assistit la degana, Mª Eugènia Gay, 
en la seva condició de directora del Co-
mitè de Membres Col·lectius de la UIA i la 
diputada, Rosa Isabel Peña, en la condició 
de directora adjunta del referit comitè.  

Igualment el nostre Col·legi ha participat 
a l’organització, la presentació i la modera-
ció, dels següents Webinars adreçats als 
Collective Members de la UIA:

• 19 febrer: “Legal fees: Principles for  
 fee structure and ruling for setting  
 fees- Role of Bar Associations”
• 24 febrer: “Introduction to the UIA  
 Institute for the Rule of Law (UIA-IROL)”
• 19 abril: “Remote hearings by use of  
 technology”
• 7 juliol: “The future of the legal profession  
 in the age of the Artificial Intelligence”

Així mateix, l´ICAB ha participat en els 
següents Coffee-Chats de parla hispana 
en relació als “Reptes de l’advocacia des-
prés de la crisi de la pandèmia, impacte a 
la professió”. També ha participat al UIA 
Midyear Meetings per abordar: “The glo-
bal business & networking summit” crear i 
potenciar xarxes globals de negocis i inter-
canviar informació.

WJA (World Jurist Association)
La WJA és una ONG amb estatus consul-
tiu especial davant les Nacions Unides, un 
fòrum obert a jutges/esses, advocats/des, 
professors/es i professionals del dret de 
més de 140 nacionalitats, que treballen i 
cooperen per a reforçar i promoure l´Es-
tat de Dret.
Durant l´any 2021, s’han realitzat tot un 
seguit de Webinars d’àmbit internacional, 
als quals hi ha participat l´ICAB, com a pas 
preàmbul al Biennial World Law Congress 
de Cartagena de Índies, amb l’objectiu 
de ser un reconeixement de la comuni-
tat jurídica internacional al compromís de 
Colòmbia en la defensa i la promoció de 
l´Estat de dret. En aquest congrés hi han 
participat prestigiosos juristes, acadèmics 
i alts representants polítics i institucionals 
d´arreu del món. 

Durant les diferents sessions de treball 
s’han abordat els següents temes:

• “The Future of Higher Education:  
 A Dialogue in the Market”
• “International Protection of Families  
 and Children” 
 • “Distortion of the Rule of Law
 • “Artificial Intelligence and the Rule of Law”
 • “Educate in Human Rights”
•  “Distortion of the Social & Economic   
 Constitution” 
 • “The Future of Legal Education”
 • “Rule of Law in America: Judicial  
 Independence and Political”
• Control of the Judges 
  “Will the Rule of Law Survive in Europe?”
 • “The Rule of Law as a Universal Principle”

La degana, Mª Eugènia Gay, ha intervin-
gut al XXVII Congrés Bianual de Barran-
quilla com a ponent, en la seva qualitat de 
presidenta del Spanish Chapter de la WJA 
al panel: “Covid-19, Boom or detriment to 
Gender Equality”. 

En aquesta trobada s’ha homenatjat l’es-
forç de la societat colombiana per defen-
sar i reforçar l´Estat de Dret i Sa Majestat 

el Rei Felipe VI ha fet entrega del Premi 
World Peace & Liberty Award al poble co-
lombià que ha estat recollit pel president, 
Iván Duque.

IBA (International Bar Association)
La IBA és l’Associació Internacional d’Advo-
cats/des més gran del món i compta amb 
80.000 membres individuals i 200 col·legis 
d’advocats/des procedents de 17 països. 
Té l’objectiu de promoure la independèn-
cia de l’advocacia, la defensa dels drets 
humans i afavorir el Networking amb advo-
cats/des d’arreu del món.

El 4 de març i el 27 de maig l´ICAB ha re-
presentat a l’IBA Council Meeting en els 
quals s’ha discutit les línies d’acció de futur.

A més, el 27 d’octubre, l’ICAB ha partici-
pat a la taula dels Bar Leaders -IBA Rule 
of Law Showcase-, sota el títol: “Equality 
before the law-Bar perspectives on the 
impact of the Covid pandèmic” i el 19 de 
maig al Bar Issues Commission - Bar Lea-
ders Forum.

AIJA (Association Internationale  
des Jeunes Avocats) 
Els dies 24 - 28 d’agost l’ICAB ha participat 
virtualment al Congrés anual que ha trac-
tat sobre: ”Innovation, exploring tomor-
rows legal world”.

ABA (American Bar Association)
El 13 d’abril, la International Law Section 
de la ABA, ha organitzat els Webinars: 
“Lawyers and Judges at risk”, “Arbitrary 
prosecutions and imprisonment” i “Right to 
counsel and due process” amb la partici-
pació de degans i deganes de l’advocacia 
internacional.

L’ICAB ha participat també al 24-hour 
Webaton sobre: “Gender Equality and the 
Rule of Law i al debat “Two sides of the 
same coin” del 4 de maig, organitzat per la 
Unió Internacional d’Advocats (UIA), l’As-
sociació Internacional de Joves Advocats 
(AIJA) i l’American Bar Association (ABA).
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Igualment l’ICAB ha intensificat relacions 
amb d’altres associacions internacionals: 
CCBE (Conseil des Barreaux de l´Union 
Européenne), FIA (Federació Interameri-
cana d’Advocats), UIBA (Unión Iberoa-
mericana de Colegios y Agrupaciones de 
Abogados).
 
L’ICAB ha participat en Webinars organit-
zats per col·legis foranis: 
“Wine Law Conference-Legal Perspecti-
ve from European wine regions”, organit-
zada per l’Ordine degli Avvocati di Torino 
amb la col·laboració de l’ICAB, l’Ordre 
des Avocats de Lyon, Rechtdsanwaltskam-
mer Frankfurt i la Oveniska Slovenije. En 
aquesta ocasió s’ha signat el Memorandum 
amb ICAB - Ordine de Torino pel que fa a 
la “Promotion of wine law instances with 
European Union Institutions”.

Webinar organitzat per la Word City Bar 
Leaders Conference (WCBL), de la qual el 
nostre Col·legi n´és membre, per tractar 
l´impacte de la situació generada per la 
Covid-19 en diferents països.

Webinar organitzat per l´Ordine Avvocati 
dgli Avvocati di Palermo, amb la col·labo-
ració de l´ICAB i la FBE, per parlar sobre: 
“La tutela della famiglia in Italia e Spagna”.

Així mateix, representants de l´ICAB han 
participat virtualment als actes organit-
zats pel CIDOB (Barcelona Center for 
International Affairs) i pel CEI International 
Affairs, organismes amb els quals l’ICAB té 
signat un acord de col·laboració.

Webinar CEI el 23 de febrer amb el títol: 
“Encuentro con el Embajador de España 
en Argelia” amb Fernando Morán.
Webinar CEI el 8 de juny sota el títol: 
“Empresas y Derechos Humanos”, una 
conferència a càrrec de Fernando Fernán-
dez-Arias, director general de Nacions Uni-
des, organismes internacionals i DDHH.

Webinar CEI el 27 d’abril amb el títol: 
“Indonesia, oportunidades para invertir y 

para exportar”, una conferència a càrrec 
de l’ambaixador d´Espanya a Indonèsia, 
José Maria Matres Manso.

Webinar CEI el 30 de novembre amb el títol: 
“Encuentro con el Embajador de España en 
Túnez” amb Guillermo Ardizone García.

Cal mencionar que ĺ ICAB té subscrit un 
acord de col·laboració amb el Cos Consolar 
de Barcelona signat l’any 2010. En aquest 
sentit, l’ICAB ha estat representat a:

• Celebration of Pakistan Day and 79 An-
niversary of Pakistan-Spain Diplomatic 
Relations

• Consolat General de Suècia (21 de se-
tembre).

• Reunió de membres de la Junta de Go-
vern amb el Comitè de Direcció del Cos 
Consolar (5 d’octubre).

Des de l’ICAB s´ha seguit fomentant que 
Barcelona sigui futura seu d’esdeveni-
ments jurídics per tal d’internacionalitzar 
l’advocacia i convertir la ciutat en un fòrum 
de l’advocacia internacional. 

Aquest fet té l’objectiu de contribuir a la 
projecció de Catalunya al món i aconseguir 
l’oportunitat de creixement pels nostres 
col·legiats i col·legiades.

ORGANITZACIÓ
El màxim òrgan decisori de l’ICAB és l’As-
semblea General, tal com estableixen els 
Estatuts inscrits al Registre de Col·legis 
Professionals de la Generalitat de Catalu-
nya del 10 d’abril de 2015. 

La Junta de Govern és l’òrgan de direcció, 
seguiment i impuls de l’acció de govern, 
administració i gestió del Col·legi.
S’escull entre tots els col·legiats exercents 
de l’ICAB per a un mandat de quatre anys.
El 3 de juny de 2021 van celebrar-se elecci-
ons per a la renovació de la Junta de Govern.

LA JUNTA DE GOVERN 
Fins al 19 d’abril de 2021, la Junta de Go-

vern ha estat formada per la degana, Mª 
Eugènia Gay Rosell; el vicedegà, Joaquim 
de Miquel Sagnier, el secretari, Jesús M. 
Sánchez García; el tresorer,  Josep M. 
Balcells Cabanas; l’oïdora de comptes, 
Yvonne Pavía Lalauze  i els diputats i 
diputades: Carlos Echávarri Paniagua, 
Susana Ferrer Delgadillo, Núria Flaquer 
Molinas, Alejandro Fuentes-Lojo Rius, 
Emma Gumbert Jordan, Frederic Mun-
né Catarina, Rodolfo Antonio Tesone 
Mendizábal, M. Carmen Valenzuela Hi-
dalgo i Cristina Vallejo Ros.

Entre el 21 d’abril i el 14 de juny, període 
que inclou el procés electoral, de con-
formitat amb l’acord del Ple del CICAC 
de 19 d’abril de 2021 i dels articles 71 
dels Estatuts de l’ICAB i 4 dels Estatuts 
del CICAC, la Junta de Govern provi-
sional del Col·legi ha estat integrada 
pel degà, Josep M. Balcells Cabanas; la 
vicedegana, Emma Gumbert Jordan; la 
secretària Cristina Vallejo Ros; el treso-
rer, Carlos Echavarri Paniagua; l’oïdor 
de comptes, Rodolfo Antonio Tesone 
Mendizábal i els diputats i diputada: 
Manuel Abós Janot, Luis Balius Juli, 
Alejandro Fuentes-Lojo Rius i Mª Car-
men Cabrerizo Ransanz.

A les eleccions celebrades el 3 de juny de 
2021 ha resultat escollida la Junta de Go-
vern formada per la degana, Ma. Eugènia 
Gay Rosell; el vicedegà.  Jesús M. Sánchez 
García; el secretari Joaquim de Miquel 
Sagnier i els diputats i diputades Albert 
Carles Subirats,  Ramon Ángel Casanova 
Burgués, Susana Ferrer Delgadillo, Núria 
Flaquer Molinas, Carles García Roque-
ta, Frederic Munné Catarina, Yvonne 
Pavía Lalauze, Rosa Isabel Peña Sastre, 
Montse Pintó Sala, Mireia Ramon Rona, 
Miquel Queralt Cabeza, M. Carmen Va-
lenzuela Hidalgo i Paz Valles Creixell.

La nova Junta de Govern ha pres pos-
sessió el 14 de juny de 2021. Les respon-
sabilitats assignades als membres de 
Junta han estat les següents:
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La Junta de Govern

Ma. Eugènia Gay Rosell
degana

Frederic Munné Catarina

Núria Flaquer Molinas

Jesús M. Sánchez García
vicedegà

Ramon Ángel Casanova Burgués Carles García Roqueta

Joaquim de Miquel Sagnier
secretari

Montse Pintó Sala

tresorera
Yvonne Pavía Lalauze

oïdora de comptes
Susana Ferrer Delgadillo Albert Carles Subirats

Rosa Isabel Peña Sastre
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MA. EUGÈNIA GAY ROSELL 
Degana 
Comunicació i Màrqueting 
Comissió per a la promoció dels Ob-
jectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS)
Fundació Degà Ignasi de Gispert 
Fundació Ferrer Eguizábal 
Fundación Instituto de Investigación Apli-
cada de la Abogacía 
Fundació Sant Raimon de Penyafort

JESÚS SÁNCHEZ GARCÍA 
Vicedegà
Comissió de Normativa 
Comissió de Relacions amb les Adminis-
tracions i la Justícia
Àrea de Formació (Comissió de Cultura i 
Formació)
Delegacions Territorials
Mutualidad de la Abogacía
Fundació Degà Ignasi de Gispert 
Fundació Sant Raimon de Penyafort

JOAQUIM DE MIQUEL SAGNIER 
Secretari
Comissió de Normativa
Bibliotecari 
Àrea de Formació (Comissió de Cultura i 
Formació)
Alter Mútua dels Advocats
Festivitat de Sant Raimon de Penyafort
Fundació Ignasi de Gispert.
Fundació Sant Raimon de Penyafort

YVONNE PAVÍA LALAUZE 
Tresorera 
Comissió d’Advocats d’Empresa
Seccions col·legials
Fundació Sant Raimon de Penyafort
Observatori de la Insolvència Personal

SUSANA FERRER DELGADILLO 
Oïdora de Comptes
Assessoria Jurídica 
Persones col·legiades no exercents
Revista Món Jurídic 
Fundació Sant Raimon de Penyafort 
Comissió per a la promoció dels Ob-
jectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS)

ALBERT CARLES SUBIRATS
Comissió de Dret Penitenciari
Comissió de Justícia Penal i Drets Humans
Comissió de la Memòria Històrica

RAMON ÁNGEL CASANOVA BURGUÉS
Comissió d’Advocats de Responsabilitat 
Civil i Assegurances
Comissió de Deontologia Professional
Comissió per a la promoció del Dret civil 
català

NÚRIA FLAQUER MOLINAS 
Comissió de Dones Advocades

Mediacions entre companys
Comissió per a la Igualtat dels Nous Mo-
dels de Família 
Comissió de Drets de les Persones amb 
Discapacitat

CARLES GARCÍA ROQUETA
Comissió d’Advocats/des Mediadors
Centre ADR-ICAB - Mediació
Àrea de Dret de Consum
Àrea de Formació (Comissió de Cultura i 
Formació)
Observatori de Drets de les Persones

FREDERIC MUNNÉ CATARINA 
Centre ADR-ICAB - Arbitratge
Comissió d’Arbitratge 
Comissió de Defensa dels Drets de la 
Persona i del Lliure Exercici de l’Advocacia
Comissió d’Honoraris 
Observatori de Drets de les Persones

ROSA ISABEL PEÑA SASTRE
Comissió de Relacions Internacionals-De-
partament Internacional
Comissió per a la promoció dels Ob-
jectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS)
Persones col·legiades no exercents

MONTSE PINTÓ SALA
Comissió d’Advocats Sèniors
Comissió de Drets de les Persones amb 
Discapacitat
Comissió de Drets de la Gent Gran
Comissió per a la Cooperació i el Desen-
volupament (0’7%)
Comissió d’Advocats d’Empresa
Fundació Sant Raimon de Penyafort

MIREIA RAMON RONA
Comissió d’Intermediació i Responsabili-
tat i Assegurança Col·legial (CIRAC)
Comissió d’Advocats Sèniors
Comissió de Drets de la Gent Gran

MIQUEL QUERALT CABEZA
Recursos Humans
Mutualidad de la Abogacía
Servei d’Ocupació i Orientació Professio-
nal (Borsa de Treball)

M. CARMEN VALENZUELA HIDALGO 
Comissió d’Estrangeria 
Comissió de Protecció dels Drets dels 
Animals 
Comissió del Torn d’Ofici i Assistència a 
la Persona Detinguda
Coral  i equip de futbol
Fundació Sant Raimon de Penyafort

PAZ VALLES CREIXELL
Comissió de Drogues
Comissió de Prospectives Socioprofes-
sionals
Comissió de Transformació Digital

Mireia Ramon Rona

Miquel Queralt Cabeza

M. Carmen Valenzuela Hidalgo

Paz Valles Creixell
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COMISSIONS I SECCIONS
Les persones col·legiades poden par-
ticipar en l’activitat del Col·legi mitjan-
çant diverses vies.

Formant part de qualsevol de les Co-
missions Delegades com a vocals o po-
nents designats per la Junta de Govern.

Aquestes comissions tenen com a fi-
nalitat essencial assistir a la Junta de 
Govern en el desenvolupament de les 
seves funcions, especialment pel que fa 
a les funcions públiques que l’ordena-
ment jurídic atribueix als Col·legis Pro-
fessionals, assumint les funcions dele-
gades que la Junta estimi convenients: 

Comissió d’Estrangeria 
Comissió d’Honoraris 
Comissió d’Intermediació, Responsabili-
tat i Assegurança Col·legial (CIRAC) 
Comissió d’Intrusisme 
Comissió de Cultura i Formació 
Comissió de Deontologia Professional 
Comissió de Normativa 
Comissió de Prospectives Socioprofessionals 
Comissió de Relacions Internacionals 
Comissió de Relacions amb l’Administra-
ció i la Justícia (CRAJ) 
Comissió de Transformació Digital 
Comissió del Torn d’Ofici i Assistència a 
la Persona Detinguda
Comissió per a la Cooperació i el Desen-
volupament (0,7%) 
Comissió per a la Promoció dels Objec-
tius de Desenvolupament Sostenible
Comissió per a la Promoció del Dret  
Civil Català

En el mes de novembre de 2021, en el 
marc de la commemoració del 50è ani-
versari del II Congrés Jurídic català i 
reafirmant el compromís que el Col·legi 
ha mantingut al llarg de la seva histò-
ria amb el Dret civil català, la Junta de 
Govern ha constituït una nova Comis-
sió delegada de Junta per a la promo-

ció, divulgació, foment i estudi del Dret 
Civil català.

Per a l’assoliment de les seves finalitats, 
aquesta nova Comissió delegada podrà 
desenvolupar, entre d’altres, les activi-
tats següents:

a)  Organitzar, en col·laboració amb la 
Comissió de Cultura i Formació dels 
Col·legi, activitats formatives i divulgati-
ves en format de reunions tècniques de 
treball, fòrums, conferències, seminaris, 
cursos, simpòsiums, jornades i congres-
sos, en modalitat presencial i “on-line”.
b) Col·laborar amb l’Institut I+Dret en 
projectes de desenvolupament norma-
tiu amb l’elaboració de propostes nor-
matives de lege ferenda  en matèria de 
Dret civil català.
 
c) Promoure la signatura per part del 
Col·legi de convenis de col·laboració 
amb les universitats, acadèmies i altres 
institucions jurídiques, col·legis de l’ad-
vocacia i altres col·legis professionals 
per dur a terme la seva tasca de promo-
ció i foment de l’estudi i el perfecciona-
ment del Dret civil català.

La Comissió per a la promoció del Dret 
civil català treballarà en especial col·labo-
ració amb la Secció de Dret civil i amb les 
altres Seccions i Comissions col·legials.

Formant part de les Comissions de Per-
sones Col·legiades, inscrivint-se voluntà-
riament i sense més requisits que els que 
es determinin per a cadascuna d’elles 
d’acord amb el reglament d’aplicació: 

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 Co-
missió de Cultura i Formació, que tenen 
com a finalitat essencial la promoció 
de la investigació, el desenvolupament, 
l’especialització en les diverses àrees 
del Dret, i la formació continuada: 

Secció de 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 
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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 Dret de la Infància i de l’Ado-
lescència 

Es tracta, per tant, de 56 comissions o 
seccions que participen també d’una 
bona part de les decisions que es pre-
nen a l’ICAB respecte de les activitats 
a realitzar en benefici dels col·legiats i 
col·legiades.

ÀREA DE RELACIONS  
INSTITUCIONALS I PROTOCOL 
L’Àrea de Relacions Institucionals i Pro-
tocol centra la seva activitat a donar su-
port a Deganat,  Vicedeganat, Secretaria 
i als diputats i diputades de la Junta de 
Govern de l’ICAB, així com a diferents 
departaments col·legials i institucions 
vinculades, com La Intercol·legial o l’Aca-
dèmia de Jurisprudència de Catalunya. 

La tasca fonamental de l’Àrea de Rela-
cions Institucionals i Protocol és traçar 
vincles de col·laboració permanent amb 
els col·legiats i les col·legiades, el CGAE, 
el Consell de l’Advocacia Catalana, altres 
corporacions professionals, l’Administra-
ció Pública i Jurídica, així com entitats 
polítiques, culturals, civils, acadèmiques, 
econòmiques i socials tant de Catalunya 
com d’arreu d’Espanya. 

L’Oficina vetlla pel correcte tracte de 
representació de la degana i de la Junta 
del Col·legi, i per la projecció pública 
de l’ICAB, tant en actes propis, com en 
aquells externs en què està representa-
da la Corporació.

El 2021 ha estat un any predominat pels 
condicionants que ha generat la Co-
vid-19 en la celebració d’activitats i la 
posada en marxa d’iniciatives per pro-
jectar la imatge de l’ICAB. 

Atenent les recomanacions suggerides 
per les autoritats sanitàries hem pogut 
portar a terme una intensa agenda d’actes 
i convocatòries en un format híbrid que ha 
permès arribar a moltes més persones a 
nivell nacional, europeu i internacional.

Actes propis: 

Congressos i Jornades (telemàtics i 
presencials).
Signatures de convenis amb instituci-
ons públiques i privades.
Signatures de patrocinis.
Signatures d’agermanament amb col·le-
gis internacionals i nacionals.
Presentacions de llibres.
Commemoració d’efemèrides (Dia de la 
Dona i Dia Internacional per l’eliminació 
de la violència envers les dones).
Manifestacions de rebuig.
Lliurament de medalles ICAB.
Lliurament de premis i reconeixements 
al personal col·legiat.
Reunions amb les Comissions i Secci-
ons de l’ICAB.
Homenatges a personalitats que ens 
han deixat durant el 2020.
Actes propis de la Festivitat de Sant 
Raimon de Penyafort.
Commemoracions dels 25, 50 i 75 anys 
de col·legiació.
Organització de visites culturals.

Actes externs: 

Actes oficials amb un paper actiu/passiu 
de la degana i membres de la Junta de 
Govern. 
Actes de caràcter privat, organitzats per 
entitats financeres, mitjans de comuni-
cació i col·lectius afins al món del dret.
Jornada ODS amb la Fundació Bancària 
“La Caixa”.
Inauguracions de Curs de Facultats de 
Dret d’arreu d’Espanya.
Festivitats patronals de l’advocacia de 
Catalunya i d’arreu d’Espanya.

Respecte al Deganat Obert, com a eina de 
comunicació i proximitat entre el/la col·legi-
at/da i la Junta de Govern, ha mantingut una 
periodicitat quinzenal en l’atenció d’observa-
cions i suggeriments relacionats amb la mi-
llora de l’exercici de la professió. La Covid-19 
ha provocat que la demanda d’aquesta inici-
ativa hagi estat gairebé inexistent. 

No obstant, es destaca un augment no-
tori de comunicacions dirigides a la de-
gana i a la Junta de Govern per part de 
col·legiats plantejant iniciatives per mi-
llorar els serveis que ofereix el col·legi.

Arran de l’elevat nombre de reunions i 
actes que des de l’Àrea s’han organitzat 
telemàticament, s’ha pogut elaborar un 
tutorial de zoom dissenyat conjuntament 
pel Departament de Transformació Digi-
tal, amb l’objectiu de formar al personal 
de l’ICAB i donar competències sufici-
ents perquè cada àrea pugui organitzar 
els seus propis webinars i reunions.

DEPARTAMENTS
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
compta amb més 200 treballadors i tre-
balladores, que desenvolupen les seves 
tasques en els diferents departaments 
agrupats per les seves funcions. S’estruc-
tura en les següents àrees de treball.

INSTITUCIONAL
Es treballa tant la direcció i organització de 
l’ICAB, i tot el que és la seva funció com a 
representant del col·lectiu de l’advocacia 
per la defensa dels seus interessos. 

Està integrada pels departaments de 
Deganat, Vicedeganat, Secretaria de 
Junta de Govern, Direcció General, Co-
municació, Normativa, Internacional i 
Comissió de Relacions amb les adminis-
tracions i la justícia.

FUNCIONS PÚBLIQUES
Es duen a terme des dels departaments 
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de Deontologia, Serveis de Justícia 
Gratuïta, Honoraris, Serveis d’Atenció al 
Consumidor (SERVICONSUM) i regis-
tres públics (secció integrada al Servei 
d’Atenció a la Persona Col·legiada) i de-
senvolupen les funcions essencials de 
l’ICAB com a corporació de dret públic.

FUNCIONS PRIVADES: 
SOLUCIONS PROFESSIONALS
Els serveis als col·legiats i col·legiades 
de caire privat els presten els departa-
ments de Formació, serveis de suport a 
les comissions de persones col·legiades 
i seccions, Biblioteca, Estrangeria, Cen-
tre d’ADR (antics serveis de mediació i 
arbitratge) Servei d’Ocupació i Ori-
entació Professional, i d’altres serveis 
diversos (CLUB ICAB, traduccions, re-
coneixement de signatures, pòlissa de 
responsabilitat civil... ) que es presten 
des del Servei d’Atenció Col·legial. 

R + D + I
La Junta de Govern també ha cre-
at l’àrea de R+D+I per impulsar des 
d’aquests departaments tots aquells 
projectes innovadors i de mirada cap 
al futur. Es troben integrats els de-
partaments de Transformació Digital, 
Màrqueting, Informàtica i Comissió de 
Prospectives Sociolaborals.

SERVEIS INTERNS DE SUPORT. 
Per últim, per facilitar l’estructura a tota 
la resta de departaments, trobarem els 
de Finances, 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 es-
tratègic que té una vigència de quatre 
anys i que s’estructura de la següent 
manera:

MISSIÓ
Ajudar als col·legiats i col·legiades a ser 

els millors professionals i els més prepa-
rats 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

LINIES ESTRATÈGIQUES
Les línies estratègiques en les quals es 
fonamenta tota l’acció de govern són:
Consolidar la defensa de la professió mit-
jançant la Comissió de Relacions amb les 
Administracions i la Justícia (CRAJ).
Acostar el col·legi a la societat creant un 
observatori de Drets de la Persona i de la 
insolvència personal, augmentant la pre-
sència social i la consideració del Col·legi 
com a referent del món professional en 
general i de l’advocacia en particular.

Fomentar la recerca i la innovació jurí-
dica convertint l’ICAB en un centre de 
referència en R+D+I jurídic.

Ser referent en recerca i desenvolupa-
ment jurídic i consolidar el model formatiu 
“blended i offline”, potenciant congressos, 
màsters, formació gratuïta i dret civil català.

Potenciar el Pla d’Igualtat de l’ICAB.
Acompanyar a les persones col·legia-
des per a l’adaptació a les exigències de 
l’advocacia i al món digital i preparar-les 
pels reptes de millora continua.

Millorar el coneixement dels nostres col-
legiats i col·legiades per poder ser capa-
ços d’atendre millor les seves necessitats.

Augmentar la participació, la fidelització i 
l’orgull de pertinença dels nostres col·le-
giats i col·legiades, en especial atenció a 

joves i sèniors. Millorar la comunicació i la 
conversió d’aquesta com a eina bidirecci-
onal amb els col·legiats i col·legiades.

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

Millorar els serveis col·legials amb me-
canismes d’excel·lència i control de la 
utilitat i rendibilitat econòmica.

Crear xarxes de relacions que permetin 
el creixement dels nostres col·legiats i 
col·legiades i la seva internacionalització.

EIXOS ESTRATÈGICS 
DE LA JUNTA DE GOVERN
1. Igualtat i ODS
2. I+DRET i Observatoris
3. Transformació digital
4. Compliance
5. En defensa de l’advocacia
6. Participació col·legial
7. Presència social destacant la funció 

social de l’advocacia

IGUALTAT I ODS
El canvi social més espectacular que 
hem viscut en els últims temps en la 
nostra societat ha estat la plena partici-
pació de les dones en la vida econòmi-
ca, social, política i cultural. Les dones 
som el 51% de la població. Volem una 
societat on participem activament en 
totes les decisions de l’economia, la po-
lítica, la cultura, la ciència i la justícia.

Els dies 4 i 5 de febrer de 2021 ha tingut 
lloc la celebració del III Women Business & 
Justice European Forum sota el lema: ‘Per 
una Igualtat Real’ un esdeveniment que té 
com objectiu principal treballar en pro de 
l’ODS 5 ‘Igualtat Gènere’ i que mostra el 
compromís de l’ICAB amb la consecució 
de la igualtat efectiva entre homes i dones. 

El Congrés ha comptat amb 5 taules de 
debat sobre ‘Dona i Lideratge’, ‘Dona i 
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doble discriminació’, ‘Dona i Drets Ci-
vils’, ‘Dona, direcció i empresa’ i ‘Dona i 
entorn laboral’. A més, cal destacar que 
en aquesta ocasió s’ha fet el lliurament 
del Women Business & Justice Europe-
an Forum Award 2021 que s’ha entregat 
a títol pòstum a la catedràtica de Dret 
Internacional Privat, Alegria Borrás. La 
laudatio ha estat a càrrec de Encarna-
ción Roca Trias, vicepresidenta del Tri-
bunal Constitucional, i han fet entrega 
del premi la degana, Mª Eugènia Gay, 
i la degana emèrita de l’ICAB (2005-
2009), Sílvia Giménez Salinas.

El III Women Business and Justice Eu-
ropean Forum ha estat una oportunitat 
per visibilitzar el talent femení, denunci-
ar les situacions de desigualtat que pa-
teixen les dones, crear sinergies i esta-
blir les bases per construir una societat 
realment paritària 50/50. Les conclusi-
ons extretes han estat:

L’empoderament de la dona va més 
enllà d’una qüestió de gènere, ja que la 
igualtat forma part ineludible de la jus-
tícia i resulta essencial per a la realit-
zació dels drets humans. Sense igualtat 
no és possible entendre la democràcia 
ni l’Estat de Dret.

Hi ha la necessitat d’eixamplar els es-
pais d’igualtat perquè aquesta arribi a 
totes les esferes, ja que la paritat per-
met l’avenç com a societat, per això és 
important visualitzar el talent femení, 
doncs a l’incorporar aquesta doble vi-
sió, la de l’home i la dona es pot multi-
plicar l’efecte transformador.

La baixa presència de dones en llocs de 
responsabilitat s’ha apuntat com una de 
les causes de la bretxa salarial que exis-
teix entre dones i homes. Però també 
s’ha incidit en la necessitat d’un canvi 
cultural, que comenci per l’educació en 
igualtat en totes les llars per permetre 
que les dones prenguin consciència que 
tenen els mateixos drets que els homes 
i que poden assolir tots els objectius 
que es proposin.

La conciliació mal entesa i la manca de 
corresponsabilitat són altres de les cau-
ses subjacents en l’estancament de les 
carreres professionals de les dones. 

La COVID-19 ha estat dramàtica i trau-
màtica per a la igualtat de gènere, ja 
que ha suposat una barrera addicional 
per a les dones, atès que de nou s’ha 
evidenciat que ha estat el col·lectiu més 
afectat per aquesta crisi: les que més 
han patit la precarietat laboral, les pri-
meres a perdre la feina, les més castiga-
des per la desigualtat salarial. Paral·lela-
ment, sobre elles ha recaigut de nou la 
cura principal de la família, l’escolaritza-
ció a casa, el confinament dels menors, 
els dependents, etc.

No obstant això, la COVID-19 també ha 
propiciat una major digitalització de la 
societat. En aquest sentit aquest avenç 
s’ha d’aprofitar com una oportunitat en 
favor de la igualtat. 

I+DRET INSTITUT D’INVESTIGACIÓ I 
INNOVACIÓ JURÍDICA
El juny de 2021 la Junta de Govern ha 

acordat constituir, dins de la Comis-
sió delegada de Normativa, un centre 
o clúster amb la denominació I+DRET 
Institut d’Investigació i Innovació Jurí-
dica que té per objecte la recerca i la 
innovació jurídiques. 

En aquest sentit, podrà promoure i re-
alitzar les activitats següents en tots 
els àmbits del Dret i especialment 
en relació amb aquelles matèries 
i qüestions d’actualitat jurídica o 
vinculades a les noves realitats i ne-
cessitats socials, així com als canvis 
econòmics i innovacions científiques 
i tecnològiques:

• Desenvolupar projectes i programes 
de reflexió, debat, estudi, recerca i in-
novació jurídiques.

• Dur a terme projectes de desenvolu-
pament normatiu amb l’elaboració de 
propostes normatives de lege ferenda.

• Realitzar activitats formatives i divul-
gatives en format de reunions tècni-
ques de treball, fòrums, conferències, 
seminaris, cursos, simpòsiums, jorna-
des i congressos, en modalitat presen-
cial i on-line.

• Elaborar i editar informes, dictàmens, 
llibres blancs, publicacions, opuscles, 
revistes, guies pràctiques, estudis i re-
sultats d’enquestes, podcasts així com 
qualsevol altre document o material en 
el marc de les seves finalitats.

• Signar convenis de col·laboració amb 
entitats de finalitats coincidents.

La presidència de l’Institut correspon 
al degà o degana de l’ICAB i la seva 
direcció serà assumida pels membres 
de Junta de Govern que presideixin la 
Comissió delegada de Normativa.

L’Institut disposa d’un consell assessor.

PER UNA IGUALTAT REAL
Inscripcions a www.icab.cat

#TimeIsNow  #Talentfemeni #WBJ2021
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OBSERVATORI DE DRETS DE LES 
PERSONES
El setembre de 2021 la Junta de Govern 
ha constituït dins de la Comissió dele-
gada de Normativa, l’Observatori de 
Drets de les Persones de l’Il·lustre Col-
legi de l’Advocacia de Barcelona, que té 
per objecte analitzar, estudiar i fer pro-
postes legislatives que emparin la tutela 
i garantia dels drets de les persones en 
tots els àmbits.

L’Observatori prestarà una especial 
atenció a la tutela i defensa dels drets 
de les persones que s’han vist afecta-
des per la crisi econòmica, accentua-
da per la crisi sanitària derivada de la 
Covid-19.

L’organització de l’Observatori és la següent:

Presidència:  
Sílvia Gimenez-Salinas Colomer
Vicepresidència:  
Erika Torregrossa Acuña
Diputats responsables:  
Frederic Munné Catarina  
i Carles García Roqueta

L’Observatori disposa d’un consell 
assessor.

OBSERVATORI DE LA INSOLVÈNCIA 
PERSONAL
L’octubre de 2021 la Junta de Govern 
ha constituït l’Observatori de la Insol-
vència Personal de l’ICAB, adscrit a la 
Comissió de Normativa del Col·legi, 
com a un fòrum d’anàlisi, reflexió, debat, 
participació i proposta d’actuacions per 
a implicar diferents intervinents en el 
procés de la Segona Oportunitat - des 
dels jutjats mercantils o civils fins a la 
pròpia advocacia, des dels notaris fins a 
les Cambres de Comerç – en la resolu-
ció de la problemàtica de la insolvència 
personal i per fomentar els mecanismes 
que permetin afrontar-la.

L’Observatori està dirigit per un Comitè 
d’Experts presidit per la diputada de la 
Junta de Govern, Yvonne Pavía Lalauze.

TRANSFORMACIÓ DIGITAL
L’any 2021 ha seguit sota la influència de 
la crisi sanitària però des de la Comis-
sió de Transformació Digital hem pogut 
seguir amb el desenvolupament d’ac-
tivitats. A més, enguany hem comptat 
amb el canvi de Junta de Govern de 
l’ICAB, motivant una renovació en els 
càrrecs de la pròpia Comissió, i la posa-
da en marxa d’un nou projecte. 

La formació en Transformació Digital 
per a advocats i advocades s’ha desen-
volupat tenint present la situació social 
en la qual hem estat immersos. 

Per això, s’ha impartit formació en for-
mat “on-line”, comptant amb el disseny 
de diferents cursos i conferències. S’han 
posat a disposició dels alumnes tots els 
recursos per tal que puguin seguir els 
diferents esdeveniments en temps real 
o en diferit i gestionar el seu temps en 
funció de la seva disponibilitat.

Respecte la formació inicial, s’han se-
guit incloent matèries relacionades amb 
la Transformació Digital (fonaments en 
protecció de dades; prova electrònica 
o signatura electrònica i serveis digitals) 
en el programa formatiu d’EPJ, com a 
matèria transversal.

En relació a la formació especialitzada, 
s’ha impartit el Màster en Dret de la 
Societat de la Informació. La participa-
ció de diferents membres de la Comis-
sió de Transformació Digital ha permès 
que es fessin importants aportacions, 
sobretot per la seva alta experiència en 
el sector. També s’han dut a terme no-
ves edicions del Curs de Formació de 
Delegats de Protecció de Dades en for-
mat 60h i 100h. La primera sessió s’ha 
impartit a principis d’any integrant les 
classes amb els alumnes del Màster. La 
versió de 100h, ha començat a finals del 
2021 i finalitzarà al llarg del present any.
En relació a la formació continua-
da s’han organitzat i celebrat tallers i 
cursos en matèria de Ciberseguretat, 

Protecció de Dades, Contractes Tecno-
lògics o Transferències Internacionals. 
També sobre el RGPD, s’han impar-
tit sessions sobre com portar a terme 
avaluacions d’impacte, reclamacions de 
drets, gestió de projectes o redacció de 
clàusules informatives. Cal destacar un 
taller sobre Fulls de Càlcul amb molt 
bona acollida.

Tota l’oferta formativa ha estat comple-
mentada amb la celebració de Webi-
nars sobre temes d’actualitat i amb 
gairebé 1.500 de persones inscrites al 
llarg de l’any: 

• Celebració de varies webinars al llarg 
de l’any, moltes d’elles en col·labora-
ció amb diferents seccions del Col·legi, 
buscant la transversalitat de matèries 
(Tancament de comptes en xarxes soci-
als: vulnera el dret a la llibertat d’ex-
pressió?, Passaport COVID europeu: 
Digital Green Certificate, Cripto Art, 
NFT. Art o inversió financera?, NFT I 
OBRES: Com funcionen els NFT? po-
dem convertir-ho tot en NTF? Cal que 
l’objecte del NFT sigui propietat intel-
lectual o industrial? Quines caracterís-
tiques ha de tenir?, 3 anys de RGPD: 
lliçons apreses, tendències i novetats, 
Treu tot el partit al teu compte gratuït 
de Google Workspace de l’ICAB, Tec-
nologia mòbil i Drets Digitals: el món 
després del Covid a EEUU, UE i Xina 
(control de les persones amb 5G, IA i 
IoT), El dret a no ser enganyat. I com 
ens enganyen i ens auto-enganyem).

• Col·laboració en l’organització de les 
jornades formatives de Sant Raimon de 
Penyafort 2021 i del VI Congrés de l’Ad-
vocacia de Barcelona 2021 (La Protec-
ció de Dades com a dret nuclear de la 
Carta dels Drets Digitals, Transformació 
Digital i procés Penal: Possibles afecta-
cions a Drets Fonamentals, La e-acces-
sibilitat i l’Administració Electrònica per 
als més desfavorits)
Les valoracions de les formacions i 
actes, per part de les persones inscri-
tes, amb una mitja per damunt del 8.5, 
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posen de manifest la bona acollida dels 
diferents productes formatius oferts 
en matèria de transformació digital així 
com la qualitat d’aquests.

Centrant-nos en els serveis pels col·le-
giats i col·legiades, amb un any ja de 
rodatge de la nova seu virtual, podem 
afirmar que s’ha consolidat com a refe-
rent por totes les persones col·legiades. 
La millora continua i l’objectiu de servei 
s’ha vist reflectit amb les novetats en 
l’àrea de Formació, l’àrea de la CRAJ, o 
l’àrea d’ADR. 

També amb el desenvolupament dut a 
terme conjuntament amb la Biblioteca 
per incloure continguts específics dins 
els apartats de les Seccions i Comissi-
ons del Col·legi. I com no pot ser d’altra 
manera es segueix innovant i millorant 
per tal de disposar d’un espai web sen-
zill i fàcil d’utilitzar.

En una altra línia d’actuació, al llarg 
d’aquest 2021, per l’acord amb ISMS 
Forum, entitat certificadora per la figu-
ra del Delegat en Protecció de Dades 
(DPD), s’han pogut realitzar 2 exàmens 
a la seu de l’ICAB. Els dies 23 de juny i 
21 d’octubre han estat les dates escolli-
des per celebrar les dues convocatòri-
es d’examen. Aquests actes s’han dut a 
terme amb totes les mesures sanitàries 
necessàries i han facilitat a tots els pro-
fessionals de l’advocacia de Barcelona 
l’obtenció de la certificació com a DPD.

L’any 2021 s’ha recuperat la celebració 
del Mobile World Congress, esdeveni-
ment anul·lat en plena pandèmia l’any 
anterior. En aquesta ocasió s’ha recupe-
rat oferint un format mixt, i juntament 
amb l’ICAB, s’ha col·laborat estreta-
ment en l’organització d’una webinar. 
També s’ha participat en els actes or-
ganitzats dins el marc del MWC. A part 
d’aquesta entitat, s’ha mantingut col·la-
boració amb d’altres, ja sigui assistint 
als seus actes o participant als esdeve-
niments organitzats a l’ICAB. Entre els 
destacats tenim a: MWC, IFCLA, AS-

COM, BLOCKCHAIN CONVENTION, 
DIGITAL FUTURE SOCIETY, etc.

Les eleccions a la Junta de Govern de 
l’entitat, han comportat una renovació 
íntegra de la Comissió de Transforma-
ció Digital i un nou projecte de treball. 
Aquest es caracteritza per una nova 
etapa en la qual es vol ajudar a impulsar 
el canvi digital de les advocades i els 
advocats des dels aspectes més bàsics 
a nivell ofimàtic, fins a grans conceptes 
per aplicar als despatxos. 

A més, es pretén seguir reivindicant 
l’absoluta mancança de digitalització 
de l’Administració de Justícia. Des de la 
Comissió es treballa també per recla-
mar i resoldre els dèficits que aquesta 
administració pateix i que afecta direc-
tament a l’advocacia i a la ciutadania. La 
justícia és un dret fonamental i la defi-
ciència en el seu funcionament afecta 
directament als drets de la ciutadania, 
a la confiança del mercat i a les empre-
ses. És imprescindible exigir una trans-
formació a una justícia digitalitzada i 
moderna, d’acord amb el segle XXI. Des 
de la Comissió de Transformació Digital 
de l’ICAB estem a la disposició de tota 
l’advocacia i de tota la comunitat jurí-
dica per treballar junts en aconseguir 
aquesta necessària transformació digi-
tal de la professió.

SISTEMA DE COMPLIANCE ICAB
Durant el 2021 la Junta de Govern ha 
aprovat el sistema de Compliance de 
l’ICAB (Marc de Gestió del risc de 
Compliance penal; el Reglament de la 
Funció de Compliance penal i del Siste-
ma de gestió de Compliance penal; i la 
Política de Compliance penal).

Igualment, la Junta de Govern ha apro-
vat la constitució del Comitè Ètic i de 
Compliance de l’Il·lustre Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona, que en 2021 
ha estat integrat per les persones se-
güents:
Sr. Jesús Sánchez García, vicedegà
Sr. Joaquim de Miquel Sagnier, secretari

Sra. Mireia Ramon, diputada de la Junta 
de Govern
Sra. Paz Valles, diputada de la Junta de 
Govern
Sr. Ramon Casanovas, diputat de la Jun-
ta de Govern i president de la Comissió 
de Deontologia Professional

D’altra banda, ja s’ha iniciat la imple-
mentació del Sistema en alguns dels 
Departaments de l’ICAB.

Per al 2022 es preveu la total im-
plementació del Sistema en tots els 
Departaments col·legials, la primera 
avaluació pel Comitè de Compliance, 
l’auditoria interna i el corresponent in-
forme anual.

EN DEFENSA DE L’ADVOCACIA 
(CRAJ)
La defensa de la professió des de 
l’ICAB es materialitza a través de la Co-
missió de Relacions amb les Administra-
cions i la Justícia (CRAJ), que funciona 
d’enllaç entre les persones col·legiades i 
les diferents administracions. 

L’exercici de l’advocacia es sustenta 
en valors com la independència, la lli-
bertat, la dignitat o la integritat, entre 
d’altres; i la CRAJ té la missió de vetllar 
pel respecte de tots aquests principis, 
per a què, els i les professionals puguin 
desenvolupar les seves funcions amb 
plenes garanties. 

No oblidem que, en un estat de dret, la 
independència de l’advocacia resulta 
tan necessària com la imparcialitat del 
jutge/essa, tal i com ens recorda el nos-
tre Codi Deontològic.

Amb aquest esperit, la CRAJ desenvo-
lupa les següents funcions:

Canalitzar les queixes, les disfuncions 
en l’exercici professional i suggeriments 
de les persones col·legiades, en relació 
amb el funcionament de les diferents 
administracions, i principalment respec-
te als Jutjats i Tribunals. 
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Consecució d’acords de col·laboració amb 
les diferents institucions. En especial, les 
comissions mixtes establertes amb repre-
sentants de la judicatura, lletrats i lletra-
des de l’Administració de Justícia, Fiscalia 
i cossos policials. Les diferents comissions 
mixtes es reuneixen periòdicament, per-
metent un marc de col·laboració directe i 
eficaç i faciliten un espai que permet trac-
tar els temes que interessen a la professió. 

Mantenir contactes a través de les co-
missions mixtes i també específicament 
per temes que ho requereixin, amb el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya, amb els Jutges Degans dels diferents 
partits judicials i els Jutges Delegats de 
les diferents Jurisdiccions a Barcelona, 
la Fiscalia, els representants dels Mossos 
d’Esquadra, Guàrdia Urbana o altres Cos-
sos policials, l’Agència Tributària, diferents 
Registres Públics, i els organismes de la 
Seguretat Social, entre d’altres. 

Informar periòdicament, mitjançant l’actu-
alització regular de les dades dels Jutjats 
i Tribunals, publicació anual dels calenda-
ris de guàrdies, normes de repartiment, 
criteris interpretatius de les Seccions de 
l’Audiència Provincial de Barcelona, ins-
peccions programades a Jutjats i Fiscalia, 
així com altres novetats d’interès per a 
l’exercici de la professió. 

Prendre el coneixement del parer de la 
professió i la detecció de les seves neces-
sitats en l’exercici, efectuant enquestes 
i altres accions. Aquesta informació per-
met fer un diagnòstic de la situació per tal 
de definir els aspectes a millorar i línies 
d’actuació en defensa de l’advocacia. 

Des de la CRAJ, es fa un tractament espe-
cialitzat per cadascuna de les diferents ju-
risdiccions, sota les directrius d’un diputat 
o diputada de la Junta de Govern especi-
alista en la matèria, amb la intervenció, en 
cada cas, de ponents experts en la temàti-
ca concreta. Hem incrementat el número 
de ponents per poder donar servei amb 
especialistes en totes les jurisdiccions. 

A través d’aquesta àrea de defensa de la 
professió es canalitzen i gestionen les co-
municacions 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. 

Les actuacions concretes durant aquest 
any 2021 han estat: 
• Facilitar l’accés de les persones col·le-
giades a la CRAJ, potenciant la visibilitat 
al web corporatiu, i el recurs a les noves 
tecnologies amb la creació d’un codi QR, 
per disposar de la informació i contacte 
de manera immediata. 
• Modificar i actualitzar els continguts de 
la CRAJ a la web de l’ICAB, reestructu-
rant la informació per a facilitar la seva 
consulta, incloent com a tràmit directe, la 
realització de comunicacions, d’incidènci-
es, queixes o suggeriments.
• Fomentar la necessitat de l’adopció 
d’acords no jurisdiccionals, que proporci-
onen seguretat jurídica. 
• Promoure l’adopció d’acords i proto-
cols entre la judicatura i l’advocacia, per 
a la realització d’actuacions professionals. 
Destaca la confecció de la Guia de bones 
pràctiques sobre escrits, informes orals 
i actuacions judicials amb el Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya, subscrit 
al gener de 2021 i la participació en grups 
de treball en qüestions de gran rellevàn-
cia social.
• Difondre els criteris i acords establerts, 
organitzant conferències, juntament amb 
els departaments de normativa i forma-
ció de l’ICAB, amb la participació dels 
representants de la judicatura, per infor-
mar i resoldre els dubtes de les persones 
col·legiades.
• Facilitar la informació relativa a les me-
sures que han afectat a l’activitat professi-
onal, i de manera especifica les de segu-
retat i sanitàries establertes amb motiu 

de la pandèmia. Així mateix, la CRAJ ha 
comunicat els acords adoptats per part 
del CGPJ, TSJCAT, Fiscalia i altres admi-
nistracions, com l’Agència Tributària. 
• Impulsar la realització d’actuacions per 
via telemàtica, a les comissaries dels di-
ferents cossos policials, com de Jutjats o 
altres administracions, per tal de poder 
practicar les actuacions sense desplaça-
ments, treballant per a l’establiment d’uns 
criteris de bones pràctiques en el reco-
neixement i l’adequació de l’ús d’aquests 
mitjans.
• Reclamar la creació de nous òrgans ju-
dicials necessaris davant l’actual volum 
de procediments judicials i les previsions 
d’increment d’assumptes i acumulació de 
procediments en tràmit a conseqüència 
del covid-19, en especial en l’àmbit mer-
cantil i social.
• Intervenir per a la resolució de les in-
cidències detectades en els diferents 
partits judicials, mantenint la reclama-
ció d’una major assignació d’efectius de 
funcionaris en les delegacions territorials, 
especialment en els partits judicials de 
Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Pene-
dès, per tal de mitigar la manca de recur-
sos que de manera endèmica pateixen 
aquests partits judicial. 
• Consolidar els punts de suport per a 
les persones col·legiades: la seu principal 
de la CRAJ està situada a l’edifici del C/
Mallorca 283, amb un punt d’atenció a la 
Ciutat de la Justícia, potenciant la possi-
bilitat de dirigir-se a la Comissió a través 
dels mitjans telemàtics. 
       
En els últims anys s’ha produït una ten-
dència continuada d’augment de les 
consultes realitzades a aquesta Comissió 
per part de les persones col·legiades, que 
durant l’any 2021 s’ha estabilitzat. 

Destaca l’estabilització del número d’ac-
tuacions efectuades per part de la CRAJ 
durant l’exercici 2021, amb 577 expedients 
incoats, que suposa un increment d’inter-
vencions realitzades respecte els anys an-
teriors, situant-se entre els 472 expedients 
enregistrats l’any 2019 i els 856 a l’any 2020 
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en el qual es va experimentar un important 
creixement (del 81% ) en gran mesura per 
l’impacte de la pandèmia. 

L’alt nombre d’expedients iniciats s’ha de-
gut, principalment, pels següents factors:

• La continuació de la situació de la pan-
dèmia pel COVID-19, que ha suposat el 
manteniment de mesures de seguretat i 
sanitàries i de l’adopció d’ Acords, Resolu-
cions i Protocols per part de les diferents 
autoritats governatives (Ministeri de Jus-
tícia, CGPJ, TSJCAT, Jutjats Degans), en 
relació al funcionament i a l’organització 
dels òrgans judicials.

• La CRAJ és un servei que cada vegada 
és més conegut i utilitzat per les persones 
col·legiades. La majoria de les persones 
col·legiades que hi contacten, ho fan per 
primera vegada; però moltes ho fan se-
guint les recomanacions d’algun company 
o companya que havia acudit prèviament 
a la CRAJ.

També s’ha detectat que continua una 
tendència alcista de les persones que re-
peteixen l’ús del servei. 

Per ordres jurisdiccionals, el major volum 
de consultes i expedients es correspon a 
l’àmbit penal  i social. Els següents àmbits 
que han generat un major volum d’expe-
dients a la CRAJ són el civil, tenint en 
consideració que es diferència l’àmbit del 
dret de família. 

En relació a la tipologia de les incidènci-
es, destaquen especialment les qüestions 
relatives a la no suspensió d’assenyala-
ments per la pandèmia o altres supòsits 
-com la maternitat o paternitat -, així com 
els constants retards en la tramitació dels 
procediments judicials.

SERVEI D’INTERMEDIACIÓ, RESPON-
SABILITAT I ASSEGURANÇA COL·LE-
GIAL (CIRAC)
La Comissió d’Intermediació, Respon-
sabilitat i Segur Col·legial (CIRAC) està 

integrada per persones col·legiades que 
actuen com a Defensor de la Persona 
Assegurada, i té com a funció principal 
l’acompanyament de la persona col·legi-
ada quan té un conflicte amb l’assegura-
dora contractada pel Col·legi de l’Advo-
cacia de Barcelona (ICAB) per cobrir la 
Responsabilitat Civil Professional.

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 abso-
luta.

Exerceixen de defensors de la persona 
assegurada els membres de la Comissió 
d’Intermediació, Responsabilitat i As-
segurança Col·legial (CIRAC), garantint 
així imparcialitat total i objectivitat en la 
resolució de les queixes sotmeses al seu 
coneixement.

El Defensor de la Persona Assegura-
da actua davant de discrepàncies en la 
determinació de l’origen, les causes, les 
circumstàncies i/o les conseqüències 
del sinistre per part de l’asseguradora o 
existència de divergència de criteris en 
quant a l’aplicació de la pòlissa subscrita; 
davant de la taxació insuficient per part 
de l’asseguradora del valor del sinistre 
generant un perjudici a la persona asse-
gurada; davant la dilatació en la reso-
lució del cas o si es considera que es 
tramita sense la necessària diligència; da-
vant la desatenció o desinformació i per 
tal d’atendre a l’advocat o advocada del 
perjudicat/da, sempre i quant la persona 
assegurada hagi autoritzat a donar infor-
mació de l’estat del sinistre.

També podem veure l’històric de la sinis-
tralitat, tenint en compte la matèria de la 
qual ha derivat. (Gràfic 1)

En aquest, es veu com les matèries que 
major volum de sinistralitat han repre-
sentat durant l’any 2021 han estat la civil, 
amb un total de 111 assumptes, i la laboral 
amb un total de 82 expedients. (Gràfic 2)

Gràfic 1. EVOLUCIÓ ANUAL DE LA
SINISTRALITAT PROFESSIONAL

Gràfic 2. SINISTRALITAT PER MATÈRIES

2020

203

2021

269

2017

311

2018

300

2019

322

sinistralitat per matèries

2017 2018 2019 2020 2021

Administratiu 13 23 18 12 11

Laboral 112 85 105 58 82

Fiscal 36 44 45 38 38

Circulació 5 0 1 0 0

Civil 121 117 118 79 111

Penal 11 14 14 8 14

Mercantil 8 5 4 7 8

Altres 9 7 17 1 4
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Al tancament de l’any 2021, 39 petici-
ons han estat estimades sent perjudici 
d’aquelles que presentades al 2021 tin-
guin la seva resolució al 2022.

La finalitat essencial de la Comissió de 
Normativa és treballar pel seguiment de 
l’elaboració normativa dels diferents òr-
gans legislatius, estudi dels diferents pro-
jectes normatius, preparació de les esme-
nes que es consideren oportunes i en els 
darrers anys suggerir iniciatives legislatives. 

I seguint amb aquesta finalitat, la nova 
Junta de Govern ha constituït dues de 
les noves accions innovadores del seu 
programa dins de la Comissió delegada 
de la Junta de Normativa de l’ICAB: 

Una advocacia més social, un Col·legi 
més proper a la societat amb la Creació 
de l’Observatori d’Insolvència.

Més recerca i innovació jurídica, un Col-
legi que sigui el centre de referència en 
R+D+I jurídic constituint-se l’Institut I+-
Dret  (Institut d’Investigació i Innovació)
 
OBSERVATORI DE 
LA INSOLVÈNCIA PERSONAL
Òrgan adscrit a la Comissió de Nor-
mativa, sent el seu principal objectiu 
aportar dades que ajudin a la presa de 
decisions del legislador i que permetin 
un major coneixement de les situaci-
ons d’insolvència i del mecanisme de 
la Segona Oportunitat, augmentant el 
seu coneixement i impulsant-lo com una 
nova àrea d’activitat de l’advocacia. 

Així mateix el recull de dades que 
s’efectuarà, permetrà no només ex-
treure conclusions de l’evolució dels 
procediments de Segona Oportunitat, 
sinó ser el fòrum d’anàlisi, reflexió, de-
bat i participació per implicar a tots els 

diferents intervinents en el procés de 
Segona Oportunitat. Com exemple de 
la primera iniciativa “Informe 42”, que 
monitora els 42 aspectes dels expedi-
ents que entren en els diferents jutjats.
En el I Congrés Europeu sobre Segona 
Oportunitat, s’ha donat a conèixer el 
primer informe realitzat per l’Observa-
tori, que porta per títol “Informe Inicial. 
Anàlisi estadístic de la insolvència per-
sonal”, aquest estudi ha fet un recull de 
dades sobre els procediments d’insol-
vències realitzats en una mostra de 10 
jutjats de les 4 demarcacions catalanes. 
Correspon amb la recopilació de dades 
extretes d’un total de 293 expedients 
judicials de concursos consecutius de-
clarats entre els anys 2016 i 2020.

INSTITUT  I + DRET,  INSTITUT D’IN-
VESTIGACIÓ I INNOVACIÓ JURÍDICA
Té per objectiu la investigació i la in-
novació jurídica en tots els àmbits del 
Dret i, especialment, en relació amb 
aquelles matèries i qüestions d’actuali-
tat jurídica o vinculades a les noves re-
alitats i necessitats socials, així com als 
canvis econòmics i innovacions científi-
ques i tecnològiques.

L’Institut desenvoluparà projectes i pro-
grames d’estudi, de debat i de desenvo-
lupament normatiu per a l’elaboració de 
propostes normatives de lege ferenda 
i promourà activitats formatives i divul-
gatives, així com publicacions en relació 
amb les seves finalitats. Un autèntic 
“clúster” dedicat a la millora de l’orde-
nament jurídic amb el  que es vol fo-
mentar l’estudi del dret de manera rigo-
rosa i promoure la crítica constructiva. 

L’Institut I+Dret, Institut d’Investiga-
ció i Innovació, s’ha constituït dins de 

la Comissió delegada de la Junta de 
Normativa de l’ICAB i està presidit per 
la degana i format pels membres de la 
Comissió de Normativa. Compta amb 
un Consell Assessor que presideix el 
professor Sr. Francisco Javier Orduña 
Moreno, catedràtic de Dret civil, pres-
tant assessorament a la direcció de 
l’Institut en l’orientació general de les 
seves activitats, així com en la determi-
nació dels objectius i programació d’ac-
tuacions anuals, col·laborant també en 
la seva execució.

A més, s’ha creat ICABlog que recull ar-
ticles d’actualitat jurídica, debats sobre 
doctrina i llibres digitals.

Igualment, l’Institut I+Dret vol fomentar 
la col·laboració en les seves activitats 
d’altres organismes de l’advocacia ins-
titucional com corporacions professio-
nals jurídiques i d’altres àmbits d’acti-
vitat, així com universitats, acadèmies, 
institucions jurídiques, organitzacions 
de consumidors i usuaris, agents i enti-
tats socials.

A més durant el 2021 i atès la continu-
ació d’una recuperació sostenible del 
COVID-19, aquesta Comissió segueix 
fent una recerca i divulgació diària d’in-
formació de tota la normativa i docu-
mentació relacionada amb el COVID-19 
que ha incidit directa o indirectament 
en l’advocacia. 

En aquest sentit, durant l’any 2021 s’han 
desenvolupat les següents activitats:

PARTICIPACIÓ EN INICIATIVES 
NORMATIVES I INICIATIVES 
LEGISLATIVES ESTATALS
Audiencia e información pública Ante-
proyecto de Ley de Medidas de Efici-
encia Procesal del Servicio Público de 
Justicia.

Proyecto de Ley de medidas urgentes 
de apoyo a la solvencia empresarial y al 
sector energético, y en materia tribu-
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taria (procedente del Real Decreto-ley 
34/2020, de 17 de noviembre). Compe-
tencia Legislativa Plena Procedimiento 
de urgencia.

Proyecto de Ley por la que se modifica la 
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordena-
ción de los Transportes Terrestres, en ma-
teria de infracciones relativas al arrenda-
miento de vehículos con conductor.

Audiencia e información pública An-
teproyecto de Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, en materia de regulación de la 
prueba pericial.

Proposición de Ley Orgánica de reforma 
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de ju-
nio, del Régimen Electoral General, para 
la regulación del ejercicio del voto por 
los españoles que viven en el extranjero.

Audiencia e información pública Ante-
proyecto de Ley de reforma del Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Esta-
do y de la Marina Mercante y de la Ley 
de Navegación Marítima.

Proyecto de Ley de medidas urgentes 
de apoyo al sector turístico, la hoste-
lería y el comercio y en materia tribu-
taria (procedente del Real Decreto-ley 
35/2020, de 22 de diciembre).

Proyecto de Ley de medidas urgentes 
para hacer frente a las situaciones de 
vulnerabilidad social y económica en el 
ámbito de la vivienda y en materia de 
transportes (procedente del Real Decre-
to-ley 37/2020, de 22 de diciembre).

Proyecto de Ley de protección de los 
consumidores y usuarios frente a situaci-
ones de vulnerabilidad social y econó-
mica (procedente del Real Decreto-ley 
1/2021, de 19 de enero).
Proyecto de Ley por la que se aprueban 
medidas urgentes para la moderniza-
ción de la Administración Pública y para 
la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (Real De-

creto-ley 36/2020, de 30 de diciem-
bre).
Proyecto de Ley Orgánica de protección 
de datos personales tratados para fines 
de prevención, detección, investigación 
y enjuiciamiento de infracciones penales 
y de ejecución de sanciones penales.

Proyecto de Ley de medidas financieras 
de apoyo social y económico y de cum-
plimiento de la ejecución de sentencias 
(Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de 
diciembre).
 
Anteproyecto de Ley por el que se 
modifican la Ley 48/1960, de 21 de ju-
lio, sobre Navegación Aérea y la Ley 
21/2003, de 7 de julio, de Seguridad 
Aérea y Memoria de Análisis de Impacto 
Normativo del Anteproyecto de Ley por 
el que se modifican la Ley 48/1960, de 
21 de julio, de Seguridad Aérea.

Real Decreto por el que se aprueba el 
reglamento de circulación aérea y el 
régimen aplicable en materias relaci-
onadas y se modifica el Real Decreto 
1180/2018, de 21 de septiembre y se 
deroga el Real Decreto 57/2002, de 18 
de enero.

Proposición de Ley integral para la 
igualdad de trato y la no discriminación.

Proyecto de Ley por la que se adoptan 
medidas para la reducción de la brecha 
de género y otras materias en los ám-
bitos de la Seguridad Social y econó-
mico (procedente del Real Decreto-ley 
3/2021, de 2 de febrero).

Proposición de Ley Orgánica de refor-
ma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 
de junio, del Régimen Electoral Gene-
ral, para la regulación del ejercicio del 
voto por los españoles que viven en el 
extranjero.

Proposición de Ley de creación de un 
fondo de compensación para las vícti-
mas del amianto. 

Consulta Pública sobre la propuesta 
del Anteproyecto de Ley sobre Efici-
encia Digital del Servicio Público de 
Justicia.

Consulta pública sobre la propuesta 
Anteproyecto de Ley Orgánica de Efici-
encia Organizativa del Servicio Público 
de Justicia, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, para la implantación de 
los Tribunales de Instancia y las Ofici-
nas de Justicia en los municipios.

Proyecto de reforma del artículo 49 de 
la Constitución Española.
Proposición de Ley de modificación del 
Código Civil, la Ley Hipotecaria y la 
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Proyecto de Ley por la que se adoptan 
medidas urgentes en el orden sanitario, 
social y jurisdiccional, a aplicar tras la 
finalización de la vigencia del estado 
de alarma declarado por el Real De-
creto 926/2020, de 25 de octubre, por 
el que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de in-
fecciones causadas por el SARS-CoV-2 
(procedente del Real Decreto-ley 
8/2021, de 4 de mayo). 

Proyecto de Ley de transposición de di-
rectivas de la Unión Europea en las ma-
terias de competencia, prevención del 
blanqueo de capitales, entidades de 
crédito, telecomunicaciones, medidas 
tributarias, prevención y reparación de 
daños medioambientales, desplazami-
ento de trabajadores en la prestación 
de servicios transnacionales, y defen-
sa de los consumidores (procedente 
del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de 
abril).

Proyecto de Ley de residuos y suelos 
contaminados.

Consulta Pública sobre la propues-
ta de modificación del Real Decreto 
1110/2015, de 11 de diciembre, por el 
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que se regula el registro central de de-
lincuentes sexuales. 

Consulta pública Anteproyecto de Ley 
de Servicio de Atención al Cliente. 

Proposición de reforma del Reglamen-
to del Congreso de los Diputados para 
incorporar un nuevo Título XIV para la 
regulación de los grupos de interès.  

Proposición de Ley Orgánica de mejora 
de la protección de las personas huérfa-
nas víctimas de la violencia de genero.

Audiencia e información pública Ante-
proyecto de Ley de creación de la Au-
toridad Administrativa Independiente 
para la Investigación Técnica de Acci-
dentes en los modos de transporte.

Proposición de Ley Orgánica de modifica-
ción de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de 
mayo, del Tribunal del Jurado y de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, promulgada por 
Real Decreto de 14 de septiembre de 1882.

Consulta Pública previa sobre el ante-
proyecto de ley por el que se modifica 
la ley de suelo y rehabilitación urbana, 
aprobada por real decreto legislativo 
7/2015, de 30 de octubre, para reforzar 
la seguridad jurídica en el ámbito de la 
planificación territorial y urbanística.

Consulta pública Anteproyecto de Ley 
de Modificación de la Ley 13/2011, de 
27 de mayo, de Regulación del Juego, 
con objeto de reforzar las funciones de 
la Dirección General de Ordenación del 
Juego en materia de protección de los 
participantes en riesgo en las activida-
des de juego y de colaboración en la 
lucha contra el fraude y la manipulación 
de las competiciones Deportivas.

Audiencia e información Anteproyecto 
de Ley para la igualdad real y efectiva 

de las personas trans y para la garantía 
de los derechos de las personas LGTBI.
Proyecto de Ley Orgánica de garantía 
integral de la libertad sexual.

Audiencia e información publica Orden  
/2021, de  de  , reguladora de las decla-
raciones de movimientos de medios de 
pago en el ámbito de la prevención del 
blanqueo de capitales y de la financia-
ción del terrorismo.

Audiencia e información Anteproyec-
to de Ley de creación y crecimiento de 
empreses.

Consulta Pública del Proyecto de Guía 
técnica para la evaluación de la conve-
niència. 

Audiencia e información pública del 
Proyecto de real decreto por el que se 
regulan las comunicaciones de emer-
gencia utilizando el número único de 
emergencia 112 en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 133.2 de la ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimi-
ento administrativo común de las admi-
nistraciones públicas y el artículo 26.6 
de la ley 50/1997, de 27 de noviembre, 
del gobierno.

Consulta pública previa sobre el ante-
proyecto de ley de creación y regula-
ción de la Oficina Española de Derec-
hos de Propiedad Intelectual como 
organismo público vinculado o dependi-
ente del Ministerio de Cultura y Depor-
te.

Audiencia e información pública Ante-
proyecto de Ley de reforma del texto re-
fundido de la Ley Concursal, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2020, 
de 5 de mayo, para la transposición de 
la Directiva (UE) 2019/1023 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 20 de 
junio de 2019, sobre marcos de rees-

tructuración preventiva, exoneración 
de deudas e inhabilitaciones, y sobre 
medidas para aumentar la eficiencia de 
los procedimientos de reestructuración, 
insolvencia y exoneración de deudas, y 
por la que se modifica la Directiva (UE) 
2017/1132 (Directiva sobre reestructura-
ción e insolvència.

Proyecto de Ley de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en 
el empleo público (procedente del Real 
Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio). 

Proyecto de Ley de Memoria Democrá-
tica.

Proposición de Ley orgánica de modifi-
cación del Código Penal en materia de 
imprudencia en la conducción de vehí-
culos a motor o ciclomotor.

Audiencia e información pública Proyec-
to de Real Decreto por el que se modifi-
can diversas normas reglamentarias en 
materia de seguridad marítima y orde-
nación del tráfico marítimo.

Proyecto de Ley de garantía del poder 
adquisitivo de las pensiones y de otras 
medidas de refuerzo de la sostenibili-
dad financiera y social del sistema pú-
blico de pensiones. 

Audiencia e información pública Ante-
proyecto de ley por el que se modifica 
el texto refundido de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias, 
aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 1/2007, de 16 de noviembre, para la 
concreción del alcance del control del 
carácter abusivo de las cláusulas.

Audiencia e información pública Orden 
ISM/../2021, de .. de .., por la que se 
desarrolla el Registro de Mediadores 
Sociales del Ingreso Mínimo Vital.
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PRESÈNCIA SOCIAL DESTACANT LA 
FUNCIÓ SOCIAL DE L’ICAB

MÀRQUETING

L’ICAB ha continuat treballant aquest any 
en campanyes de màrqueting i publicitàri-
es amb l’objectiu d’augmentar la presència 
social de l’advocacia i la consideració del 
Col·legi com a referent del món professio-
nal en general i de l’advocacia en particular.

Al mes de gener 2021, s’ha iniciat la pu-
blicitat i promoció del nou programa de 
l’EPJ posant de relleu la seva vessant 
eminentment pràctica, que el conver-
teix en referent al mercat. En aquesta 
edició, sota el lema “Converteix-te en 
advocada. Converteix-te en advocat”.

Sota el títol d’Advocacia Preventiva 
s’ha continuat la campanya per donar a 
conèixer la tasca pròpia de l’exercici pro-
fessional de l’Advocacia, posant l’accent 
en l’assessorament integral que només 
pot realitzar un advocat o advocada i 
que ha tingut visibilitat durant tot l’any: 
des de la prevenció del conflicte fins a la 
seva resolució. Destacar de manera es-
pecial la producció d’un vídeo publicitari 
que ha tingut una excel·lent acollida en la 
seva difusió per xarxes socials.

Al mes de febrer i març 2021 s’ha conti-
nuat amb la campanya de publicitat que 
dona a conèixer l’activitat de la Comissió 
delegada per a la promoció dels Objec-
tius de Desenvolupament Sostenible de 
Nacions Unides. En aquest sentit, cal 
destacar que l’ICAB treballa en el Pla 
d’Acció per l’assoliment dels ODS de 
l’Agenda 2030 d’ONU, concretament per 
l’assoliment de l’ODS 5- Igualtat de gène-
re. També s’ha treballat en accions plani-
ficades sobre els ODS 13, 14, 15 ,  16 i 17.

Al mes de maig 2021, s’ha seguit amb 
les accions de màrqueting relacionades 

amb el Pla Integral d’Igualtat de l’ICAB i 
amb diferents actes i campanyes de pu-
blicitat per donar visibilitat al talent fe-
mení. Destaquem especialment la cam-
panya i les accions relacionades amb 
el 3rd Women, Business and Justice 
European Forum, que finalment ha tin-
gut lloc al mes de febrer de 2021, essent 
aquesta una decisió adoptada arran de 
la pandèmia mundial provocada per la 
COVID-19. Aquesta tercera edició ha es-
tat especialment dedicada a la figura de 
la jutgessa Ruth Bader Gingsburg i a la 
seva lluita pels drets i llibertats civils.

Als mesos de maig, juny i juliol 2021 s’ha 
impulsat la nova campanya de publici-
tat dels Màsters i EPJ, amb una imatge 
completament renovada i sota el lema: 
“D’ara endavant, formació ICAB”. Amb 
aquesta campanya es vol posar de re-
lleu el valor afegit que té la formació de 
l’ICAB, que busca la qualitat de contin-
guts atorgant el protagonisme a l’alum-
nat. En l’edició 2021-2022 s’ha tingut en 
compte l’especial promoció que es fa 
dels continguts online així com del for-
mat blended.

Durant el 2021 s’ha continuat la campa-
nya de publicitat de la Llei de Segona 
Oportunitat, una campanya de l’ICAB i 
el Consell de l’Advocacia Catalana per 
impulsar de forma decidida el coneixe-
ment i l’ús del mecanisme de la segona 
oportunitat.

L’objectiu de la campanya és donar a 
conèixer el mecanisme de segona oportu-
nitat, útil i eficaç a disposició de les perso-
nes físiques insolvents, tant consumidores 
com empresàries. Sota el lema “Que els 
deutes no et vencin” aquesta campanya 
compta també amb un espai web propi: 
https://segonaoportunitat.icab.cat/  

Al mes d’abril 2021 se li ha donat un nou 
impuls a través de la promoció de l’Ali-

D’ara endavant, 
Formació ICAB

‘21Formació ICAB
formacio@icab.cat

Escola de Pràctica Jurídica

Des de Formació ICAB volem 
adaptar-nos a la nova realitat 
construint-la. D’ara endavant 
tots canviem, pel futur de la 
teva i de la nostra professió.

Formació ICAB
formació@icab.cat
Carrer Mallorca, 281
Tel. 934 961 880  
www.icab.cat/formacio

Màsters d’Especialització
Formació Continuada
Idiomes

NOVA CAMPANYA DE PUBLICITAT 
DELS MÀSTERS I EPJ

IMATGE DE LA CAMPANYA DE 
PUBLICITATDE LA LLEI DE 
SEGONA OPORTUNITAT



memòria202128

ança de la Segona Oportunitat, una 
iniciativa dels Col·legis professionals 
i els agents socials, que pel seu àmbit 
d’actuació són coneixedors de situa-
cions de sobre endeutament. L’ob-
jectiu és treballar conjuntament en la 
divulgació del mecanisme de la sego-
na oportunitat, incorporant-lo dins la 
cultura econòmica i social catalana.

Durant els mesos de març a desem-
bre 2021 s’ha seguit amb la campanya 
per posar en valor la tasca que de-
senvolupa l’advocacia d’ofici, amb la 
participació de persones col·legiades 
que presten aquest servei a la ciu-
tadania. S’ha treballat amb diversos 
missatges, com són: “Advocacia d’ofi-
ci: valenta i compromesa; Advocacia 
d’ofici: capacitada i mediadora i El 
valor social de l’Advocacia d’ofici”. 

Al mes de de juliol 2021, s’ha iniciat 
la promoció del VI Congrés de l’Ad-
vocacia de Barcelona i als mesos de 
setembre i octubre 2021 s’ha iniciat 
la promoció del Congrés Europeu 
de Segona Oportunitat i el Congrés 
sobre el Crèdit Revolving. Així ma-
teix, s’ha seguit amb la campanya de 
publicitat del Defensor de la Persona 
Assegurada.

Al mes de setembre i desembre s’ha 
continuat treballant la nova cam-
panya de publicitat dels Màsters i 
EPJ, sota el lema “D’ara endavant, 
formació ICAB” posant de relleu la 
seva vessant eminentment pràcti-
ca, que el converteix en referent al 
mercat, en especial amb la novetat 
que suposa l’oferta d’aquests cursos 
en format blended. En aquesta nova 
campanya publicitària s’ha comptat 
amb la participació de l’antic alum-
nat i actual professorat qui són els 
millors ambaixadors de la nostra 
proposta formativa.

COMUNICACIÓ
L’ICAB, referent mediàtic per donar 
resposta jurídica als temes d’actualitat

Per segon any consecutiu, durant l’any 
2021, la COVID-19 ha generat un nou 
escenari en el qual la comunicació del 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
(ICAB) ha tornat a jugar un paper es-
sencial.  I és que la pandèmia ha com-
portat una nova forma de treball i, en 
aquest sentit, les videoconferències i 
els serveis de missatgeria instantània 
han pres el màxim protagonisme, entre 
els nostres col·legiats/des i, també, en 
la relació de l’ICAB amb els periodis-
tes i els mitjans. A més, s’ha potenciat 
la presència de la Corporació al web 
col·legial i a les xarxes socials, sobretot 
per la Formació ICAB de nous formats.    

PREMSA
Des del Departament de Comunicació 
del Col·legi s’han gestionat al llarg de 
2021 més de 460 peticions de premsa 
formulades pels diferents mitjans de 
comunicació (la majoria de les quals 
han estat de mitjans escrits -paper i on-
line-, seguides per ràdios i televisions). 

Aquestes dades indiquen que, un any 
més, l’ICAB i el seu Departament de 
Comunicació és un referent per als 
mass media a l’hora de resoldre qüesti-
ons jurídiques relacionades amb temes 
d’actualitat.  Aquestes peticions han 
estat contestades tant pels membres 
de la Junta de Govern com pels col·le-
giats i col·legiades que formen part dels 
òrgans de direcció de les 50 Seccions i 
Comissions de la Corporació.

Enguany, i atès que el context sanitari 
ho ha permès alguns mesos, des del de-
partament de Comunicació s’ha reprès 
la realització de rodes de premsa de 
manera presencial, especialment per 
donar a conèixer la posada en marxa 

de noves iniciatives promogudes des 
del Col·legi. Això ha facilitat als pro-
fessionals de la informació disposar de 
primera mà d’un o més experts en una 
matèria per contestar els dubtes jurídics 
relacionats amb el seu àmbit de coneixe-
ment i poder establir una major interac-
ció periodística. En són un clar exemple 
les rodes de premsa de presentació de 
l’Aliança per la Segona Oportunitat, de 
l’Institut I+DRET i del I Congrés sobre la 
Segona Oportunitat, aquesta última ce-
lebrada tant a Madrid com a Barcelona. 

En canvi, s’ha mantingut el format híbrid 
per fer el seguiment d’actes i conferèn-
cies d’interès mediàtic, precisament per-
què les noves tecnologies han permès 
una major agilitat i, d’aquesta manera, 
més mitjans han pogut seguir actes -espe-
cialment de Formació- a través d’aquesta 
via i sense necessitat de desplaçar-s’hi. 

Des del Departament també s’han pre-
parat múltiples dossiers de premsa per 
al deganat i la Junta. A més, diàriament 
de dilluns a divendres, el Departament 
ha enviat, per e-mail, en format news-
letter, el Recull de Premsa a tots els 
col·legiats/des. A finals d’any, l’índex 
d’obertura d’aquest mailing s’ha situat 
en el 32%, un dada que demostra l’inte-
rès pel servei.

Periòdicament també s’elaboren notes 
de premsa per fer arribar el punt de 
vista de la Corporació respecte a dife-
rents temes. Així, l’any 2021 s’han emès 
més de 200 notes de premsa, moltes 
d’elles dedicades als Congressos més 
importants: I Congrés sobre el principi 
de transparència en la contractació; 3rd 
Women & Justice European Forum; I 
Congrés d’Infància i Adolescència; Con-
grés del Torn d’Ofici, 6è Congrés de 
l’Advocacia de Barcelona, VI Congrés 
dels Drets dels Animals o I Congrés so-
bre Crèdit Revolving. 
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Així mateix, s’ha comunicat als mitjans 
la festivitat de Sant Raimon, la posada en 
marxa de nous projectes a l’ICAB, com per 
exemple, l’Observatori de la Insolvència 
Personal; el posicionament de la Corpora-
ció sobre canvis legislatius, com la reforma 
de la Segona Oportunitat; el procés elec-
toral per renovar la Junta de Govern, o la 
signatura de convenis amb altres entitats.

Dins l’estratègia comunicativa del De-
partament, al llarg de 2021 s’ha continu-
at amb la publicació d’articles i tribunes 
d’opinió a les edicions en paper i digital 
signats per la degana de la Corporació 
i els diferents membres de la Junta de 
Govern de l’ICAB. Aquests articles han 
abordat la defensa de l’Estat de Dret i 
de la professió, la necessària dignificació 
de l’Advocacia d’Ofici o la promoció dels 
MASC. Des d’aquestes tribunes també 
s’ha denunciat la xacra de la violència 
de gènere i altres problemes socials que 
afecten els col·lectius més vulnerables 
(dones, infants, víctimes del tràfic de 
persones), entre d’altres. 

En aquests impactes en premsa escri-
ta i on-line se sumen les intervencions 
derivades de les peticions de premsa, 
de l’enviament de notes i del treball re-
alitzat per l’equip del Departament de 
Comunicació amb els periodistes per 
aconseguir entrevistes per tal de fer ar-
ribar l’opinió del Col·legi de l’Advocacia 
de Barcelona a tota la societat.

Fruit de tot aquest treball fet des de 
Comunicació, l’ICAB ha estat mencio-
nat en més de 4.000 ocasions al llarg de 
l’any 2021. Tots aquest impactes corres-
ponen a mencions directes al Col·legi 
de l’Advocacia de Barcelona o ICAB, la 
degana, vicedegà, secretari,  diputats i 
diputades de la Junta de Govern i per-
sones col·legiades que són menciona-
des pels seus càrrecs dins les diferents 
Seccions i Comissions de la Corporació. 

PÀGINA WEB I FLAIXOS 
Quant a la pàgina web, s’ha seguit in-
formant de l’actualitat col·legial a través 
d’aquest canal, amb la publicació de 
notícies, novetats jurídiques, agendes, 
cursos i webinars. Així mateix, s’ha se-
guit treballant en la seu virtual estrena-
da al novembre de 2020, implementant 
millores per tal de fer-la més intuïtiva 
i responsive. Entre les modificacions 
introduïdes, hi destaquen la remodela-
ció dels espais de la CRAJ i del Centre 
ADR, així com la creació d’una landing 
page de Formació. 

El nombre de pàgines visualitzades supe-
ra les 320.000 mensuals de promig, es-
sent març el mes amb més consultes web 
de l’any (451.429).  Les pàgines amb més 
visites han estat, després de la home o 
pàgina principal, l’Àrea Personal, el Cer-
cador de Professionals, les Designes i Te-
lefonemes del Torn d’Ofici o Formació.  

A més del manteniment habitual de la 
pàgina web col·legial, durant el 2021 es 
va seguir treballant en altres pàgines 
web específiques com ara la de la 2a 
Oportunitat, la de la Fira de l’Ocupació 
o la de Sant Raimon. 

També s’ha reforçat l’enviament de flai-
xos ICAB a través de Mailchimp per 
informar de cursos, normatives i actuali-
tat col·legial. De mitjana, el flaix general 
que s’envia cada dilluns supera el 30% 
d’obertura de mitjana, mentre que el de 
formació que s’envia cada dilluns està 
per sobre del 23%. 

XARXES SOCIALS ICAB
El Col·legi compta amb un alt nombre 
de seguidors/es a totes les xarxes soci-
als: Twitter, Instagram, Facebook i Linke-
din. Durant el 2021 han augmentat de 
manera considerable tenint en compte 
la immediatesa i actualització diària en 
la comunicació per la ingent activitat 

normativa derivada de la COVID-19 i la 
formació que des d’ICAB s’ha ofert a 
tota l’advocacia i ciutadania. 

El Twitter de l’ICAB @comunicacioicab 
acaba l’any amb 18.900 seguidors/es. En 
aquest àmbit, cal destacar, per la seva 
immediatesa, les retransmissions dutes 
a terme durant Congressos rellevants 
com el 3r Women Business & Justice 
European Forum, el VI Congrés de l’Ad-
vocacia de Barcelona, el I Congrés de 
Transparència, el III Congrés del Torn 
Ofici, el VI Congrés Drets dels Animals, 
el I Congrés de la Segona Oportunitat, 
el I Congrés d’Infància i Adolescència 
i el I Congrés de Crèdit Revolving, així 
com sobre l’esdeveniment més impor-
tant per a l’advocacia de Barcelona: 
Sant Raimon de Penyafort.

El Twitter de la degana 2021, Mª Eugènia 
Gay, ha crescut de manera progressiva, 
finalitzant l’any amb 15.699 seguidors/es. 
La idea al llarg dels darrers 12 mesos ha 
estat mantenir una relació entre el per-
fil de la degana i el perfil corporatiu de 
manera que existeixi una comunicació 
àgil, transparent i de qualitat. 

D’altra banda, des del compte de Twit-
ter @DigiICAB s’ha donat difusió de 
l’activitat generada per la Comissió de 
Transformació Digital del Col·legi, entre 
la qual cal destacar la promoció de la 
‘Carta de Barcelona pels Drets de la 
Ciutadania en l’Era Digital’ (#Barcelo-
naDigitalRights). Tota aquesta activitat 
(realització de més de 1.000 tuïts en un 
any) ha permès un augment dels segui-
dors: 1.660.

Cal destacar, a més, la creació del 
compte de Twitter @WomenBJ amb 
motiu de la celebració del Women Bu-
siness & Justice European Forum. Es 
tracta d’un compte en el qual es com-
parteixes notícies d’actualitat sobre el 
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paper de la dona en diferents àmbits 
de la societat. Per ara hi ha 730 segui-
dors/es.

A Instagram s’ha arribat als 3.900 se-
guidors/es. S’han publicat totes les ac-
tivitats que es duen a terme a l’ICAB, 
amb imatges acurades i procurant que 
aquestes s’acompanyin d’informació 
d’interès per a l’advocacia. 

A través de Linkedin, també ha hagut 
un increment considerable de segui-
dors/es amb un total de 16.229 segui-
dors durant l’any. 

En relació al Facebook, durant aquest 
2021 s’ha augmentat el número de 
publicacions de post per dia, per tal 
de donar major cobertura i difusió de 
l’activitat del Col·legi, situant-se en els 
6.100 seguidors/es.

En l’apartat de vídeos, a Vimeo i You-
tube s’han publicat les gravacions que 
serveixen de compilació de tot el ma-
terial, en aquest cas audiovisual, que es 
difon des del Col·legi i des de Formació, 
destacant sobre tot el banc audiovisu-
al de webinars realitzats durant tota la 
pandèmia. 

MÓN JURÍDIC
Seguint la línia de treball encetada l’any 
2017, al llarg de 2021, Món Jurídic ha se-
guit apostant per la renovació de secci-
ons i continguts, una tasca ja iniciada des 
del número 314 al mes d’octubre de 2017. 

La renovació de les seccions de la revis-
ta comporta bàsicament una major par-
ticipació dels col·legiats i col·legiades 
en els continguts, atès que es visualit-
zen més les seves activitats a través de 
petites cròniques o testimonis gràfics, ja 
sigui de les activitats formatives de les 
Comissions i Seccions, com de les prin-
cipals novetats normatives que els hi 

afecten. En aquest sentit, des de la Direc-
ció de la Revista s’ha establert un canal de 
comunicació directe per tal que els òrgans 
de govern de les Seccions i Comissions 
ICAB facilitin articles amb les principals 
novetat legislatives en curs; l’any 2021 han 
destacat amb aquestes importants refor-
mes les Seccions de Laboral, Mercantil, 
Infància i Drets dels Animals.

D’altra banda, ja formen part de la revis-
ta i es consoliden amb caràcter fix els 
espais coordinats per GAJ, Fundacions 
i Entitats sense ànims de lucre, la trans-
versal Secció de Dret Fiscal, i l’activitat 
de Networking Internacional. Enguany 
també ha cobrat especial rellevància 
la secció fixa dedicada a la CRAJ, atès 
que ha ampliat la seva extensió, ja que 
s’ha volgut donar el màxim protagonis-
me als companys i companyes que van 
participar en el moment fundacional de 
la Comissió, fa més de 20 anys.

Igualment s’han abordat altres temàti-
ques no estrictament jurídiques però si 
molt relacionades amb l’exercici de la 
nostra professió com són el coaching, 
màrqueting per a despatxos, tècniques 
i habilitats per escrits i oratòria forense, 
així com l’anàlisi d’altres àmbits profes-
sionals relacionats d’una manera o altra 
amb l’advocacia (compliance, delictes 
en xarxes, anàlisi de productes banca-
ris, criminologia, vigilància de seguretat, 
i transformació digital en general, etc...).  

Els espais lúdics inaugurats els anys 
2019 i 2020 ( lectures d’oci i relaxants) 
ja compten amb una secció fixa i amb 
molta demanda pel volum de companys 
i companyes que volen participar i faci-
liten les seves propostes al Consell As-
sessor.  Aquestes es complementen des 
del 2020 amb una vinyeta o acudit. 

S’ha mantingut la novetat de la secció 
“Gent Legal”, amb entrevistes molt pro-

18.900 seguidors/es

6.100 seguidors/es

16.229 seguidors/es

3.900 seguidors/es
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peres i personals a gent anònima, tre-
balladors i treballadores, tant del ICAB 
com d’altres entitats i/o administració 
de Justícia, i en general, totes elles molt 
vinculades a la advocacia i a la nostre 
Corporació.

Igualment s’ha aprofundit en la difusió i 
coneixement de la revista entrevistant a 
una destacada figura del món jurídic em-
presarial i/o econòmic, incloent-t’hi un 
enfoc molt personal,  un personatge no 
jurista per tal que ens faci saber quina és 
la seva visió del dret i de l’advocacia des 
d’altres disciplines o activitats professi-
onals, i amb la secció “Cara a Cara” que 
aborda problemàtiques plenament vi-
gents i de màxima actualitat des de dues 
perspectives contràries. 

Respecte al format de la revista es man-
tenen mida i extensió tot i que s’han 
incorporat nous elements i tècniques 
gràfiques que permeten una lectura visu-
alment més atractiva, i eliminant algunes 
seccions més comercials que es consul-
taran exclusivament en l’edició on-line”. 

En aquest sentit la recerca de l’excel-
lència ha estat el leitmotiv per escollir 
les portades de la revista amb fotogra-
fies de la màxima qualitat, actualitat i 
amb enfocs absolutament innovadors.

Per últim, fer constar que es valoren 
molt positivament propostes realitza-
des per les persones col·legiades, per 1) 
economitzar despeses en la distribució 
de la revista en paper, 2) utilitzar paper 
ecològic i reciclable, 3) apostar per la 
publicació on-line exclusivament, i 4) 
eliminar el plàstic nociu i/o contaminant 
en totes aquelles fases de producció de 
la revista que sigui possible.

LLOGUERS DE SALES
Al llarg del 2021 s’han tingut 2 lloguers de 
sales i 2 rodatges a l’ICAB, un nombre 

baix de lloguers a causa de les mesures 
sanitàries ocasionades per la Covid-19.

ALTRES ÀMBITS D’ACTUACIÓ 
Vicedeganat
Pel que fa al Vicedeganat destaca com 
a principal servei o funció la de celebrar 
mediacions entre persones col·legiades 
davant de conflictes generats preferent-
ment 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 potenciar els acords extrajudicials.

De conformitat amb l’article 33.1 dels 
Estatuts Col·legials “Rebuda la comu-
nicació corresponent sobre la intenció 
d’exercir accions judicials contra un al-
tre lletrat o lletrada per responsabilitats 
derivades de l’exercici professional, el 
degà o degana del Col·legi, o la persona 
de la Junta de Govern a qui es delegui, 
ha de convocar les parts per dur a ter-
me una mediació col·legial.”

Durant l’any 2021 s’han  tramitat 136 
comunicacions d’accions contra com-
panys/es; 46 mediacions col·legials de 
les quals 18 ha finalitzat amb avinença i 
28 sense avinença.

Igualment, el Vicedeganat gestiona el ser-
vei de tramitació de vènies d’urgència.

De conformitat amb l’article 41.1 dels Es-
tatuts Col·legials “1. En cas que l’antic ad-
vocat o advocada no concedeixi la vènia 
al nou advocat o advocada dins d’un ter-
mini 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 dis-
posar de l’encàrrec actual”

S’han tramitat 80 vènies col·legials de 
les quals 49 no han estat concedides 

(els motius essencials han estat: per no 
ser aquesta Corporació competent, per 
haver estat concedida pel company o 
per no aportar la documentació requeri-
da per acreditar les requisits necessaris 
per la concessió de la vènia col·legial) i 
altres 31 han estat concedides.
Finalment des del Vicedeganat es gestio-
na el Defensor de la persona col·legiada.

De conformitat amb l’article 82.1. dels 
Estatuts Col·legials: “La Junta de Go-
vern ha de nomenar un defensor o de-
fensora de la persona col·legiada, que 
ha de ratificar l’Assemblea General, amb 
la finalitat de resoldre totes les queixes 
que les persones col·legiades formulin 
en relació amb el funcionament anor-
mal dels serveis col·legials. Les seves 
funcions són de caire  únicament admi-
nistratiu.” Al llarg de l’any  s’ha obert 1 
expedient.

ASSESSORIA JURÍDICA
L’Assessoria Jurídica és un departament 
transversal de suport que, essencial-
ment, presta els seus serveis a la Junta 
de Govern i a la resta de departaments 
de la Corporació. 

En relació amb les àrees de treball, les 
funcions de l’Assessoria Jurídica es de-
senvolupen, bàsicament en:

L’assessorament jurídic. Es presta assis-
tència, s’assessora i s’emeten informes 
jurídics, notes informatives i propostes 
de resolució i/o d’acord, a requeriment 
dels òrgans de govern 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 (recursos d’apel-
lació, cassació i d’altres que en deri-
vin dels primers) relatius a assumptes 
col·legials diversos: denúncies contra 
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actuacions de les persones col·legia-
des, impugnació de normativa col·legial, 
sol·licituds de responsabilitat patrimo-
nial, impugnació de baixes col·legials, 
sancions i procediments civils (monito-
ris i verbals).

La preparació de la normativa col·le-
gial. En l’exercici d’aquesta funció, cal 
destacar la participació en l’elaboració 
i redacció amb col·laboració amb els 
departaments afectats de la normativa 
col·legial pròpia: redactant els informes 
de les esmenes presentades a la nor-
mativa en període d’informació pública 
col·legial, preparant les propostes de 
resolució sobre aprovació d’esmenes i 
aprovació del text normatiu, elaborant 
textos refosos i tramitant l’adequació le-
gal de la normativa col·legial davant de 
la Generalitat.

La redacció de contractes i convenis. La 
tasca consisteix tant en la redacció dels 
nombrosos contractes o convenis que 
es signen, com la revisió de propostes 
de contracte o conveni que realitza l’al-
tra part. 

La gestió de la protecció de dades i 
LSSI. A partir del mes de setembre de 
2020, l’Assessoria Jurídica es fa càrrec, 
com a nova funció, de la coordinació 
dels aspectes jurídics en matèria en 
protecció de dades i LSSI que afecta a 
la Corporació, consistent, entre d’altres, 
en la revisió i manteniment de les políti-
ques de privacitat, la revisió i adequació 
dels contractes i convenis a la normati-
va vigent, la gestió de l’exercici de drets, 
i la confecció de documents en aquesta 
matèria. També es mantenen reunions 
setmanals amb el Delegat de Protecció 
de Dades de l’ICAB, participant així en 
el Comitè de Protecció de Dades.

A més de les anteriors tasques, també 
es realitzen les següents:Gràfic 5. ESCRITS JUDICIALS.
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Gràfic 3. INFORMES JURÍDICS
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Control i seguiment dels contractes sig-
nats pel col·legi. 
Redacció de les pròrrogues, novacions i 
resolucions dels contractes signats pel 
col·legi, respecte dels quals se’n realitza 
el seu seguiment.
Assistència a la taula lletrada de Col·le-
gis professionals.  

En el Gràfic 3, en el darrer exercici 2021, 
s’ha realitzat l’estudi i elaboració de 
dos-cents seixanta-cinc (265) informes 
jurídics. En aquest concepte d’infor-
me jurídic s’inclouen, informes, notes 
informatives, propostes de resolució i/o 
d’acord, i consultes jurídiques relaciona-
des amb les diverses àrees d’actuació, 
exposades anteriorment. 

En el Gràfic 4, podem veure l’evolució 
del nombre de convenis i contractes 
nous o que han estat objecte de no-
vació, pròrroga o resolució, apreciant 
en comparació amb l’any 2019, pràcti-
cament un manteniment en el nombre 
dels convenis i contractes, sent de 84 al 
2019, 98 al 2020 i 80 al 2021.
 
En el Gràfic 5, tenim una taula amb 
l’històric dels escrits judicials, derivats 
essencialment dels recursos contencio-
sos administratius que ha portat a terme 
el departament des del 2013 fins al 2021. 
Aquest darrer exercici de 2021, el núme-
ro ha estat de 184, equiparant-se al 2019 
atesa la represa de l’activitat judicial, 
una vegada finalitzada la declaració d’es-
tat d’alarma esdevinguda per la pandè-
mia sanitària.

Participació en el Pla Estratègic  
2021-2024
L’Assessoria Jurídica, tal i com s’ha fet 
referència anteriorment, és un departa-
ment intern de suport, però de caràcter 
transversal, havent contribuït en aquest 
sentit en algunes de les línies estratègi-
ques establertes per la Junta de Govern 

per als exercicis  2020 i 2021, essenci-
alment en ser un referent en el com-
pliment de les funcions inherents a un 
col·legi professional i les seves obligaci-
ons legals.

ALTRES ÀMBITS D’ACTUACIÓ
L’ICAB també desenvolupa la seva acti-
vitat mitjançant la participació en d’altres 
entitats els objectius de les quals són co-
herents amb les finalitats del Col·legi.

En aquest moment, l’ICAB és membre de 
les Fundacions Congrés de Cultura Ca-
talana, Consell de la Informació de Cata-
lunya, Lluís de Peguera i Juristes Sense 
Fronteres, però l’activitat fonamental se 
centra en les Fundacions Ferrer Egui-
zábal, Instituto de Investigación 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 Fer-
rer i Eguizábal, col·legiat de l’ICAB. Amb 
la dotació que percep d’aquesta Funda-
ció, el Col·legi convoca anualment Pre-
mis sobre diverses matèries jurídiques i 
beques d’estudi. El 2021 l’ICAB va con-
vocar el Premi Jurídic Ferrer Eguizábal 
sobre Dret civil català dedicat a guar-
donar la millor monografia en aques-
ta matèria, i una edició extraordinària 
del Premi Ferrer Eguizábal destinada a 
guardonar el millor projecte d’investiga-
ció sobre el principi de transparència i 
el contracte d’assegurança.

El 13 de desembre de 2021 el Patronat 
de la Fundació Ferrer Eguizábal, amb 
motiu del 40è aniversari de la constitu-
ció de la Fundació, ha celebrat una reu-

nió a la Sala d’Usatges de la Biblioteca 
de l’ICAB, amb posterioritat al desco-
briment d’una placa commemorativa i 
s’ha inaugurat la Secció o Fons Ferrer 
Eguizábal de la Biblioteca en el qual es 
dipositaran totes les obres guardonades 
amb el Premi Jurídic Ferrer Eguizábal.

La Fundació Sant Raimon de Penyafort 
té per finalitat la difusió de la cultura 
jurídica i la col·laboració en la reinser-
ció social de les persones recluses, amb 
una atenció especial a totes les qüesti-
ons relacionades amb la protecció jurí-
dica dels menors i de les persones en 
situació de risc. 

L’Espai de Reflexió de la Fundació Sant 
Raimon de Penyafort és una trobada pe-
riòdica en què experts jurídics i d’altres 
àmbits de coneixement debaten a l’en-
torn de temes d’actualitat relacionats 
amb les finalitats fundacionals. Durant 
el 2021 la Fundació ha organitzat el Se-
minari “Els drets de les persones que no 
tenen llar”  (19.01.2021), en el marc del 
Conveni de Col·laboració signat amb la 
Universitat Autònoma de Barcelona.
El 2021 el Patronat de la Fundació ha 
atorgat la tercera edició del Premi Re-
conciliació, destinat a guardonar perso-
nes o entitats que hagin destacat per 
una trajectòria que expressi els valors 
de la Fundació, a la Parròquia de Santa 
Anna-Hospital de Campanya de Barce-
lona, en reconeixement i homenatge a 
la seva generosa tasca solidària d’aco-
llida, escolta, acompanyament i promo-
ció integral de les persones excloses i 
sense llar, desenvolupada des de gener 
de 2017
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La Fundación Instituto de Investiga-
ción Aplicada a la Abogacía té per ob-
jecte la investigació aplicada a l’advoca-
cia, per contribuir a la millora constant 
del coneixement d’aquesta professió i 
a la formació en tot allò relacionat amb 
aquesta, especialment dels que for-
men advocats. En aquesta línia, s’han 
publicat ja dues investigacions dirigides 
a conèixer l’ús de les xarxes socials en 
l’entorn de l’advocacia i les principals 
malalties dels advocats.

La Fundació Degà Ignasi de Gispert, 
del Patronat de la qual formen part 
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Bar-
celona, Alter Mútua Advocats i Arquia 

Banca-Caixa Advo-
cats, té l’objectiu de 
realitzar obra social 
per als col·legiats/
des i els seus fami-
liars.

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

Excepcionalment, aquestes prestacions 
també poden arribar a persones vincu-
lades a l’ICAB que es trobin en les ma-
teixes circumstàncies.

També cal destacar la participació de 
l’ICAB en l’Acadèmia de Jurispru-
dència i Legislació de Catalunya, una  
centenària corporació de Dret públic 
que es va fundar  1840 dedicada al 
compliment de les finalitats d’estudi i 
investigació del dret i col·laboració a la 
reforma de la legislació i al foment de la 

cultura jurídica. 
Tot i això, són 
els acadèmics 
pertanyents a 
les diferents 
branques del 
Dret públic i 
privat, dels ves-
sants teòrics o 

pràctics i d’orígens diversos els qui, amb 
la seva activitat de recerca, de docència i 
de participació a les institucions jurídi-
ques catalanes, així com amb les seves 
nombroses publicacions, atorguen a la 
institució el prestigi, la solvència i el re-
lleu que la societat catalana li reconeix.

Enguany cal destacar, entre altres acti-
vitats com sessions solemnes i sessi-
ons obertes, la commemoració del 50 
Aniversari del II Congrés Jurídic Català. 
Aquest acte ha tingut lloc a la seu de l’Il-
lustre. Col·legi de l’Advocacia de Barce-
lona i ha estat organitzat conjuntament 
amb  la Junta de Govern de l’ Il·lustre 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
 
Amb l’Acadèmia de Jurisprudència i Legis-
lació de Catalunya, l’ICAB edita conjun-
tament la Revista Jurídica de Catalunya, 
fundada el 1895 per les dues corporacions 
i 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 sentèn-
cies d’aplicació a Catalunya. A més, és 
una publicació indexada en els prin-
cipals catàlegs de qualitat nacionals i 
internacionals: DICE, RESH, ISOC, LA-
TINDEX, CARHUS, entre d’altres.
 
La RJC publica 9 números anuals (4 de 
doctrina i 5 de jurisprudència). Cada tri-
mestre es publica 1 número de doctrina i 
1 de jurisprudència. A més, durant l’any es 

publica al menys un número addicional, 
una monografia sobre un tema d’actualitat.
 
L’ICAB forma part també de l’Associa-
ció Catalana per a l’Arbitratge-Tribunal 
Arbitral.

Finalment, l’ICAB presideix l’Associació 
Intercol·legial de Col·legis Professio-
nals 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. El 2021, 
l’Associació Intercol·legial ha organit-
zat, entre d’altres activitats, la segona 
edició de les Jornades Intercol·legials 
on-line,  amb un ampli programa de  we-
binars i conferències, impulsades per 
les diverses Sectorials i Comissions de 
la Intercol·legial, en què es van tractar 
temes d’interès transversal relacionals 
amb l’actualitat de les professions. Igual-
ment, el  20 de desembre de 2021 la 
Intercol·legial ha celebrat un acte per 
commemorar el 10è aniversari de la 
seva constitució com a Associació, en 
el transcurs de qual han tingut lloc sis 
Diàlegs professionals – un per cada Co-
missió Sectorial -  amb el Títol “Reptes 
socials i professions” que han tractat els 
següents temes: “Canvis socials i Dret”, 
“Vulnerabilitat Social”, “Recuperació 
econòmica”, “Sostenibilitat”,  “Salut Digi-
tal” i “Desinformació i tecnologia”.
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Registres públics 2021

La newsletter de Funcions Públiques

Les reclamacions de consum: Serviconsum

La deontologia professional

Els dictàmens emesos en relació als honoraris professionals

Els Serveis d’Orientació Jurídica, Orientació en Mediació i Orientació en Estrangeria

La Justícia Gratuïta, el Torn d’Ofici i l’Assistència a la Persona Detinguda
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Funcions 
Públiques

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, com a  
Corporació de Dret Públic, exerceix Funcions Públiques 
pròpies o delegades per les Administracions Públiques, 
subjectes al Dret Administratiu, 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 com-
pliment 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 LECRIM, en relació a les comunicacions 

de les detencions de la ciutadania 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 di-
ferents Registres es vol donar publici-
tat formal a l’existència de determinats 
perfils professionals de les nostres per-
sones col·legiades, essent obligatòria 
en el cas de les Societats Professionals, 
Administradors/es Concursals, Comp-
tadors-partidors/es i Mediadors/es; i 
voluntària per a la resta de Registres 
Professionals que manté l’ICAB.

Aquests registres són accessibles per 
a la ciutadania i òrgans judicials mitjan-
çant el web col·legial (www.icab.cat), per 
tal de garantir la transparència jurídica. 
L’any 2021, pel que fa a les persones col-
legiades a l’ICAB que es troben inscrites 
als diferents registres, hi ha:

• Administradors/es Concursals: 1.117
• Comptadors-Partidors/es: 823
• Auditors/es en Entorns Tecnològics: 94

LA NEWSLETTER DE 
FUNCIONS PÚBLIQUES
Durant el 2021 s’ha continuat amb la pu-
blicació trimestral que es va iniciar l’any 
2016 de la newsletter de Funcions Públi-
ques a la revista Món Jurídic, amb dades 
i criteris que poden ser d’interès proce-
dents dels Departaments d’Honoraris, 
Deontologia, Estrangeria i Torn d’Ofici.  

LES RECLAMACIONS DE CONSUM: 
SERVICONSUM
L’any 2017 es va introduir el mecanisme 
de presentació de queixes, reclamacions 
i denúncies per part dels consumidors/es, 
en desenvolupament de la normativa legal 
en la matèria, per la via principal de regis-
tre en l’Oficina d’Atenció als Consumidors, 
anomenada específicament Serviconsum.

L’any 2021 es van enregistrar 2.515 inci-
dències de l’Oficina (repartides en els 

corresponents conceptes de queixes, 
reclamacions, denúncies, o tràmits respec-
te designes del Servei de Defensa d’Ofi-
ci), de les quals un 35% es van resoldre 
directament pel servei, sense necessitat 
de derivació a cap Departament col·legial, 
en tractar-se de reclamacions de consum 
pròpies dels mecanismes de Responsabi-
litat Civil,  d’arbitratge o mediació, i altres, 
essent la mitjana del temps de tramitació 
de les consultes de 4,62 dies.

LA DEONTOLOGIA PROFESSIONAL
La vigilància i el control deontològic de 
l’exercici professional de l’advocacia, en  
compliment de les Funcions Públiques 
i estatutàries de l’ICAB, es duu a terme 
a través de la Comissió de Deontologia 
Professional i Intrusisme. Aquesta arti-
cula l’exercici de l’ICAB de la potestat 
disciplinària, d’acord amb els Estatuts 
Col·legials i les normes professionals, i 
vetlla pel compliment de la normativa de-
ontològica i ètica que gira al voltant de la 
professió. L’exercici de l’advocacia es re-
geix per uns principis que inspiren les re-
lacions amb altres lletrats, amb els clients 
i usuaris, amb l’Administració de Justícia, 
i la resta d’operadors que s’hi relacionen.

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 l’Ex-
posició de Motius de la 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 modulada 
per una sèrie de límits continguts en la 
pròpia norma, amb la finalitat de no des-
naturalitzar el contingut deontològic al 
que s’han de sotmetre.

Al Gràfic 1 podem veure el total de queixes 
presentades en el període comprès entre 
els anys 2016 i 2021. Les queixes presenta-

des havien augmentat en els anys 2013 a 
2015, amb una lleugera davallada els anys 
2016, 2017 i 2018, en canvi al 2019 havia aug-
mentat de nou, en un 18%, en 105 queixes. 
Aquest augment no ha estat la tendència 
per a l’any 2020, ja que s’ha produït un des-
cens d’un 28% de queixes respecte a l’any 
anterior, per efecte de la pandèmia de la 
COVID-19.  En canvi, el darrer any 2021 el 
nombre de queixes ha tornat a augmentar, 
en un 33% respecte a l’any 2020, 164 quei-
xes més, retornant l’indicador a valors pre-
vis a aquest factor objectiu.

El descens tècnic a l’any 2018 és degut a 
què es van posar en marxa mecanismes 
de filtre de reclamacions estrictament de 
consum, no denúncies deontològiques.  
Així, d’un total de 700 queixes interposa-
des l’any 2010, passem a 665 l’any 2019, la 
qual cosa suposa, malgrat l’augment rela-
tiu respecte al 2018, un descens del 5% 
respecte el 2010, que s’ha de considerar 
estrictament tècnic, davallad que, sense 
valorar l’any 2020 pels motius ja consi-
derats, s’ha mantingut el 2021, en més 
d’un 10% respecte el 2018, 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 
que es produeixi una queixa dirigida a un 
advocat o advocada. 

Al Gràfic 2 hi trobem el percentatge que 
representen el nombre total de queixes 
presentades sobre el cens col·legial, des 
de 2013 fins a 2021. Encara que a priori pot 
semblar que el comportament del gràfic 
és bastant irregular, s’observa com el per-
centatge de queixes sobre el cens es mou 
en una forquilla molt estreta. La mitjana de 
queixes se situa en un 3,62 %  de mitjana, 
la qual cosa és una xifra relativament bai-
xa, que reflecteix un alt grau de satisfacció 
dels serveis prestats pels advocats/des de 
l’ICAB. Això coincideix amb les conclusi-
ons recollides al “Informe general: Baró-
metro Interno del Consejo General de la 
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Abogacía Española de febrero de 2021”. 
En resum, el citat document conclou sobre 
l’estat actual de la professió que: “Estem 
malament en l’econòmic, essent negativa 
(52% sobre 33%) la perspectiva de l’advo-
cacia sobre el futur, però cada vegada mi-
llor en tota la resta”. Resultant molt desta-
cable el grau de satisfacció de la ciutadania 
respecte a la professió, quant a garantia de 
la defensa dels drets i llibertats, que arriba 
a un significatiu 82%.

Aquest “tota la resta” es refereix al grau de 
resposta als clients per part dels professio-
nals, en la qualitat en la prestació del servei, 
en l’esforç per mantenir-se en constant for-
mació i reciclatge professional,  en l’interès 
pels problemes de la Justícia, i en una espe-
cial sensibilitat pels problemes socials.

Quant a l’origen de les queixes presen-
tades, al Gràfic 3 podem veure quina ha 
estat la seva evolució en el període 2017-
2021. Les queixes tenen la seva principal 
font d’origen en els “ciutadans”. En efecte, 
a l’any 2021, d’un total de 639 queixes, un 
67% han estat presentades per “ciutadans”. 
El col·lectiu que major nombre de queixes 
ha presentat, ha estat el d’”altres lletrats”, 
amb un total de 145 en l’últim any. Mentre 
que les queixes que dimanen de les cate-
gories “Jutjats” o “uns altres”, representen 
menys d’un 5% cadascuna. D’altra banda, 
mentre que les queixes derivades de “ciu-
tadans” 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’ob-
jectiu d’investigar les circumstàncies concre-
tes que envolten aquest fet, per poder valo-
rar si la conducta denunciada és susceptible 
de ser sancionada. Per això, al Gràfic 4, en 
el qual s’estableix l’evolució de les sancions 
imposades, s’observa com els valors regis-
trats estan molt per sota del nombre total de 
queixes presentades al Gràfic 1.

Gràfic 1. TOTAL QUEIXES PRESENTADES Gràfic 2. PERCENTATGE DE QUEIXES 
SOBRE EL CENS.
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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 dona 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 a la norma.

En aquest sentit, és rellevant l’entrada 
en vigor el 2019 de la modificació de la  
Normativa de l’Advocacia Catalana, que 
entre altres aspectes rellevants extreu de 
la tipicitat infractora la negligència o mala 
praxi professional, sense una sentència 
judicial prèvia que la declari, així com les 
pautes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Quant a la tendència de la gràfica, veiem 
com, en termes generals, es produeix 
un descens progressiu, per les raons ex-
posades, del nombre total de sancions 
imposades. En efecte, de 102 sancions 
imposades l’any 2011, es passa a un total 
de 57 l’any 2021, la qual cosa suposa una 
reducció del 56% en 10 anys, confirmant 
una tendència que es manté constant.

Al Gràfic 5 es veu una comparativa del 
nombre total de sancions imposades, en 
funció de la qualificació que la conduc-
ta 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 gravetat de la conducta, 
atenent al principi de proporcionalitat 
que regeix en tot règim sancionador, en 
les següents categories: “lleus”, “greus” i 
“molt greus”. A la gràfica, veiem com la 

Gràfic 6. PERCENTATGE DE SANCIONS IMPOSADES SOBRE EL CENS
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Gràfic 8. TEMPS DE TRAMITACIÓ EN 
MESOS SOBRE TAXACIÓ DE COSTES I 
JURA DE COMPTES.
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majoria de sancions imposades al llarg 
dels últims anys han rebut la qualificació 
de “greu”. Al 2021 han estat sancionades 
com a “lleus” 29 conductes. Les conduc-
tes considerades com a “greus”, ocupen 
la segona posició; mentre que les sanci-
ons resoltes com “molt greus” tenen una 
escassa representativitat sobre el total. 
Així, en l’últim any, no s’han imposat san-
cions per infraccions “molt greus”.

Al Gràfic 6 podem veure la representa-
tivitat de les sancions imposades sobre 
el cens col·legial, al llarg del període 
2013-2021. Com apuntàvem abans, del 
nombre total de queixes presentades, 
no totes donen lloc a una sanció, la qual 
cosa suposa un percentatge relativa-
ment petit en relació al cens de col·legi-
ats/des. A més, veiem com, en els últims 
anys, la tendència de la gràfica mostra 
una regressió de les sancions imposa-
des, d’acord amb l’augment del cens col-
legial i el descens del nombre total de 
sancions imposades, abans comentat. 
L’any 2021 s’han imposat un 0,23% de 
sancions sobre el cens, el que sens dub-
te és una dada positiva que reflecteix la 
bona actuació dels advocats/des ICAB.

ELS DICTÀMENS EMESOS EN RELACIÓ 
ALS HONORARIS PROFESSIONALS
D’acord amb allò que estableix tant l’Es-
tatut General de l’Advocacia Espanyola, 
en els seus article 25 i 26, com la Nor-
mativa de l’Advocacia Catalana, en els 
seus articles 38 i 39, els professionals de 
l’advocacia tenen dret a percebre una 
contraprestació pels seus serveis pro-
fessionals, així com l’import dels hono-
raris serà el que lliurement es pacti en-
tre l’advocat o advocada i el seu client. 
S’estableix igualment la recomanació de 
recollir aquest pacte en matèria d’ho-
noraris mitjançant full d’encàrrec on es 
detalli el cost i el contingut de les actu-
acions, tant judicials com extrajudicials, 
incloent les oportunes previsions sobre 
despeses no incloses, com les bestretes 

per les actuacions d’altres professionals 
(procurador, perits…), i la subjecció dels 
preus al règim fiscal vigent, IVA i IRPF, 
principalment.  Així mateix, els Col·legis 
d’Advocats tenen encomanada la com-
petència d’emetre informes a requeri-
ment de l’òrgan judicial sobre l’adequa-
ció o el caràcter excessiu de la minuta 
que sigui impugnada pels tràmits de l’ar-
ticle 242 i següents de la LEC.

La funció principal de la Comissió d’Hono-
raris del Col·legi de l’Advocacia de Barcelo-
na és la d’emetre els dictàmens o informes 
preceptius i no vinculants en els incidents 
d’impugnació per excessius dels honoraris 
de l’advocacia en taxació de costes i jura 
de comptes,  que preveuen els articles 35 
i 246 de la LEC, ponderant principalment 
de forma conjunta i equitativa els factors 
relatius a l’interès econòmic litigiós i al 
grau de treball. La ponderació del treball 
té present el tipus de procediment o la 
fase del procediment o actuació respecte 
de la qual es planteja la taxació, la comple-
xitat i el temps de l’actuació.  

La Comissió d’Honoraris també s’encar-
rega de designar pèrit, d’entre les perso-
nes adscrites a la Comissió, per emetre 
dictamen pericial a requeriment d’un 
òrgan judicial, de conformitat amb l’arti-
cle 339 o 381 de la LEC. Igualment, pot 
emetre informe previ a la taxació, com 
a servei voluntari i preventiu, per reduir 
la conflictivitat en matèria de taxació de 
costes, d’acord amb allò disposat als ar-
ticles 5 a 9 del Reglament de la Comis-
sió d’Honoraris, aprovat per Acord de la 
Junta de Govern de l’ICAB de data 17 de 
setembre de 2019 i posteriorment modi-
ficat per Acord de la Junta de Govern 
de data 28 de juliol de 2020.

Els Criteris Orientatius en matèria de ta-
xació de costes de l’ICAB, declarats ade-
quats a la legalitat de competència per 
Resolució de la CNMC de 27 de febrer 
de 2020 i que van entrar en vigor en data 

5 de març de 2020, seran els aplicables a 
l’informe de l’article 246.1 de la LEC.

Al Gràfic 7 s’observa l’evolució anual dels 
expedients tramitats en incidents de ta-
xació de costes i jura de comptes en el 
període comprès entre l’any 2014 i l’any 
2021. Es pot veure com del 2014 a 2017 
el número d’informes sol·licitats es va 
estabilitzar, mentre que en els dos anys 
posteriors es va produir una tendència 
a l’alça, amb un increment d’un 12,87% 
en els expedients registrats l’any 2018 
en relació amb  l’any 2017 i d’un 26,69% 
en els expedients registrats l’any 2019 
en relació amb l’any 2018.  L’any 2020 es 
registren un 17,57% menys d’expedients 
que l’any 2019 i, per tant, es produeix 
un descens. Si bé, l’any 2021 la Comissió 
d’Honoraris ha registrat un total de 1.696 
expedients, la qual cosa representa un 
increment d’un 46,97% en relació amb 
els expedients registrats l’any 2020. 

Al Gràfic 8 queda palès el temps mit-
jà de tramitació dels dictàmens emesos 
en incidents d’impugnació de taxació de 
costes i jura de comptes. A l’any 2015 es 
produeix una reducció del temps de tra-
mitació en relació amb l’any 2014, de 2,10  
a 2 mesos, que es manté fins a l’any 2018. 
Aquest termini s’ha incrementat durant 
els anys 2019 i 2020, degut principalment 
al propi increment del nombre d’expedi-
ents registrats durant els anys 2018 i 2019. 
Si bé, l’any 2021 es produeix una nova re-
ducció del temps de tramitació en relació 
amb l’any 2020, de 6 a 4,5 mesos.

La Comissió d’Honoraris també dona 
contestació a les qüestions que plan-
tegen els lletrats i lletrades sobre ho-
noraris professionals, ja sigui de forma 
presencial, per telèfon o per correu 
electrònic. Des de l’any 2014 es manté 
constant el nombre de consultes ateses. 
L’any 2020 es va produir un increment 
d’un 28,57% en relació amb les consultes 
de l’any 2019. I l’any 2021 s’han atès 7.082 
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consultes, amb un nou increment d’un 
28,39% en relació amb les consultes de 
l’any 2020 (Gràfic 9).

Pel que fa al servei d’informe previ, durant 
l’any 2021 s’han registrat 78 sol·licituds i, per 
tant, s’ha produït un increment d’un 73,33% 
en relació amb les sol·licituds registrades 
l’any 2020 (45). 

D’altra banda, la Junta de Govern, en la seva 
sessió celebrada en data 21 de setembre de 
2021, va aprovar per un mandat de 2 anys:

• La renovació com a ponents de la Comissió 
d’Honoraris, amb efectes 1 d’octubre de 2021, 
de:
 
Francisco Blázquez Martínez
Isabel Borrell Clara
Josep Boter Buch
Mario Cervera Soto
Ginebra Comellas i Estibal
Mercedes Cora Calabuig
Cristina Cortés Vidal
Lluis Cusi Pradell
Jordi Domingo Alegre
Enrique José Fernández Carrasco
Daniel Labrador Fuertes

Francesc Xavier León i Balagueró
Francesc Marfà Badaroux
Julio Mesanza Queral
Elena Moreno Badia
Juan Manuel Moros García
Juan Puig Fontanals
Antoni Raventos Riera
José Sánchez Moreno
Alejandro Tintoré Espuny
 
• El nomenament com a nous ponents, amb 
efectes 1 d’octubre de 2021, de:
 
Sonia Pamias Castillo
Fernando García Molinos
Mercé Xiqués Ferraz
Oscar Folchi Riera
Mireia Pagés Crivillé
David Requena Martínez
Paz Cano Sallarés
Jaideep Nanwani Lachman
Lourdes Galvé Garrido
Nil López Palahí  (Secretari del GAJ)
Marta Legarreta Fontelles
Luis Virgos Palou
Ana Esteve Maufras
 
• El nomenament com a nou  ponent, amb 
efectes 1 de novembre de 2021, de:
 
Luis Sales Camprodon

I en la seva sessió celebrada en data 2 de no-
vembre de 2021, el nomenament com a nous 
ponents també per un mandat de 2 anys, 
amb efectes des d’aquella data, de Silvia To-
ledo Sánchez i Marta Subirana Bargalló.

Igualment, la Junta de Govern va aprovar la 
baixa com a vocals, per voluntat pròpia, de 
Paz Cano Sallarés i Ginebra Comellas i Es-
tibal, en les seves sessions celebrades en 
dates 2 i 30 de novembre de 2021, respec-
tivament.

La Comissió d’Honoraris també ha impartit 
les següents sessions formatives:
• En data 29 d’abril de 2021, “Webinar: dubtes 

freqüents en matèria d’honoraris. Els nous 
Criteris 2020”. Organitzada amb la Secció 
de Dret Processal.

• En data 26 de novembre de 2021, “Jorna-
da Formativa sobre l’origen i aprovació dels 
Criteris Orientatius de l’ICAB en matèria de 
taxació de costes de 2020, qüestions pràc-
tiques per a la seva aplicació i anàlisis de di-
ferents casos reals”, a la delegació d’Arenys 
de Mar.

Ha iniciat el lliurament, a la Revista de l’Il-
lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
“Món Jurídic”, d’una sèrie d’articles que te-
nen la finalitat de divulgar i donar la màxima 
transparència possible a la forma en què 
s’apliquen els nous Criteris de 2020 a la Co-
missió d’Honoraris. 

El primer lliurament s’inicia a la Revista núm. 
335 (Juny/juliol 2021) amb l’article “La base de 
càlcul als Criteris 2020 en dret de família”.  I 
continua amb un segon lliurament a la Revista 
núm. 338 (desembre 2021/gener 2022) amb 
l’article “La base de càlcul dels Criteris 2020 
sobre els procediments d’arrendaments”.

I ha creat un grup de treball amb la Secció de 
Consum per abordar diverses millores dels 
nous Criteris de 2020, en els conflictes amb 
els consumidors implicats.

ELS SERVEIS D’ORIENTACIÓ JURÍDICA, 
ORIENTACIÓ EN MEDIACIÓ I ORIEN-
TACIÓ EN ESTRANGERIA, LA JUSTÍCIA 
GRATUÏTA, EL TORN D’OFICI I L’ASSIS-
TÈNCIA A LA PERSONA DETINGUDA
A l’empara del que disposa la Llei 1/1996, de 
10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta, es 
reconeix  als ciutadans i a les ciutadanes els 
drets a rebre orientació jurídica i a litigar gra-
tuïtament si acrediten trobar-se dins dels pa-
ràmetres econòmics establerts a la norma. El 
reconeixement d’aquest dret comporta, en 
la majoria dels casos -quan la seva interven-
ció és preceptiva- la designació d’advocat/da 
adscrit/a al Torn d’Ofici corresponent.

Gràfic 9. CONSULTES ATESES SOBRE 
HONORARIS PROFESSIONALS
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D’altra banda, l’art. 119 de la CE, en relació 
amb el reconeixement del dret a la tutela ju-
dicial efectiva de l’article 24, estableix el dret 
a la justícia gratuïta per aquells que acreditin 
insuficiència de recursos per litigar. 

A Espanya, l’accés a la Justícia a qualsevol 
ciutadà és un dret reconegut per la Llei en 
aplicació de la Constitució Espanyola, en 
desenvolupament dels seus articles 14, 24 i 
119. És a dir, l’accés a la Justícia Gratuïta per 
a qualsevol ciutadà/ana és un dret consoli-
dat, exigible als poders públics.

L’ICAB signa cada any conveni de col·laboració 
per al funcionament d’un Servei d’Orientació 
Jurídica a la ciutadania, amb el Departament 
de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

El SOJ SOM té caràcter gratuït i conté les 
següents prestacions:

1. Proveir d’un consell orientador en matèria 
jurídica
2. Proporcionar assessorament a la ciutada-
nia en relació al dret a obtenir justícia gratuïta
3. Oferir vies alternatives de resolució de 
conflictes: Mediació.

El SOJ SOM/SERTRA, per tant, és un ser-
vei públic i gratuït d’atenció personalitzada 
i de caràcter presencial que té com a fina-
litat proporcionar un primer consell orienta-
dor sobre el tema plantejat pels usuaris/àries i 
informar sobre la viabilitat d’anar als tribunals i 
de recórrer a les vies alternatives de resolució 
de conflictes.  Està regulat a l’art. 22  de la Llei 
1/1996, de 20 de gener, d’Assistència Jurídica 
Gratuïta: “Els Col·legis d’Advocats han  d’im-
plantar  serveis d’assessorament als peticionaris 
d’assistència  jurídica  gratuïta,  amb  la  finalitat  
d’orientar  i  canalitzar  les  seves pretensions. 
L’assessorament esmentat ha de tenir, en tot 
cas, caràcter gratuït per als sol·licitants”.   

I també a l’art. 32  del Reglament d’Assistència 
Jurídica Gratuïta (aprovat pel  Reial Decret 
996/2003, de 25 de juliol):
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Gràfic 11. DISTRIBUCIÓ CONSULTES SEGONS PUNT D’ATENCIÓ

• “1. Cada Col·legi d’Advocats comptarà  ne-
cessàriament  amb un Servei d’Orientació 
Jurídica que assumirà, a més de les funcions 
que li assigni la Junta de Govern, l’assessora-
ment previ als peticionaris d’assistència jurídi-
ca gratuïta, la informació sobre el compliment 
dels requisits necessaris per al seu reconeixe-
ment i l’auxili en la redacció dels impresos nor-
malitzats de sol·licitud. Aquest servei tindrà 
caràcter gratuït per als sol·licitants.” 

• “2. Els Col·legis d’Advocats han d’adoptar les 
mesures necessàries per facilitar l’accés dels 
ciutadans als Serveis d’Orientació Jurídica i 
per difondre adequadament la localització de 
les seves dependències i les seves funcions.” 

• DECRET 252/1996, de 5 de juliol, de crea-
ció de les Comissions d’Assistència Jurídica 
Gratuïta, de regulació del procediment per al 
reconeixement del dret d’assistència jurídica 
gratuïta i de la subvenció per a les actuacions 
professionals dels advocats i procuradors. 

PUNTS SOJ-SOM
Al Gràfic 10 es reflecteix l’evolució de les 

consultes ateses en els darrers anys. En el 
decurs de 2021 ha augmentat el nombre de 
persones que han estat ateses als diferents 
Punts d’Orientació Jurídica i Mediadora, que 
l’ICAB posa  a disposició de la ciutadania, se-
gons els diferents convenis de col·laboració 
subscrits al llarg dels anys amb l’Administra-
ció, respecte de l’any anterior. En total, han 
estat ateses 49.422 persones.

Al Gràfic 11 es reflecteix la distribució de les 
consultes que han estat ateses durant 2021, 
en cadascun dels Punts d’Orientació Jurídi-
ca i Orientació en Mediació del Col·legi.

Pel que fa a les persones ateses al SOJ 
SOM de la Ciutat de la Justícia, el 2021 
han destacat considerablement les consul-
tes relatives a temes d’arrendaments que, 
en la majoria dels casos, han comportat la 
tramitació d’expedients de justícia gratuïta 
de persones afectades per desnonaments.

Així mateix, cal destacar, també, el gran 
nombre de persones usuàries que han es-
tat ateses des del SOJ SOM de la Ciutat 

Gràfic 10. EVOLUCIÓ ANUAL CONSULTES SOJ
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de la Justícia afectades per la denegació 
del dret d’asil, així com les consultes en 
matèria de Segona Oportunitat (Gràfic 12). 

Al  SOJ SOM Delegacions de l’ICAB, du-
rant el 2021 han estat ateses 12.210 perso-
nes, segons Gràfic 13. 

Respecte al SOJ SOM OAC (c/ Ferran, 32), 
que atén persones empadronades a Bar-
celona ciutat, segons conveni amb l’Ajunta-
ment, s’ha de destacar que han estat molt 
equiparades, en nombre, les consultes rela-
tives a arrendaments i dret de família.  En 
total, en aquest punt d’atenció, s’han atès, 
durant el 2021, 2.823 persones (Gràfic 14). 

En conjunt, als 14 Punts d’Orientació Jurí-
dica i Mediadora, que estan en funciona-
ment segons conveni signat amb la Diputa-
ció de Barcelona,  durant el 2021 han estat 
ateses 1.717 persones, és a dir, el 3,4% res-
pecte del total de consultes ateses en tots 
els Punts d’Orientació de l’ICAB, segons 
distribució del Gràfic 15. 

Pel que fa al SIDH (Servei d’Intermediació 
en Deutes de l’Habitatge), en virtut de Con-
veni signat amb la Diputació de Barcelona, 
que s’ofereix en 19 punts d’atenció, durant el 
2021 s’han atès 4.008 persones (Gràfic 16). 

Finalment, també segons conveni signat 
amb l’Ajuntament de Barcelona, l’ICAB 
ofereix Orientació Jurídica i en Mediació, 
en matèria d’habitatge, al districte de Ciu-
tat Vella. Al SOJ SOM Habitatge Ciutat 
Vella, mitjançant conveni signat amb el Dis-
tricte, durant 2021 s’han atès 437 consultes 
(Gràfic 17). El perfil de les persones usuà-
ries d’aquest Punt d’Orientació Jurídica ha 
estat el següent: home, en situació d’atur, 
de nacionalitat estrangera, castellanopar-
lant, d’entre 40 i 59 anys d’edat. 

La valoració que les persones usuàries han 
fet del Servei d’Orientació Jurídica i Medi-
adora de l’ICAB, ha estat de 8.45.
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Gràfic 15. DISTRIBUCIÓ DE CONSULTES 
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Gràfic 16. DISTRIBUCIÓ DE 
CONSULTES DELS PUNTS SIDH
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Gràfic 12. CONSULTES PER MATÈRIES 
SOJ SOM CIUTAT DE LA JUSTÍCIA
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SERVEI DE TRAMITACIÓ 
DE JUSTÍCIA GRATUÏTA
Com es pot observar al Gràfic 18, durant 
l’any 2021 s’han tramitat un total de 37.660 
expedients de justícia gratuïta, 6.988 expe-
dients més que l’any anterior. Aquests ex-
pedients han estat resolts com a favorables 
per l’ICAB en un  68.59%, xifra molt similar a 
la dels anys anteriors a la pandèmia. Durant 
l’any 2021 s’han obert 69.009 expedients de 
justícia gratuïta penals, el que representa un 
augment de l’11.39% respecte l’any 2020.

A partir de l’1 de setembre de 2021, des de 
comissaries de Cossos de Seguretat de 
Catalunya, enviem lletrat/a per tal de fer la 
primera assistència a víctimes de violència 
masclista, de conformitat amb l’establert 
en la modificació de la Llei 5/2008 del dret 
de les dones a eradicar la violència mas-
clista que es va produir per la Llei 17/2020 
de 22 de desembre. S’han obert un total 
de 420 expedients de violència masclista.

Una qüestió rellevant ha estat la Llei Es-
tatal 8/2021, de 2 de juny, per la qual es 
reforma la legislació civil i processal per al 
recolzament a les persones amb discapaci-
tat en l’exercici de la seva capacitat jurídi-
ca i dret llei de la generalitat 19/2021, de 
3 de setembre, per a reforçar els drets i 
l’autonomia de les persones amb discapa-
citat, el que ha donat lloc a certa modifi-
cació en la tramitació dels expedients de 
justícia gratuïta, ja que per a la jurisdicció 
voluntària no es preceptiva la intervenció 
de lletrat/da, fent-se les designes quan el 
procediment esdevé contenciós. Durant 
l’any 2021, la valoració que fan les perso-
nes usuàries del Servei de Tramitació de 
Justícia Gratuïta és del 8,67.

TORN D’OFICI I ASSISTÈNCIA 
A LA PERSONA DETINGUDA 
L’any 2021 va finalitzar amb un total de 
3.099 advocats i advocades inscrits/es als 
diferents Torns d’Ofici del Col·legi de l’Ad-
vocacia de Barcelona (Gràfic 19). 
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Durant l’any 2021 s’han ates un total de 
53.720 telefonemes, el que representa un 
12.46% més que a l’any 2020 (Gràfic 20). 

Quant a la distribució dels telefonemes 
per assistència al/la detingut/da, convé 
destacar la dada que únicament en  un 
9,35%  de les situacions de detenció co-
municada es designa lletrat de lliure elec-
ció (Gràfic 21).

Pel que fa al número de designes, l’any 
2021 se’n van efectuar un total de 52.547 
(Gràfic 22).

Quant a la distribució de les designes efec-
tuades per matèries,  destaca la gran im-
portància 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 23).

Cal fer també una menció a les designes 
efectuades en l’àmbit de la defensa de 
víctimes de violència de gènere, que pre-
senten novament un important increment 
respecte d’anys anteriors. Si a l’any 2016 el 
nombre de designes realitzades va ser de 
3.671, a l’any 2021 s’han realitzat un total de 
5.293 designes. Representa un increment 
d’un 44.2% respecte al 2016 (Gràfic 24).

Aquest increment és conseqüència de la 
modificació de la Llei 5/2008 del dret de 
les dones a eradicar la violència masclista 
que es va produir per la Llei 17/2020 de 22 
de desembre. Aquesta modificació impli-
ca l’obligatorietat de l’assistència lletrada a 
la víctima en la seva primera declaració en 
seu policial, i es va portar a efecte a partir 
del dia 1 de juliol de 2021. El percentatge 
de peticions d’assistència lletrada per as-
sistir a la víctima en seu policial és d’un 
57% (molt superior al de l’any 2020, que 
era d’un 13%), com es detalla al Gràfic 25. 

Cal destacar, també, que en aplicació de 
la mateixa Llei assenyalada per l’eradica-
ció de la violència masclista, i des de l’1 de 
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setembre de 2021, s’han fet 420 designaci-
ons per assistir a les víctimes de violència 
masclista (excloses les de gènere de l’apar-
tat anterior) en la seva primera declaració. 
En un 86,43% la primera assistència es va 
realitzar en seu policial.
 
D’altra banda, durant l’any 2021, el nom-
bre d’actuacions professionals justificades 
pels lletrats i lletrades adscrits i adscrites 
al Torn d’Ofici ha estat de 183.799. Aques-
ta dada representa un increment d’un 
20,46% respecte a les actuacions justifica-
des durant l’any 2020 (Gràfic 26). 

TORN DE SEGONA OPORTUNITAT
També cal destacar que durant el mes de 
juliol de 2021 es va posar en marxa el torn 
de Segona Oportunitat (matèria que es va 
extreure del Torn Civil General), en el qual 
a data 31 de desembre hi havia inscrits un 
total de 100 advocats i advocades. Al llarg 
de l’any 2021 es van fer 256 designacions 
en aquesta matèria.

ÀREA JURÍDICA DEL TORN 
Des de l’Àrea Jurídica es gestionen les inci-
dències que es plantegen amb posterioritat 
a la designació de professionals d’ofici, a 
través de la incoació, tramitació i resolució 
d’expedients informatius i disciplinaris. Tan-
mateix, també s’atenen les consultes dels 
lletrats i lletrades i òrgans judicials de forma 
telefònica i a través de correu electrònic. 

Setmanalment, es mantenen reunions de 
la Comissió del Torn d’Ofici, a les quals 
 assisteix personal de l’Àrea Jurídica, per tal 
d’adoptar acords o propostes d’acord per 
elevar a la Junta de Govern en relació als 
expedients informatius tramitats a l’Àrea 
Jurídica. Mensualment, es celebra reunió 
plenària de la Comissió del Torn d’Ofici, 
presidida per la Diputada de la Junta de 
Govern responsable del Torn d’Ofici. 

Cal indicar que, derivat de la gestió d’expe-
dients informatius i incidències relatives a les 

designacions d’ofici (designes i telefonemes), 
es reitera la necessitat de reformar l’actual 
Reglament de Torn d’Ofici de l’any 2011. 

Durant l’any 2021, s’han tramitat un total de 
4.419 expedients, el que suposa un incre-
ment del 30,66% respecte de l’any 2020 i 
d’un 16,63% respecte de l’any 2019. 

Cal destacar que respecte de les 106.267 de-
signacions d’ofici efectuades durant l’any 2021, 
s’han iniciat 1.176 expedients de queixa de 
l’actuació dels lletrats i les lletrades del Torn 
d’Ofici, el que suposa un percentatge del 1,11% 
respecte al nombre d’actuacions d’ofici.

En relació a la tipologia d’expedients infor-
matius: 

• Renúncia:  744 (per trencament de la re-
lació de confiança, per haver-se esgotat 
l’abast de la designa). 
• Queixa: 1176 expedients (majoritàriament 
queixa dels interessats, però també inclou 
queixes de jutjats i comissaries) 
• Vènia: 424
• Accés al Torn d’Ofici: 60 
• Baixa del Torn d’Ofici: 102
• Ampliació de designa: 1
• Baixa d’exercici: 30
• Canvi de dades de la designa: 74
• Consulta: 45
• Designa caducada: 35
• Designa derivada: 6
• Designa sense efecte: 578
• Desistiment: 128
• Error de pagament: 135
• Ha rebut honoraris: 282
• Incidència designa: 325
• Incidència de guàrdia: 131
• Justificant d’actuacions: 2
• Petició de cobrament: 106
• Diversos: 35
Expedients disciplinaris iniciats: 21 

Sancions: Per infracció lleu: 0          
  Per infracció greu: 0      
 Per infracció molt greu: 6

Gràfic 23. DISTRIBUCIÓ DE DESIGNES 
PER MATÈRIES
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LES FUNCIONS DE L’ICAB
AL SOJ-CIE
En el marc dels convenis de col·laboració 
signats amb l’Ajuntament de Barcelona i la 
Direcció General de la Policia -Comissaria 
d’Estrangeria i Fronteres-,  l’Il·lustre Col·le-
gi de l’Advocacia de Barcelona realitza al 
CIE de Barcelona les següents funcions: 

a) Auxiliar a l’intern en l’obtenció de les 
dades de contacte del seu advocat per 
afavorir l’exercici del dret de comunica-
ció entre ambdós.

b) Orientar jurídicament els estrangers 
que es troben internats en el centre i 
que ho sol·licitin.

c) Assessorar els interns en la formulació 
i tramitació de les peticions i queixes so-
bre qüestions referents a la seva situació 
d’internament, tant si van dirigides al di-
rector del centre com al jutge de control. 

d) Comunicar a les autoritats i organis-
mes competents quan es detectin situa-
cions de tràfic d’éssers humans. 

ELS USUARIS DE PRIMER 
ACCÉS AL SOJ-CIE

L’edat dels usuaris/àries
El Servei d’Orientació Jurídica del Cen-
tre d’Internament d’Estrangers de Bar-
celona (SOJ-CIE) va tenir 325 usuaris de 
primer accés -interns que acudeixen per 
primera vegada al Servei d’Orientació- el 
2021. És en la franja d’edat compresa en-
tre els 18 i 39 anys on s’agrupen la majoria 
d’aquells. 11 usuaris eren menors d’edat 
(Gràfic 27). 

La nacionalitat dels usuaris/àries
La majoria dels usuaris que van ser ate-
sos pel Servei d’Orientació Jurídica per 
primera vegada al llarg de l’any 2021 eren 
africans. El continent africà, amb 276 
persones, ha estat l’àrea geogràfica més 

<18  
anys

11

entre  
18 i 39

entre  
40 i 65

20
0

>65 
anys

36

sense
informació

78

Gràfic 27. EDAT DELS USUARIS/ÀRIES 
DEL SOJ-CIE

Gràfic 28. AGRUPACIÓ D’USUARIS 
PER PAÏSOS
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Gràfic 29. DISTRIBUCIÓ DELS USUARIS PER CONTINENTS
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present al Servei d’Orientació Jurídica. 
Per nacionalitats, els algerians van ser 
els principals usuaris, seguits pels mar-
roquins i georgians (Gràfic 28).

Per continents, els usuaris/àres es distri-
bueixen de la següent manera (Gràfic 29)

Situació de l’intern
Aquesta dada registra els motius d’inter-
nament al CIE a partir de la situació en 
què es trobava la persona abans del seu 
ingrés. S’han descrit set situacions moti-
vadores d’internament: l’arribada de l’es-
tranger al país en pastera, la permanèn-
cia en un centre penitenciari, la detenció 
per aplicació de l’article 57.2 de la LO. 
4/2000, la detenció en un control polici-
al, la detenció en la frontera, la produïda 
per la presumpta comissió d’una infracció 
policial i la sortida d’un centre penitenci-
ari. Paral·lelament, també es registren els 
usuaris que estaven en llibertat (carrer) 
en el moment d’ingressar en el CIE. 

El valor “sense informació” reflecteix el 
nombre d’usuaris dels que es desconeix 
la situació prèvia en què es trobaven 
abans del seu ingrés en el CIE. 

L’arribada en pastera a Espanya va ser el 
motiu principal d’internament en el CIE; 
seguit per la detenció policial practicada 
amb motiu de l’expulsió prevista a l’arti-
cle 57.2 de L.O. 4/2000 (Gràfic 30). 

Vies de coneixement del servei
Una vegada al Centre d’Internament, 
els interns poden tenir coneixement 
del Servei d’Orientació Jurídica mitjan-
çat diferents vies de difusió. La majoria 
d’ells van conèixer el servei gràcies a 
la promoció feta per la Creu Roja. Cal 
destacar, també, la tasca informativa 
realitzada pels funcionaris policials res-
ponsable del CIE, que durant el 2021 ha 
constituït la segona via de promoció del 
servei (Gràfic 31). 

La informació sobre l’existència d’un 
Servei d’Orientació Jurídica dins del 
CIE pràcticament és immediata si tenim 
en compte els dies que transcorren des 
d’aquell en què entren fins al que en te-
nen coneixement (Gràfic 32). 

Origen dels expedients
La majoria dels expedients administra-
tius dels usuaris/àries que van accedir 
per primera vegada al SOJCIE en 2021 

es van originar a Catalunya, Andalusia i 
les Illes Balears (Gràfic 33).

En el cas de la comunitat andalusa tots els ex-
pedients es van originar a Almeria. Els interns 
amb expedients originats a Catalunya prove-
nen de les quatre províncies que la integren, 
si bé la majoria d’aquests tenen origen en la 
província de Barcelona. Des de les Illes Bale-
ars es van traslladar interns amb expedients 
incoats a les illes d’Eivissa i Mallorca.   

275
34

11
5

0

0
0

0

Gràfic 31. VIES DE PROMOCIÓ DEL SERVEI
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LES CITACIONS
Durant el 2021 el Servei d’Orientació Ju-
rídica del CIE de Barcelona va citar 331 
persones. D’aquestes, 310 persones van 
assistir a la cita i 21 persones no van acu-
dir-hi. Atenent el nombre de citacions per 
persona, resulta que 209 usuaris tenen 
una cita i 122 van ser citats en més d’una 
ocasió. Al Gràfic 35 es mostren els usua-
ris agrupats pel nombre de citacions. 

Els 331 interns que van sol·licitar una cita 
amb el Servei van generar un volum de 
539 citacions, repartides entre les 209 
cites destinades als usuaris/àries que 
van ser citats només en una ocasió i les 
330 cites dirigides als que van ser-ho en 
més d’una ocasió (Gràfic 36). 

Per poder conèixer el motiu de l’assigna-
ció de la cita, s’han creat quatre categori-
es:  Devolució SOJ, instància SOJ, petició 
intern i seguiment SOJ. Dins la categoria 
“Devolució SOJ” s’inclouen les citacions 
que fa el Servei d’Orientació Jurídica per 
entregar a l’usuari documentació obtin-
guda prèviament pels professionals del 
servei; dins la categoria “Instància SOJ” 
queden agrupades les citacions fetes pels 
professionals del servei a instància d’al-
tres institucions o persones diferents de 
l’usuari/ària; les citacions que demanen els 
interns es classifiquen com a “Peticions in-
tern” i, finalment, les citacions classificades 
com “Seguiment SOJ” són les realitzades 
pels professionals quan tenen la necessitat 
de fer un seguiment de l’expedient incoat.  

Al Gràfic 37 es mostra la distribució de 
les citacions en funció de la classificació 
descrita anteriorment. Com s’hi aprecia, 
el principal motiu de citació és l’interès 
del propi intern en aconseguir una visita 
amb el servei d’orientació jurídica. Del 
total de cites assignades, en 466 cites el 
citat va assistir el dia de la visita. I només 
73 cites van quedar desertes per la no as-
sistència de l’intern citat (Gràfic 38).Gràfic 39. CAUSES DE L’ABSÈNCIA
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Gràfic 35. DISTRIBUCIÓ DELS USUARIS PER NOMBRE DE CITES
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Gràfic 36. CITACIONS

ASIGNACIÓ DE CITES NÚMERO DE CITES

A USUARIS CITATS UNA VEGADA 209

A USUARIS CITATS MÉS D’UNA VEGADA 330

539

Gràfic 38. CLASSIFICACIÓ DE LES CITES SEGONS LA CAUSA DE LA CITACIÓ 

CITES AMB I SENSE ASSISTÈNCIA DE L’USUARI NÚMERO DE CITES

CITES AMB ASSISTÈNCIA 466

CITES SENSE ASSISTÈNCIA 73

539

devolució soj entre 6  
instància soj

seguiment sojpetició intern

Gràfic 37. CLASSIFICACIÓ DE LES CITES SEGONS LA CAUSA DE LA CITACIÓ
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La principal causa d’absència va ser el 
cessament de l’ingrés. L’execució de la 
devolució o de l’expulsió no va interferir 
en el desenvolupament normal del ser-
vei (Gràfic 39). 

El temps d’espera entre la citació i la visi-
ta es va concentrar en la franja compresa 
entre un i cinc dies d’espera. Per 77 in-
terns, però, la visita va ser immediata 
(Gràfic 40). 

EL SERVEI D’INTÈRPRET
413 citacions van anar acompanyades 
d’una petició de traductor perquè fos 
present en el moment de la visita. En 126 
citacions l’intern citat no va requerir la 
intervenció d’un intèrpret (Gràfic 41). 
 
La llengua més demandada en les entre-
vistes va ser l’àrab, amb 384 peticions 
(Gràfic 42). 

El servei d’intèrpret es va gestionar amb 
eficiència ja que les vegades en què es 
va requerir la presència d’un intèrpret 
aquest va acudir (Gràfic 43). 

I la confirmació de la disponibilitat va ser im-
mediata en la majoria dels casos (Gràfic 44).

LES ACCIONS DEL SOJCIE
Moguts pel propòsit de millorar cons-
tantment el Servei d’Orientació que 
l’ICAB desenvolupa al Centre d’In-
ternament d’Estrangers de Barcelona, 
hem creat un nou paràmetre d’anàlisi 
de l’activitat del servei: l’expedient. 
L’expedient és una referència associ-
ada a l’usuari que assisteix a la visita 
i que demanda una actuació del ser-
vei. Amb ella podem saber la consulta 
plantejada per l’usuari/ària, el servei 
facilitat i el nombre de vegades que ha 
estat necessari citar-lo fins a comple-
tar l’actuació. Si l’usuari vingués nova-
ment al servei per una nova consulta 
se li obriria un nou expedient que in-

clouria informació vinculada a la nova 
consulta. 

Aquesta novació ens proporciona més 
agilitat en l’anàlisi individualitzat del 
servei (anàlisi per usuari) i millora el re-
compte de consultes i serveis al quedar 
desvinculat de les citacions de l’usuari/
ària: les consultes i serveis estan asso-
ciades a l’expedient, de manera que 
haurà una consulta i un servei per ex-
pedient. Es fa una comptabilitat inde-
pendent de les citacions realitzades a 
un usuari/ària, que passen a informar 
sobre el nombre de vegades que un 
usuari ha estat citat per expedient (per 
una consulta i servei determinat). 

Amb aquesta nova metodologia, el nú-
mero de cites amb assistència no és 
igual al número d’expedients i actuaci-
ons realitzades, sinó a les vegades que 
un usuari ha anat al servei motivat per 
un expedient determinat. Per tant, és 
normal que hi hagi més citacions-assis-
tències que expedients i actuacions. 

Les 310 persones que van ser ateses pel 
Servei durant el 2021 van generar 354 ex-
pedients. D’aquestes, 272 persones van 
tenir només un expedient i la resta, 38 
persones, van tenir més d’un expedient. 
Aquest darrer grup va acumular un total 
de 82 expedients. (Gràfic 45)

Si analitzem els usuaris assistents en 
funció del nombre de vegades que van 
ser citats pel seu expedient resulta que 
la majoria va ser citada una única vega-
da, però si agrupem  a tots els usuaris 
que van acudir en més d’una ocasió pel 
seu expedient observem que acumu-
len 198 cites de les 466 assignades, és 
a dir, el 42,5% del total. Aquesta dada 
evidencia que el número de consultes 
que requereixen més d’una actuació és 
significatiu i implica la necessitat de fer 
un seguiment de l’expedient per part 

Gràfic 42. IDIOMES DEL SERVEI 

D’INTÈRPRET

ÀRAB 384

FRANCÈS 8

GEORGIÀ 17

RUS 2

XINÈS 1

Gràfic 41.  PETICIONS D’INTÈRPRET EN 
EL MOMENT DE L’ASSIGNACIÓ DE CITA 
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Gràfic 43.  SEGUIMENT DE L’ASSISTÈN-
CIA DE L’INTÈRPRET. 
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Gràfic 40. AGRUPACIÓ DELS USUARIS 
EN FUNCIÓ DE L’ESPERA PER SER ATE-
SOS PEL SOJCIE

Gràfic 44.  AGRUPACIÓ D’USUARIS EN 
FUNCIÓ DE L’ESPERA DE CONFIRMACIÓ 
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dels professionals del servei (Gràfic 
46). 

La majoria dels expedients es van resol-
dre amb una orientació jurídica: en 295 
expedients es va emprar aquesta forma 
de resolució. Tanmateix, en 35 ocasions 
es va contactar amb el lletrat de l’intern 
i es van gestionar 22 peticions de justícia 
gratuïta.  La comunicació amb el conso-
lat de l’usuari i la tramitació de peticions 
de protecció internacional només es va 
requerir en una ocasió, respectivament 
(Gràfic 47). 

Dels 354 expedients tramitats, 335 es 
van poder tancar després de completar 
l’actuació requerida. Només 19 d’ells es 
van haver d’arxivar per no ser possible 
completar-la degut a la devolució de 
l’intern, a la seva sortida del centre o a 
la suspensió de l’actuació que es venia 
realitzant (Gràfic 48). 

Quant al temps transcorregut entre 
l’obertura de l’expedient fins al seu tan-
cament o arxiu, 259 consultes es van 
resoldre a l’instant. Respecte a les quals 
no van tenir una resposta immediata, 
per terme mitjà van trigar 10,5 dies en 
ser resoltes. El Gràfic 49 següent classi-
fica els expedients per temps transcor-
regut entre la data d’obertura i la data 
de la seva finalització. 

LES CONSULTES DEL SOJ CIE

El cessament de l’ingrés en el CIE va ser 
la consulta més formulada l’any 2021. 
La protecció internacional, l’expulsió i 
la devolució són altres consultes que 
van destacar, però amb un nivell d’in-
terès molt inferior. Les 213 consultes 
registrades sobre cessament de l’in-
ternament permeten afirmar que la 
privació de llibertat va ser el que més 
va inquietar als usuaris i les usuàries 
del servei (Gràfic 50 i 51). Gràfic 50. TEMPS D’ESPERA EN LA RESOLUCIÓ DE LES CONSULTES
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Gràfic 45. USUARIS/EXPEDIENTS

AGRUPACIÓ D’USUARIS NOMBRE 
D’USUARIS

NOMBRE 
D’EXPEDIENTS

USUARIS AMB UN ÚNIC EXPEDIENT 272 272

USUARIS AMB MÉS D’UN EXPEDIENT 38 82

310 354

Gràfic 48.  ESTAT DE TRAMITACIÓ DELS 
EXPEDIENTS
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Gràfic 46.  VEGADES QUE ELS USUA-
RIS ASSISTENTS HAN ESTAT CITATS PER 
RAÓ DEL SEU EXPEDIENT
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Gràfic 47.  ACTUACIONS REALITZADES
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Gràfic 49. TEMPS D’ESPERA EN LA 
RESOLUCIÓ DE LES CONSULTES
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ASPECTES  MÉS DESTACATS DE LA 
TASCA DEL SOJ  EN L’ATENCIÓ ALS 
INTERNS EN EL CIE DE ZONA FRANCA 
DE BARCELONA DURANT L’ANY 2021
1. Normalització de la situació en les 
atencions als interns després de les res-
triccions per raó de la pandèmia

A l’any 2020, l’activitat del Servei d’Ori-
entació Jurídica es va veure afectada 

pel tancament del CIE des de l’abril al 
setembre degut a la declaració de l’estat 
d’alarma juntament d’obres de remode-
lació del centre.  A l’octubre 2020, quan 
es va reobrir el CIE, la demanda princi-
pal venia derivada de persones que ar-
ribaven en  pastera. A finals d’any es van 
atendre pocs casos de persones ingres-
sades al CIE amb antecedents policials 
i penals.

L’any 2021 la tendència ha canviat. El 
SOJ ha atès un gran nombre de perso-
nes provinents de pastera, principal-
ment. També ha atès persones en situa-
ció d’irregularitat administrativa amb una 
sanció d’expulsió provinents de controls 
d’estrangeria a carrer o  que han finalit-
zat la pena de condemna en presó i que 
han estat traslladats al CIE. 

En definitiva, l’activitat del SOJ s’ha re-
près completament a un ritme intens.

2.Casos de comprovació de la minoria 
d’edat

En relació amb els  casos de possibles 
menors que van ser atesos pel servei, 
cap d’ells va aportar algun tipus de docu-
ment d’original del seu país (passaport, 
document d’identitat, certificat de naixe-
ment, etc.).

Sempre que algun intern manifesta inici-
alment que és menor d’edat, el SOJ pre-
senta un escrit al director del CIE per tal 
que s’iniciï el procediment de determina-
ció edat.

En alguns casos els interns al·leguen la 
seva condició de menor i demanen al-
hora tramitar l’asil. Vam tenir només dos 
casos que van ser objecte de les proves 
d’edat i, abans que els donessin els re-
sultats, les seves sol·licituds de protecció 
internacional van ser admeses a tràmit i 
Creu Roja se’n va fer càrrec.

Les altres sol·licituds tant de comprova-
ció de la minoria d’edat com de protec-
ció internacional van ser desestimades.

3. Nacionalitat i situació dels interns

La gran majoria dels casos atesos al SOJ 
han estat persones que han arribat en 
pastera i procedents del Marroc i d’Al-
gèria. També s’ha incrementat el nombre 

Gràfic 51. CONSULTES EFECTUADES EN EL SERVEI D’ORIENTACIÓ JURÍDICA
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de casos de detenció per presumpta 
comissió de delictes que han derivat en 
una expulsió administrativa i/o judicial, 
essent les principals nacionalitats impli-
cades la georgiana l’algeriana.

Només es va detectar un cas en què l’in-
tern tenia una sanció d’expulsió sense 
que li constés algun antecedent policial 
o penal, és a dir, una expulsió fonamen-
tada exclusivament en no tenir autorit-
zació de residència o estada vigent.

4. Atenció als interns per raó d’entrada 
irregular amb pastera.

Són el gran gruix d’usuaris/àries atesos. 

L’atenció i assistència a aquest grup es-
pecífic d’interns se centra en:

- Contactar amb l’advocat que els porta 
el procediment d’internament i devolu-
ció, i aconseguir còpia de les actuacions 
realitzades. 
- Resoldre els dubtes vinculats a l’inter-
nament, especialment les possibilitats 
legals de poder quedar lliure.
- Molts d’aquests interns sol·liciten pro-
tecció internacional. En aquest cas, el 
SOJ facilita la informació a l’intern a fi 
que iniciï els tràmits de sol·licitud de 
protecció internacional mitjançant una 
petició escrita.

Al 2021, el SOJ, en cooperació amb la 
direcció del CIE, els serveis de i Creu 
Roja, ha portat a terme una modalitat 
nova d’atenció immediata dels usuaris 
que han estat internats al CIE derivat 
d’un procediment de devolució (paste-
ra). L’assistència del SOJ ha consistit en 
participar en reunions informatives col-
lectives dins del pati del Centre per tal 
que els interns disposin d’una primera 
orientació jurídica pràcticament a l’arri-
bar el centre.   Aquesta nova modalitat, 
a més de permetre conèixer el nostre 

servei,  ha suposat  que, una vegada l’in-
tern ha estat informat de la seva situa-
ció jurídica, els interns demanin una cita 
individual al SOJ amb la finalitat d’ana-
litzar el seu cas concret i resoldre-li els 
dubtes que pugui tenir.

5. Atenció als interns amb expulsió judi-
cial o administrativa derivada d’antece-
dents penals

En la línia de les actuacions fetes du-
rant el 2020, després de l’internament 
motivat per una resolució de devolució 
per entrada amb pastera, la segona si-
tuació en nombre de consultes ateses 
se centra en l’internament derivat d’una 
expulsió judicial o administrativa per 
antecedents penals i policials.

En aquest àmbit la intervenció del SOJ 
es concreta en les  tasques següents:

• Esbrinar quin és l’advocat del procedi-
ment penal del qual l’intern ha complert 
la pena.
• Esbrinar quin és l’estat de la causa o 
de les causes penals de l’intern, si s’han 
complert o encara estan pendent de ju-
dici.
• Sol·licitud de certificats judicials als 
jutjats que han portat les causes.
• Preparació i gestió de la cancel·lació 
dels antecedents penals de l’intern, cas 
que hagin transcorregut els terminis le-
gals.

6. Atenció als interns per gestions amb 
els seus familiars que resideixen a Es-
panya

L’actuació del SOJ també s’estén a con-
tactar amb els familiars directes o més 
o menys directes que l’intern manifesta 
tenir a Espanya o fins i tot a l’estranger 
(principalment França). Generalment és 
l’intern qui proporciona les dades de 
contacte del familiar. Una vegada el SOJ 

contacta, el familiar de l’intern propor-
ciona documents que són susceptibles 
de ser aportats  a les seves defenses als 
recursos contra l’internament que estan 
en tràmit (reforma i apel·lació).

En d’altres casos el SOJ proporciona al 
familiar les dades de contacte amb l’ad-
vocat d’ofici designat per  l’internament, 
devolució o expulsió.

7. Atenció als interns per contactar amb 
els seus advocats.

És una de les atencions més habituals 
que fa el SOJ. La casuística és variada:

• Intern que desconeix que va ser assis-
tit per un advocat (entrada amb paste-
ra).
• Intern que coneix que té un advocat 
però desconeix l’estat del seu procedi-
ment. 
• Intern que entra procedent del carrer 
i que desconeixia que tenia vigent una 
expulsió.

8. Atenció als interns per realitzar gesti-
ons davant de Notari

En algun cas puntual l’actuació del SOJ 
ha estat gestionar algun document no-
tarial , com actes de manifestació i po-
ders de representació, fent d’enllaç en-
tre l’intern i la Notaria.

9. Atenció als interns en sol·licituds de 
protecció internacional

En aquest àmbit la intervenció del SOJ 
és important, atès que un nombre elevat 
dels interns sol·liciten protecció interna-
cional  per diverses raons. Una vegada 
l’intern ha manifestat que vol demanar 
protecció internacional, la intervenció se 
centra en aconsellar l’intern de com fer 
la sol·licitud i ajudar-lo a ordenar el seu 
relat a fi d’afrontar l’entrevista.
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També és important la intervenció del 
SOJ en la preparació i tramitació a Ma-
drid de la sol·licitud del benefici de jus-
tícia gratuïta quan hi hagut la denegació 
del reexamen i l’intern vol presentar el 
recurs contenciós administratiu a l’Audi-
ència Nacional. 

Aquesta darrera tasca implica un nom-
bre important d’hores de treball: docu-
mentació a emplenar, cridar l’intern a 
la signatura, remetre-la a secretaria del 
CIE i posteriorment remetre-la a l’Audi-
ència Nacional a fi de sol·licitar la sus-
pensió dels terminis per a la interposi-
ció del recurs contenciós administratiu.

9. Atenció als interns per presentar pe-
ticions i queixes al Director del centre

Al 2021 els motius de peticions i queixes 
al Director del CIE no han variat res-
pecte al 2020. Els interns manifesten 
al SOJ la possibilitat de presentar una 
petició o una queixa al Director en base 
a les següents raons:  

• Raons mèdiques: Els interns manifes-
ten trobar-se malament i volen que els 
serveis mèdics els atenguin. Peticionen 
que li sigui subministrat algun medica-
ment.
• Minoria d’edat: L’intern manifesta que 
és menor i la petició s’adreça al Director 
del centre.
• Incidents: L’intern manifesta alguna in-
cidència amb algun funcionari policial, 
prèviament a l’entrada al CIE o durant 
la seva estada al CIE. En aquest cas tra-
mitem una queixa, signada per l’intern, 
especificant que els fets siguin posats 
en coneixement del Jutge de Control 
del CIE i, si s’escau, de la comissaria de 
procedència de l’intern.

LES FUNCIONS DE L’ICAB AL SAIER 
L’any 1989 es va constituir el SAIER 
com Servei Municipal d’Atenció a l’Im-

migrant, Estranger i Refugiat. Integrat 
per les entitats CREU ROJA, ACCEM, 
CITE, AMIC, Centre de Normalització 
Lingüística de Barcelona i l’ICAB, les 
actuacions específiques de cada enti-
tat es coordinen sota un model de ser-
vei integrat: cada entitat coordina la 
seva activitat amb els recursos interns 
per millorar la qualitat de l’atenció a 
l’usuari i contribuir la consecució dels 
objectius comuns. 

L’ICAB realitza al SAIER les següents 
funcions:

• Orientació Jurídica dels Usuaris. 
• Impugnació administrativa i/o judicial 
contra resolucions administratives de-
negant sol·licituds d’autorització de re-
sidència i/o residència i treball. 
• Tramitació de sol·licituds de nacionali-
tat espanyola.
• Tramitació d’expedients de cancel·la-
ció d’antecedents policials i penals.
• Assessorament jurídic vinculat a pro-
grames de retorn.
• Formació en temes d’estrangeria.
• Orientació en casos de racisme. 

INCREMENT DE LA DEMANDA 
AL SAIER- ICAB AL 2021
Durant el 2021, l’ICAB ha vist augmen-
tada la seva demanda per diferents mo-
tius com serien, entre altres:

• La crisi sanitària iniciada al 2020 ha 
continuat afectant en la situació dels 
ciutadans i ciutadanes estrangeres.  Les 
dificultats per renovar o prorrogar les 
seves autoritzacions, els obstacles per 
contactar amb l’administració sense cita 
prèvia ha generat nombroses consultes. 
En aquest context excepcional, hem 
d’afegir la situació provocada pel retard 
en la tramitació de sol·licituds, de la re-
solució dels recursos administratius, la 
dificultat per obtenir cites per realitzar 
diversos tràmits d’estrangeria, etc. 

• L’augment de resolucions denega-
tòries de protecció internacional: en 
aquest sentit, remarquem la importàn-
cia de l’Orientació Jurídica transversal 
que l’ICAB ofereix enfront les denega-
cions de protecció internacional a per-
sones que es trobaven en la majoria 
dels casos en situació administrativa 
regular i que passen a trobar-se, en 
una situació d’irregularitat sobrevingu-
da. Els consultors/es orienten els usua-
ris sobre quina és la seva nova situació 
administrativa i laboral, quins drets han 
adquirit, així com l’estudi de possibles 
vies alternatives per regularitzar la   
seva situació administrativa, sobre la 
possibilitat de recórrer via administra-
tiva i judicial la resolució de denegació 
de protecció internacional, la sol·lici-
tud de justícia gratuïta per impugnar la 
resolució denegatòria. 

• Les dilacions en la tramitació dels ex-
pedients de nacionalitat espanyola per 
residència. Es consulta i informa als 
usuaris/àries sobre l’estat tramitació 
d’aquests expedients, s’intenta consta-
tar si existeix alguna incidència que hagi 
afectat a la tramitació de l’expedient. 

• El bon rodatge del teletreball i la im-
plementació del sistema dual presen-
cial/teletreball ha permès reduir con-
siderablement l’absentisme. Aquesta 
reducció s’explica per la possibilitat que 
ofereix el teletreball d’intentar localit-
zar les persones usuàries en diferents 
moments i, fins i tot, en diferents dies.

ELS USUARIS DEL SERVEI 
D’ORIENTACIÓ JURÍDICA
Nombre d’usuaris
3.221 persones van sol·licitar cita el 2021 
per ser atesos pel Servei d’Orientació 
Jurídica que l’Il·lustre Col·legi de l’Ad-
vocacia de Barcelona (ICAB) realitza 
al SAIER. A 2.424 persones només els 
consta una citació i 797 individus van 
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ser citats en més d’una ocasió. El Gràfic 
52 mostra l’agrupació d’usuaris en fun-
ció del nombre de citacions. 
 
Procedència dels usuaris
Les persones nacionals de països del 
continent americà són les que més han 
acudit al Servei d’Orientació Jurídica el 
2021. Amb 2.160 persones, aquesta àrea 
geogràfica destaca de la resta de con-
tinents. El seu predomini el deu a la for-
ta presència d’Amèrica del Sud, que amb 
1.645 persones representen el 51,07% de 
tots els usuaris (Gràfic 53). 

El país amb més representació ha estat 
Colòmbia, que encapçala la llista de les 
nacions amb més presència en el servei 
(amb 100 o més persones) i que en la 
seva  majoria són països d’Amèrica del 
Sud (Gràfic 54). 

Cal afegir la única persona procedent 
de les Illes Marshall, en Oceania. 

Les citacions 
En 2021 es van fer 4.423 citacions pel 
Servei d’Orientació Jurídica. 2.424 per 
persones amb una única citació i 1.999 
per persones amb més d’una citació. 

El recompte de les cites proporciona 
informació sobre les vegades que una 
persona o persones diferents ha dema-
nat o se li ha assignat cita per una entre-
vista amb un consultor o consultora del 
servei. Això implica que aquest valor no 
ha de coincidir necessàriament amb el 
número d’usuaris que ha tingut el servei 

Gràfic 52. AGRUPACIÓ DELS USUARIS PER NÚMERO DE CITACIONS

Gràfic 53. USUARIS PER CONTINENTS

Gràfic 54. PAÏSOS AMB UNA PRESÈNCIA IGUAL O SUPERIOR A LES 100 PERSONES
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durant el mateix període, ja que una ma-
teixa persona pot acumular més d’una 
cita. En 2021, 797 persones van acaparar 
1.999 cites, que representa el 45,1% de 
totes les cites donades en aquest any. 

Les absències en el SAIER
No totes les citacions efectuades van 
convertir-se en una visita. Si bé en el 
86,8% de les citacions l’usuari va assis-
tir-hi, el 13,13% restant van quedar deser-
tes per absència de la persona citada. És 
adir, 3.842 van ser cites amb assistència i 
581 cites sense assistència.  

La majoria de les cites perdudes perta-
nyen a usuaris amb una única absència 
(Gràfic 55).  

En la comparativa interanual continua la 
línia descendent de l’absentisme inicia-
da en 2019 (Gràfic 56). 

Es constata una reducció significativa 
de les absències. Al  2019 es van pro-
duir-se  957 absències, enfront les 581 
del 2021, el que suposa una reducció 
molt significativa. Aquesta reducció 
de l’absentisme s’explica per la possi-
bilitat que ofereix l’atenció telefònica, 
ja que quan una visita falla, per què no 
acudeix presencialment o no es loca-
litza per telèfon el dia de la seva cita 
assignada, es fan nous intents per lo-
calitzar-la dies posteriors. Igualment 
l’absentisme es compensa amb cites 
forçades que s’atorguen per atendre 
situacions urgents. 

Gràfic 55. CORRELACIÓ ENTRE LES CITES PERDUDES I EL GRAU 
D’ABSÈNCIA DELS USUARIS. 

Gràfic 63. COMPARATIVA INTERANUAL DE LES DERIVACIONS AL SOJ-LABORAL
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L’ACTIVITAT DE L’ICAB EN EL SAIER

Accions realitzades durant el 2021.

Si les cites amb assistència són la font 
de les consultes i l’activitat del servei 
(cada vegada que una persona hi assis-
teix genera una consulta i una actuació), 
durant el 2021 es van realitzar 3.842 ac-
cions per atendre demandes simples o 
múltiples dels usuaris. 

Darrere d’aquestes actuacions hi ha 
2.890 usuaris, dels quals 2.617 només 
van requerir una acció del servei i 273 
en van requerir més d’una:

El desequilibri entre el número de per-
sones i actuacions és un desequilibri 
aparent, ja que una mateixa persona 
pot tenir atribuïda més d’una actua-
ció. És el cas dels usuaris que venen 
més d’un cop al SAIER i en cada ocasió 
plantegen una consulta diferent que 
requereix actuacions diferents. En 
aquests casos comptem una persona, 
però més d’una actuació. Observi’s 
que 273 persones van generar 699 ac-
tuacions. 

Aquesta desigualtat també la veiem si 
quantifiquem els usuaris de cadascun 
dels segments de l’activitat; si a la per-
sona de l’exemple anterior se li hagués 
fet una orientació jurídica i després una 
derivació a tramitador, apareixerà tant 
en el recompte de les orientacions ju-
rídiques com de les derivacions a tra-
mitadors. 

L’orientació jurídica destaca com la 
principal via de resolució. La derivació 
a tramitador queda relegada a una 
tercera posició després de ser des-
bancada per la derivació a SERTRA, 
que amb 504 derivacions s’ha con-
vertit en la segona activitat del servei 
(Gràfic 57). 

Gràfic 57. ACTIVITAT DEL SERVEI DURANT EL 2021
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Comparativa interanual de l’activitat 

En la comparativa interanual, el 2021 
és l’any amb més activitat dels darrers 
quatre anys (Gràfic 58). 

L’anàlisi interanual mostra una consoli-
dació del predomini de l’activitat orien-
tativa amb una línia ascendent a partir 
del 2019 i amb una forta estirada en l’úl-
tim any que la situa en el valor més alt 
dels darrers quatre anys. L’acció deri-
vativa també té el seu valor més alt en 
2021 gràcies a l’estirada que ha tingut i 
que li ha permès frenar el lleu descens 
hagut en 2020 (Gràfic 59). 

L’acció derivativa

Darrere de l’empenta de l’activitat deri-
vativa està la derivació al SERTRA  que 
en  2021 ha crescut un 59,52%, mentre 
que la derivació a tramitador ho ha fet 
en un 38,5%.  Aquest augment de deri-
vacions al SERTRA ha provocat que les 
derivacions a tramitador hagin deixat 
de ser la principal acció derivativa en 
2021. Si bé pot ser prematur pronosti-
car un canvi de tendència perquè fins 
al 2020 les derivacions a tramitador 
han superat les realitzades al SERTRA, 
cal tenir en compte que des del 2018 
les derivacions al SERTRA sempre han 
anat creixent  i de manera significativa 
des del 2019 (Gràfic 60). 

Tot seguit es fa un breu anàlisi de ca-
dascuna de les categories que constitu-
eixen l’acció derivativa del servei. Totes 
les categories han tingut un creixement 
en 2021.

Derivacions a altres entitats

La recuperació del 2021 deixa a aques-
ta categoria en la mitjana de les deri-
vacions que es venen fent en aquest 
categoria. I, per tant, caldria interpretar 

Gràfic 58. COMPARATIVA INTERANUAL DE L’ACTIVITAT DE L’ICAB AL SAIER

Gràfic 59. COMPARATIVA INTERANUAL DE LES ORIENTACIONS JURÍDIQUES I DERIVACIONS  

Gràfic 60. COMPARATIVA INTERANUAL DE L’ACTIVITAT DERIVATIVA
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la forta pujada del 2019 com un incre-
ment excepcional. Per recolzar aquesta 
conclusió, en la taula següent s’ha fet 
constar l’evolució des de l’any 2015 fins 
al 2021 (Gràfic 61). 

Derivacions al SERTRA

Com s’ha dit anteriorment, les derivaci-
ons realitzades al SERTRA presenten una 
línia ascendent des de l’any 2018 amb un 
fort creixement en 2021 (Gràfic 62).

Derivacions al SOJ-laboral  

Encara que amb un valor semblant al 
dels darrers quatre anys, el de 2021 
és el millor resultat d’aquest període  
(Gràfic 63). 

Derivacions a lletrats i 
lletrades  tramitadors.

Com ja s’ha indicat, aquesta categoria 
en 2021 va sortir del seu decreixement 
iniciat al 2018. Encara que es podria con-
siderar com una recuperació significati-
va si ens fixem en el valor del 2020,  cal 
recordar que aquell any va estar condi-
cionat per la pandèmia del COVID-19 i 
per  la declaració de l’estat d’alarma que 
van incidir negativament en la marxa 
dels procediments administratius i judi-
cials degut a la suspensió de terminis; 
per això, les 332 derivacions fetes du-
rant el darrer any al personal tramitador 
no permet afirmar un canvi de tendència 
perquè el valor del 2021 continua estant 
en valors similars als obtinguts abans de 
la pandèmia (Gràfic 64).
  
El principal motiu per derivar al perso-
nal tramitador són les qüestions relaci-
onades amb la nacionalitat espanyola. 
La interposició del recurs de reposició 
apareix com la segona causa de deriva-
ció seguit del recurs contenciós –admi-
nistratiu (Gràfic 65). 

Gràfic 61. EVOLUCIÓ I TENDÈNCIA DE LES DERIVACIONS A ALTRES ENTITATS  

Gràfic 62. EVOLUCIÓ DE LES DERIVACIONS AL SERTRA

Gràfic 63. EVOLUCIÓ DE LES DERIVACIONS AL SOJ-LABORAL
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La jerarquia entre els motius de deri-
vació al personal tramitador no s’ha 
alterat en els darrers quatre anys: la 
nacionalitat continua ocupant el pri-
mer lloc en l’escalafó seguida per les 
derivacions per a impugnar resoluci-
ons administratives, que conserven 
el segon grau,  i per les destinades a 
la cancel·lació dels antecedents (po-
licial i/o penals) que es mantenen en 
tercer lloc. 

En l’anàlisi individualitzat de cadas-
cun dels motius observem un com-
portament diferent. En el cas de les 
derivacions per nacionalitat, l’ampli 
creixement del 2021, amb 228 deri-
vacions, permet canviar la tendència 
descendent imperant fins al 2020 
i afirmar la seva recuperació a l’ob-
tenir el millor resultat dels quatre 
anys. En el bloc de les impugnacions, 
el lleuger creixement del 2021 con-
té la baixada iniciada a principis del 
període, però no l’arriba a frenar ja 
que les 94 derivacions fetes són molt 
inferiors a les hagudes en 2018 i 2019. 
Finalment, les derivacions realitza-
des per la cancel·lació d’antecedents 
no experimenta canvis rellevants 
(Gràfic 66).
 
A l’obrir el grup de les impugnacions, 
integrat pels recursos administratius 
de reposició, alçada i revisió i el re-
curs judicial contenciós-administra-
tiu, observem un canvi en l’escalafó  
protagonitzat pel recurs d’alçada que 
perd en 2021 el grau que conservava 
fins al 2020. La contracció del recurs 
d’alçada pot derivar del criteri juris-
prudencial establert per la sentència  
de la Sala del Contenciós del Tribu-
nal Suprem de 20 de juliol de 2020, 
al considerar procedent el recurs de 
reposició en lloc del d’alçada en les 
resolucions administratives dictades 
en els expedients sobre la residència 

Gràfic 64. EVOLUCIÓ I TENDÈNCIA DE LES DERIVACIONS AL PERSONAL TRAMITADOR

Gràfic 65. MOTIUS DE DERIVACIÓ AL PERSONAL TRAMITADOR EN 2021

Gràfic 66. EVOLUCIÓ INTERANUAL DE LES ACCIONS DERIVATIVES
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dels familiars de ciutadans comunita-
ris; àrea a la que estava vinculat el 
recurs d’alçada.

Malgrat el creixement de tots els re-
cursos (llevat del recurs d’alçada) en 
2021, no podem parlar d’una recupe-
ració total. Si tenim en compte que 
els baixos resultats del 2020 tenen 
una explicació en la pandèmia provo-
cada pel COVID-19, l’augment de les 
quanties en el 2021 les podem lligar a 
la finalització de la situació excepci-
onal viscuda amb l’estat d’alarma i a 
la recuperació de la normalitat en el 
procediment administratiu i judicial 
(Gràfic 67). 

LES CONSULTES
La categorització de les consultes 
mostra que la majoria d’elles es van 
concentrar en dos categories: nacio-
nalitat i règim general. En la primera 
es van acumular 2.257 consultes i 1.077 
en la segona. Les consultes sobre el 
règim comunitari es contreu al mateix 
temps que creixen les agrupades en 
la categoria Altres (Gràfic 68). 

En Altres s’inclouen les consultes so-
bre el Dret civil, de família, laboral i 
penal (Gràfic 69). 

En Règim comunitari s’agrupen les 
consultes sobre la residència dels 
ciutadans europeus, dels seus fami-
liars i la residència dels familiars de 
ciutadans espanyols (Gràfic 70).

Gràfic 67. EVOLUCIÓ I TENDÈNCIA DELS RECURSOS 

Gràfic 68. CLASSIFICACIÓ DE LES  CONSULTES ATESES DURANT L’ANY 2021
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En Nacionalitat s’engloben les con-
sultes sobre l’adquisició, conserva-
ció, pèrdua i recuperació de la nacio-
nalitat espanyola (Gràfic 71). 

Noves Competències és una catego-
ria creada per registrar les consultes 
sobre formació i assessorament en 
temes d’estrangeria, orientació en 
casos de racisme, programes de re-
torn i tramitació d’irregularitats so-
brevingudes. A l’any 2021 només es 
van atendre 6 consultes relacionades 
amb els programes de retorn. 

En Règim general es concentren les 
consultes que afecten a les perso-
nes estrangeres nacionals de tercers 
Estats. És la categoria que té l’àmbit 
consultiu més ampli degut a la plu-
ralitat d’autoritzacions de residència 
que s’hi integren i perquè conté el 
règim sancionador d’estrangeria. 

En la gràfica es mostra les consultes 
ateses dins d’aquesta categoria agru-
pades per àrees (Gràfic 72). 

Al desplegar l’àrea de la residència 
temporal per CE (circumstàncies ex-
cepcionals) observem que el seu mo-
tor va ser la residència temporal per 
raons de protecció internacional. Un 
canvi substancial si tenim en compte 
que era tradició que aquesta àrea es-
tigués liderada per les consultes so-
bre l’autorització de residència per 
arrelament social (Gràfic 73). 

Gràfic 71. CONSULTES SOBRE NACIONALITAT

ADQUISICIÓ
NACIONALITAT

2.
25

2
CONSERVACIÓ
NACIONALITAT

10
3

PÈRDUA
NACIONALITAT

59

RECUPERACIÓ
NACIONALITAT

12
3

Gràfic 73. DESGLOSSAMENT DEL SEGMENT RESIDÈNCIA TEMPORAL PER  CE

RENOVACIÓ 
RESID. PER CE 0

RAONS  
HUMANITÀRIES

28
RAONS DE PROTECCIÓ 

INTERNACIONAL

INTERÈS PÚBLIC 0

DONES VÍCTIMES
VIOLÈNCIA GÉNERE 8

COL·LABORACIÓ
AMB AUTORITATS

1

ARRELAMENT SOCIAL

ARRELAMENT FAMILIAR

92

42

14

ARRELAMENT 
LABORAL

554

Gràfic 72 CONSULTES SOBRE  RÈGIM GENERAL ORDENADES PER ÀREES

SORTIDA 21
RESIDÈNCIA TEMPORAL 

PER CE
739

RESIDÈNCIA TEMPORAL
I TREBALL

RESIDÈNCIA TEMPORAL 45

RESIDÈNCIA DE
LLARGA DURADA

34

RÈGIM 
SANCIONADOR

32

MODIFICACIONS

ESTUDIANTS

ESTADA

ENTRADA

DRETS DE LA
PERSONA ESTRANGERA

DOCUMENTACIÓ

10

15

27

0

3

71

60

MENORS
ESTRANGERS

20



memòria202164

En l’evolució interanual es manté l’or-
dre d’importància de les àrees. Però 
al comparar l’evolució de cadascuna 
d’elles veiem que mentre Nacionali-
tat i Règim general dibuixen una cor-
ba ascendent, Règim comunitari la 
dibuixa descendent. 

El seu posicionament compromet la 
preeminència del dret d’estrangeria 
(règim general i règim comunitari) 
amb respecte a altres branques ju-
rídiques, representades en la gràfica 
per les altres consultes: per quart 
any consecutiu la categoria Altres, 
amb una línia regular de consultes, 
es situa per sobre de la categoria 
Règim comunitari que disminueix les 
seves consultes per segon any con-
secutiu (Gràfic 74). 

Gràfic 74. EVOLUCIÓ INTERANUAL DE LES CATEGORIES DE CONSULTA
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Funcions 
Privades

SERVEIS PER A LA MILLORA DE 
LA CAPACITACIÓ PROFESSIONAL

 
Servei de Formació ICAB en les diferents branques del Dret i gestió 
de despatxos

L’exercici de l’advocacia exigeix estar en constant desenvolupament for-
matiu i actualització professional, tenint en compte la creixent complexi-
tat social en la qual s’emmarquen les ciències jurídiques.   El Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona ofereix formació inicial -amb els Màsters d’Ac-
cés a l’Advocacia, organitzats conjuntament entre l’ICAB i les diferents 
universitats, i l’Escola de Pràctica Jurídica-, i formació especialitzada, a 
través dels Màsters i Postgraus. 

A més, des de la Comissió de Cultura i Formació, la Corporació posa 
a disposició dels col·legiats i col·legiades un servei per al seu reciclatge 
i actualització professional. La Comissió està formada per 26 seccions 
que representen les principals branques i especialitats del Dret, des de 
les quals s’organitzen diferents activitats formatives: cursos, conferènci-
es, webinars, càpsules formatives, podcasts i congressos. 

També, el Col·legi ofereix formació sobre altres àrees tan importants 
com poden ser els idiomes, el màrqueting o la gestió empresarial.
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D’ARA ENDAVANT, FORMACIÓ ICAB!
La missió del Departament de Formació 
de l’ICAB és posar a l’abast dels i de les  
lletrats/des l’accés a una formació de qua-
litat i d’actualitat. 

Al llarg de l’any 2021 s’ha consolidat la for-
mació en format on-line i blended. Propos-
tes formatives telemàtiques organitzades 
en horari conciliador, més d’un 30%, han 
fet també que cada vegada es faciliti més 
l’accés a les formacions als col·legiats/des. 
Amb la consolidació de la formació on-line 
hem continuat amb un nombre d’assis-
tents molt elevat, més de 48.000 alumnes,  
i més de 6.000 hores formatives. 

Per tal de donar a conèixer el complet 
programa formatiu de l’ICAB, i com ja 
s’ha detallat en l’apartat de la Memòria 
corresponent al Departament de Màr-
queting, al llarg de 2021 s’ha posat en 
marxa una campanya publicitària amb el 
lema D’ara Endavant, Formació ICAB!, 
acompanyada a les xarxes socials de 
l’etiqueta #FormacióICAB. 

FORMACIÓ INICIAL: MÀSTER 
D’ACCÉS A L’ADVOCACIA
En el marc del nou accés a l’advocacia, 
l’ICAB ha firmat convenis amb cinc uni-
versitats per organitzar el Màster d’Accés 
a l’Advocacia. Aquestes són: la Universitat 
de Barcelona, la Universitat Autònoma de 
Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la 
Universitat Oberta de Catalunya i la Uni-
versitat Abat Oliba.

L’any 2021, entre les cinc universitats han 
tingut més de 700 alumnes amb més de 
3.500 hores totals de formació teòrica i 
2.250 hores de formació pràctica.

Aquest 2021, fruit de la col·laboració amb 
l’ICAB, s’ha celebrat també la tercera edi-
ció del triangular de simulacions entre la 
UB, la UAB i la UPF a la seu de la Univer-
sitat Pompeu Fabra del carrer Balmes. 

ENTREGA DE DIPLOMES EPJ

Gràfic 1. EVOLUCIÓ ALUMNES MATRICULATS A L’EPJ
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Durant una tarda, els alumnes de les tres 
universitats públiques han simulat judicis 
en els àmbits Civil i Penal amb jutges, re-
sultant guanyadors en la categoria de Pe-
nal la UB i, en la de Civil, la UAB. 

FORMACIÓ INICIAL: EPJ
Els programes de formació inicial impartits 
a través de l’Escola de Pràctica Jurídica 
(EPJ), estan dirigits a un perfil molt con-
cret d’advocats/des. El primer i principal el 
constitueixen col·legiats que, recentment 
Graduats/Llicenciats o no, volen iniciar-se 
en l’exercici de la professió d’advocat/da. 
Així, el segon perfil el constitueixen molts 
companys que han passat de no exercents 
a exercents, amb l’objectiu de donar un 
canvi a la seva carrera professional a tra-
vés de l’exercici de l’advocacia, i que han 
tingut en l’EPJ una magnífica oportunitat 
per reciclar-se. L’EPJ posa a disposició dels 
seus alumnes les eines i coneixements per 
poder desenvolupar la professió, a través 
de sessions pràctiques i grups reduïts, i en 
diferents mòduls en funció de l’àrea pràc-
tica 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. Dins del 
Postgrau en Pràctica Jurídica, se celebren 
simulacions de judicis entre diferents EPJs 
la seu de l’Escola Judicial, a Vallvidrera. 
Durant tres jornades del mes de maig se 
simulen judicis en l’àmbit Penal, Civil, La-
boral, Administratiu i de Família. 

Al Gràfic 1 es pot veure l’evolució anual dels 
alumnes matriculats en l’EPJ. En aquest, ve-
iem com en l’últim any ha hagut un mante-
niment del nombre d’alumnes. Durant l’any 
2017-18 , entre les dues edicions, hi va haver 

un total de 88 alumnes.  Aquesta evolució 
va continuar l’any 2018-19 amb un total de 
80 alumnes. L’any 2019-20, a l’Escola de 
Pràctica Jurídica va haver un lleuger aug-
ment d’alumnes, amb un  total de 81 i l’any 
2020-21 ha hagut 110 alumnes. Durant l’any 
2021-22 ha hagut un total de 100 alumnes. 
Quant a la durada dels cursos de l’EPJ, 
aquests sempre són de 800 hores. 

PRÀCTIQUES 
El Departament de Formació de l’ICAB 
ofereix als alumnes que cursen formació 
de llarga durada la possibilitat de realitzar 
pràctiques en despatxos, institucions pú-
bliques i empreses per tal de portar a la 
pràctica els coneixements que adquirei-
xen a les aules. Aquestes pràctiques són 
de dos tipus: nacionals i 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 conveni de col·laboració 
(UB, UAB, UPF, UOC i Abat Oliba)  i b) 
alumnes dels Màsters d’Especialització i 
l’Escola de Pràctica Jurídica. En ambdós 
casos, el Departament de Formació bus-
ca el perfil requerit pel despatx, envia els 
currículums i gestiona el conveni en pràc-
tiques corresponent. 

Així, durant l’any 2021, el Col·legi ha gestio-
nat un total de 500 convenis amb 280.000 
hores de pràctiques nacionals. 

D’altra banda, l’ICAB ha considerat conve-
nient fomentar la internacionalització dels 
recents o futurs col·legiats i col·legiades 
mitjançant la realització de pràctiques ex-
ternes en els diferents àmbits del Dret.

A través del projecte “The Euro Lawyers 
Exchange Program”, emmarcat dins el Pro-
grama Erasmus + coordinat per l’ICAB, i en 
el que hi participen també la UAB, la UB 
i la UOC, s’ofereix la possibilitat als i les 

estudiants del Màster d’Advocacia i a les 
persones que no faci més d’un any que ha-
gin finalitzat el Màster en aquestes univer-
sitats, de realitzar una part de les pràcti-
ques del Màster en un despatx estranger. 
A causa de la situació excepcional pro-
vocada per la COVID-19, l’any 2021 s’han 
implementat al voltant de 26 mobilitats de 
les 30 atorgades l’any 2020. Així mateix, 
s’han celebrat seminaris on-line sobre ca-
dascun dels països participants, on es fa 
una introducció al sistema jurídic de cada 
país i es donen unes nocions sobre Dret 
Civil i Penal. El seminari sobre Dret es-
panyol i català, organitzat juntament amb 
el CGAE , ha tingut lloc el 22 d’octubre, 
comptant amb la participació d’una cin-
quantena d’advocats i advocades d’arreu 
d’Europa i amb ponents de l’ICAB. En re-
lació també amb el projecte LAWYEREX, 
l’ICAB tornarà a formar part de la nova 
edició que s’iniciarà a l’abril 2022, aquesta 
vegada amb mobilitats europees. 

Respecte als seminaris que habitualment 
s’organitzen conjuntament amb l’Acadè-
mia de Dret Europeu (ERA), s’ha optat per 
realitzar el seminari que restava pendent, 
amb el títol TOWARDS A MULTITIERED 
SYSTEM TO PROTECT EU FINANCIAL 
INTERESTS, de forma on-line. 

Amb la intenció de seguir apropant les 
institucions europees a l’advocacia de 
Barcelona, l’any 2021 s’ha organitzat, així 
mateix, una nova edició del Postgrau en 
Dret Europeu. Com en altres formacions 
de l’ICAB, la 4a edició del Postgrau s’ha 
adaptat al format on-line, per arribar a un 
públic més ampli. 

FORMACIÓ ESPECIALITZADA (MÀS-
TERS D’ESPECIALITZACIÓ JURÍDICA)
Els programes formatius desenvolupats 
a través de l’Àrea de Formació Especia-
litzada de l’ICAB tenen l’objectiu de pro-
porcionar als col·legiats/des les compe-
tències i coneixements específics, en un 
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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, La-
boral, Societat de la Informació, Immobili-
ari, Concursal, Mediació, Família, Negocis, 
Esport, Propietat Industrial i Intel·lectual, 
Família i Successions, Fiscal, Compliance i 
Consum. Tot això, a través de sessions de 
Màsters i Postgraus impartides, en grups 
reduïts, per un ampli ventall de ponents 
amb diferents perfils professionals, rela-
cionats amb la disciplina objecte d’estudi; 
la gran majoria advocats en exercici, que li 
donen un plus a aquesta formació.

A l’edició 2021, seguint la línia de l’any 
2020, hem consolidat la transformació i 
adaptació de tota la formació al format on-
line, amb l’objectiu de continuar donant 
servei de màxima qualitat en les circums-
tàncies sanitàries derivades de la CO-
VID-19.  A més de tota l’oferta de Màsters 
i Postgraus,  hem organitzat cursos espe-
cífics de Delegat de Protecció de Dades, 
Certificats per ISMS... l’objectiu dels quals 
ha estat preparar al col·legiat/da ICAB per 
a desenvolupar el càrrec de DPD, segons 
els requisits de competències requerides 
en l’Esquema de Certificació de Delegats 
de Protecció de dades de l’AEPD. 

Hem dut a terme una nova edició del Màs-
ter en Dret Concursal, per tal de donar 
resposta a tots/es els companys/es que 
es vulguin preparar per assessorar en els 
concursos de creditors, empreses i par-
ticulars, oferint un estudi responsable i 
complet de la matèria; i s’ha actualitzat el 
programa del Màster Societat de la Infor-
mació amb la col·laboració de la Comissió 
de Transformació Digital de l’ICAB, per tal 
que el participant pugui donar resposta a 
múltiples disciplines legals del Dret Digital, 
davant la revolució tecnològica actual.

Hem programat també la 2a edició del 
“Curs de Desenvolupament per a Direc-
tives. Dones en Consell d’Administració”, 
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Gràfic 3. DISTRIBUCIÓ DE L’ALUMNAT MÀSTERS ICAB 2021

PROGRAMA FORMATIU DE DESENVOLUPAMENT PER A DIRECTIVES.  
DONES EN CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

Gràfic 2. EVOLUCIÓ ANUAL ALUMNES MATRICULATS A MÀSTERS ICAB
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el Màster que mirem, encara que sempre 
respectant la filosofia de desenvolupar els 
cursos en grups reduïts. Així, destaquem 
els grups d’Immobiliari, Negocis i Laboral i 
RRHH, que aquest any han tingut els grups 
més grans; mentre que el grup més petit 
ha estat el de Penal, potser perquè s’ha 
mantingut el format presencial, amb les 
dificultats que aquest format implica ac-
tualment. Considerem que tots els grups 
tenen un número d’alumnes perfecte per 
poder treballar al màxim amb una meto-
dologia pràctica i de participació de tots. 

En relació a l’evolució anual d’hores impar-
tides a través dels programes de Màsters 
d’especialització de l’ICAB, al Gràfic 4 te-
nim les dades relatives al període comprès 
entre els anys 2017-2021. Aquest, cal po-
sar-ho en relació amb el desenvolupament 
anual de les matriculacions, abans comen-
tat. Podem veure l’evolució des del curs 
2017, en el qual s’han incrementant les ma-
trícules. L’any 2019 observem l’increment, 
juntament amb el d’alumnes, i el 2020 un 
petit descens per les circumstàncies sanità-
ries. Tanmateix, al 2021, amb la consolidació 
de la formació on-line i blended, es detecta 
un augment també en les hores formatives. 

FORMACIÓ CONTÍNUA. 
COMISSIÓ DE CULTURA
Les 26 Seccions de l’ICAB han realitzat 
un any més una important tasca en la pro-
gramació de l’àmplia oferta formativa de 
curta durada; formació sobre temes d’ac-
tualitat i diferents matèries del Dret que 
s’han posat a l’abast dels col·legiats/des.
Durant la primera part de l’any 2021, la 
formació continuada ha continuat sent, so-
bretot, virtual, amb diversos formats com 
ara webinars, cursos i jornades, tallers on-
line, tertúlies, taules rodones i congressos. 
A partir de l’octubre s’ha reprès l’activitat 
presencial amb propostes com el curs 
pràctic de litigació civil, el curs sobre com-
pravenda o el curs d’habilitats per parlar 
en públic, entre d’altres, que han tingut 
molt bona acollida.

Els webinars que s’han ofert durant aquest 
2021 han estat majoritàriament gratuïts, 
molts d’ells enregistrats i publicats al web 
col·legial i amb accés obert; acompanyant 
als col·legiats i col·legiades de l’ICAB en 
l’actualització dels seus coneixements. 

El nombre d’activitats formatives de 2021 
baixa respecte a l’any anterior, quan a cau-
sa de les circumstàncies de la pandèmia es 
va oferir gairebé la totalitat de la formació 
on-line. La xifra d’alumnes inscrits a cursos 
i d’assistents a webinars i congressos arri-
ba durant 2021 als 47.647 inscrits que, si bé 
representa un descens respecte a les per-
sones inscrites al 2020, continua sent molt 
superior a anys anteriors. Aquesta xifra de 
participació constata l’interès dels col·legi-
ats/des per estar al dia i poder donar un 
millor servei a la ciutadania.

Al Gràfic 5 es pot veure la seva evolució 
anual en el període comprès entre els 
anys 2017 i 2021.

continuant amb el treball del Pla d’Igualtat 
impulsat per l’ICAB, i la 3a edició del Curs 
de Management per a l’Advocacia. 

A més, hem tornat a preparar el Curs d’Ex-
pert en Consum i Mediació, juntament 
amb la UB, atès que la 1a edició va tenir 
molt bona acollida entre els assistents.  

També hem celebrat del Curs d’Especialit-
zació en Recursos Humans, i com a nove-
tat pionera d’aquest any, hem introduït un 
Curs per al Benestar Emocional de l’Advo-
cacia, tenint cura d’aquest aspecte, en un 
moment tan delicat com la pandèmia, ja 
que ha donat eines per gestionar estratè-
gies d’autocura, que ajuden en el benestar 
físic i emocional. 

Dins del Màster de Compliance, hem ofert 
el curs CESCOM, de preparació de prova 
de certificació IFCA.

Al Gràfic 2 es pot observar l’evolució anual 
dels alumnes matriculats en algun Màster 
d’Especialització de l’ICAB. La tendència 
des de l’any 2016, excepte l’any 2017 que 
va haver una disminució de matrícules, és 
d’anar incrementant el nombre d’alumnes 
que s’especialitzen. Aquesta dada coinci-
deix amb la renovació de programes i la 
introducció de nous productes. El des-
cens, en l’any 2020, es pot atribuir a la crisi 
sanitària de la COVID-19. En aquest últim 
any, 2021, veiem una tendència a l’augment 
de matrícules, gràcies a la consolidació de 
la formació on-line, i a les facilitats que 
s’han donat a l’alumne per poder gaudir 
d’una formació blended (semipresencial), 
podent respondre a les necessitats i pre-
ferències de cadascun dels alumnes. El 
nivell de satisfacció amb aquest nou tipus 
de format ha estat excel·lent.  

Al Gràfic 3 hi ha la distribució dels alum-
nes matriculats en els Màsters al llarg de 
l’any 2021, en funció del pla formatiu. S’hi 
observa com el nombre d’estudiants es re-
parteix de manera bastant irregular segons 
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2017 20192018 2020 2021

Gràfic 4. EVOLUCIÓ ANUAL DEL  
NÚMERO D’HORES MÀSTERS ICAB
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FORMACIÓ CONTINUADA 
GRATUÏTA
Durant l’any 2021, l’ICAB ha organitzat 
més de 200 activitats gratuïtes, el que 
representa unes 700 hores lectives; do-
nant d’aquesta manera compliment al 
compromís de la Junta de Govern de 
facilitar l’accés a conferències, congres-
sos i altres formats a temes d’especial 
interès o actualitat.

Els webinars continuen tenint una molt 
bona acceptació per part dels col·legi-
ats/des i sens dubte, de nou, han estat 
el producte formatiu protagonista de 
l’any, consolidant-se. A l’inici del 2021 
han estat únicament on-line; si bé en la 
segona part de l’any la situació sanitària 
ha permès organitzar-ne algunes en for-
mat mixt presencial i on-line.

S’han celebrat més de 150 webinars, 
dels quals han destacat, per èxit de par-
ticipació, els següents:
•Webinar: Efectes de la Sentència del 
Tribunal Constitucional de data 26 
d’octubre sobre l’impost municipal 
sobre l’increment del Valor dels Ter-
renys de Naturalesa Urbana (plusvàlua 
municipal). Celebrat en data 8 de no-
vembre de 2021 amb 1.350 inscripcions. 
•Webinar on-line: La situació processal 
dels desnonaments. Se suspèn? Visió 
dels diferents operadors jurídics i cri-
teris unificadors de Primera Instància 
de Barcelona, celebrat el 15 de gener 
de 2021 amb 1.075 inscripcions.
•Webinar-Taula de Debat: Escenari de 
l’habitatge després de la sentència del 
TC anul·lant els Decrets 17/19 y el 1/20 
de la Generalitat. Celebrat el 9 de fe-
brer amb 580 inscripcions.
.Webinar: Transparència i abusivitat a 
la recent interlocutòria del TJUE so-
bre l’IRPH. Celebrat l’1 de desembre 
de 2021 amb 488 inscripcions.
•Webinar: Requisits i tràmits del pro-
cediment per a l’adquisició de la na-

cionalitat espanyola per residència, 
celebrat el 3 de maig de 2021 amb 396 
inscripcions. 
•Webinar: La segona oportunitat en 
l’Avantprojecte. Apunts per a la millo-
ra del mecanisme a l’Avantprojecte de 
transposició de la Directiva 2019/1023 
de reestructuració i insolvència, ce-
lebrat el 28 de juliol de 2021 amb 386 
inscripcions.
•Webinar: Vulneracions de drets en 
temps de COVID-19. L’entrada al do-
micili sense autorització judicial, cele-
brat el 8 d’abril de 2021, amb 350 ins-
cripcions 
•Debat on-line al voltant de la STS de 8 
de setembre de 2021: primer pronuncia-
ment sobre la Discapacitat després de la 
reforma, impartida en data 22 de setem-
bre de 2021 i amb 370 persones inscrites
•Webinar: Segona oportunitat en el 
Torn d’Ofici, celebrada el 23 de juliol 
de 2021 amb 369 inscripcions
•Webinar: Anàlisi de les primeres reso-
lucions sobre clàusula rebus en arren-
daments amb motiu de la COVID-19. 
Celebrada el 21 de gener de 2021 amb 
366 inscripcions

PODCASTS
El Col·legi de l’Advocacia de Barce-
lona (ICAB) va posar en marxa, l’any 
2020, les tertúlies jurídiques sobre te-
mes d’actualitat en format podcast. La 
presentació dels àudios va a càrrec de 
Jesús Sánchez, vicedegà de l’ICAB al 
2021, i de Francisco González de Au-
dicana, magistrat del Jutjat de Primera 
Instància núm. 38 de Barcelona.

L’any 2021 s’han gravat i publicat al web 
col·legial 4 nous episodis del podcast 
ICAB sobre les següents matèries: 1) Els 
recursos i les conseqüències jurídiques 
del procés; 2) La signatura electrònica 
com a mitjà d’identificació digital; 3) 
Com afrontar la immigració? Quina res-
posta podem donar des d’Europa? i 4) 

WEBINAR: EFECTES DE LA SENTÈN-
CIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIO-
NAL DE DATA 26 D’OCTUBRE SOBRE 
L’IMPOST MUNICIPAL SOBRE L’INCRE-
MENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA 
MUNICIPAL)
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El càrtel de cotxes. Christmas Edition.

Han tingut, un any més, una molt bona 
acceptació per part dels col·legiats/des 
de l’ICAB. Els podcasts s’han descarre-
gat o reproduït, en totes les plataformes, 
gairebé 2.000 vegades. 

CÀPSULES FORMATIVES
Durant la pandèmia s’han gravat 73 
Càpsules Formatives sobre temes d’ac-
tualitat relacionats amb l’Estat d’Alarma 
i diverses situacions derivades de la 
situació. Aquestes càpsules continuen 
publicades al web de l’ICAB i han tin-
gut, durant l’any 2021, 7.624 impressions 
i 724 visualitzacions. Entre els 50 pro-
ductes més vistos de l’any 2021, es tro-
ben quatre càpsules formatives.

VIMEO
En el període comprès entre l’1 de de 
gener i el 31 de desembre 2021, les da-
des de l’anàlisi de vídeos a VIMEO refe-
rent a tota la formació continuada on-
line són les següents: 

· Nombre total d’impressions: 297.602
· Nombre de visites: 39.242
· Promig de visites: 19%

IDIOMES
Si bé les classes presencials d’idiomes 
no s’han pogut impartir durant aquest 
període, sí s’han continuant oferint des 
de l’ICAB sessions d’anglès i francès 
per telèfon o a través del sistema de 
videoconferències de Zoom amb molt 
bona acceptació per part dels i de les 
alumnes. 

JORNADES I CONGRESSOS 2021
Durant l’any 2021 s’han organitzat direc-
tament des del Departament de Forma-
ció o bé s’ha donat suport a altres Co-
missions 12 Jornades i Congressos amb 
una molt bona acceptació per part dels 
col·legiats/des. 

La majoria d’aquests Congressos i Jor-
nades s’han celebrat gratuïtament i més 
de 10.000 persones han pogut assis-
tir-hi, presencialment o de manera vir-
tual. En tots ells s’ha editat Bibliografia 
que s’ha facilitat als congressistes i po-
nents, una documentació elaborada per 
la Biblioteca de l’ICAB. 

A continuació s’adjunta la relació indi-
cant la data de celebració i una breu 
ressenya de cadascú d’ells:

1. Jornades Formatives Sant Raimon 
de Penyafort, del 25 al 28 de gener 
de 2021.

2. 3rd Women Business & Justice Eu-
ropean Forum, 4 i 5 de febrer de 
2021.

3. I Congrés sobre el principi de trans-
parència en la contractació predis-
posada i la seva projecció com a va-
lor transversal en la societat, 18 i 19 
de febrer de 2021.

4. III Congrés de l’Advocacia d’Ofici, 18 
i 19 de març de 2021.

5. I Congrés de la Infància i l’Adoles-
cència, 25 i 26 de març de 2021.

6. VIII Congrés Aranzadi Concursal de 
Cataluña 2021, del 22 al 28 de abril 
de 2021

7. Jornada: La Protecció integral dels 
drets de la infància, adolescència 
i les persones amb discapacitat: 
abast de les noves reformes legisla-
tives, 15 de juliol de 2021

8. VI Congrés de l’Advocacia de Barce-
lona, 4, 5, 6 i 7 d’octubre de 2021

9. Primer Congrés Europeu sobre Se-
gona Oportunitat, 17 i 18 de novem-
bre de 2021

10. IV Jornada de Dret Tributari. Pre-
sencial i online, del 23 al 25 de no-
vembre de 2021

11. VI Congrés sobre els drets dels ani-
mals, 25 i 26 de novembre de 2021

12. I Congrés sobre el Crèdit Revolving, 
15 de desembre de 2021

1. Jornades de Sant Raimon 
de Penyafort 2021

Entre el 25 i el 28 de gener de 2021 s’han cele-
brat les tradicionals jornades de formació en 
el marc de la Festivitat de de Sant Raimon 
de Penyafort, en aquesta ocasió en forma 
de més de 30 webinars on-line -sobre temes 
d’actualitat i de diferents àmbits del Dret-.

Aquestes jornades han estat una excel·lent 
oportunitat per compartir coneixements i es-
tar al dia de l’actualitat jurídica, amb ponències 
com, per exemple: els arrendaments de local 
de negoci en temps de crisi; les garanties en els 
judicis telemàtics; el protocol del prepack, una 
solució per al concurs; qüestions pràctiques 
d’estrangeria; família, dret a la prova: seguretat 
jurídica; habitatge social i aspectes processals; 
transformació digital i procés penal o la medi-
ació, garanties en procediments de mediació. 

Cal destacar que aquests webinars han 
obtingut l’exitosa xifra de 5.740 inscripci-
ons, de les quals 1.700 corresponen a ins-
cripcions úniques. Les sessions han estat 
seguides per un 66% d’assistència. Aques-
tes dades indiquen que el seguiment de la 
formació un cop més ha superat la realitza-
da en l’edició de l’any passat.
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2. 3rd Women Business & Justice 
European Forum

Mª Eugènia Gay, degana del Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona 2021, Pilar Llop, 
presidenta del Senat; Margarita Robles, 
ministra de Defensa; Viviane Reding, ex 
vicepresidenta de la Comissió Europea i 
ex comissària de Justícia i Drets Fonamen-
tals i Ciutadania de la UE (2010-2014), en-
tre d’altres, han participat al 3rd Women 
Business & Justice European Forum ce-
lebrat a l’ICAB el 4 i 5 de febrer de 2021. 

El ‘3rd Women Business & Justice Europe-
an Forum’ ha volgut ser un homenatge a 
Ruth Bader Ginsburg, advocada i jutgessa 
de la Cort Suprema dels EUA, per això les 
cinc taules d’anàlisi en què s’ha estructurat 
el Congrés s’han dissenyat per abordar la 
perspectiva de gènere des dels diferents 
àmbits pels quals més va lluitar: «Dona i li-
deratge (Taula inaugural), «Dona i doble dis-
criminació», «Dona i drets civils», “Dona, di-
recció i empresa” i “Dona i entorn laboral ”.

Aquest Congrés ha comptat amb el segui-
ment telemàtic de més de 1.200 participants.

3. I Congrés sobre el principi de trans-
parència en la contractació predis-
posada i la seva projecció com a valor 
transversal en la societat
El 18 i 19 de febrer de 2021 s’ha celebrat 
el I Congrés sobre el principi de transpa-
rència en la contractació predisposada i 

la seva projecció com a valor transversal 
en la societat, organitzat pel Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona juntament amb 
altres 23 Col·legis d’Advocats d’Espanya i 
la col·laboració de vLex. 

El Congrés ha comptat amb la direcció 
magistral del Catedràtic de Dret Civil 
de la Universitat de València i ex magis-
trat del Tribunal Suprem, Javier Orduña 
Moreno, màxima autoritat en matèria 
de transparència, de Jesús Sánchez i de 
Cristina Vallejo. 

Aquest Congrés ha posat de manifest 
com el principi de la ‘transparència en 
la contractació predisposada’ pot con-
tribuir a la protecció social dels consu-
midors i consumidores. El Congrés s’ha 
estructurat en 12 taules que han abordat 
la interpretació extensiva del principi de 
la transparència en la contractació pre-
disposada, en tots i cadascun dels seus 
principals àmbits d’aplicació: jurídic, 
econòmic, tecnològic, polític i social. 

La participació de més de 80 ponents 
de primer nivell de l’àmbit jurídic des de 
diferents perspectives (acadèmica, judi-
cial, advocacia, i fins i tot de l’Administra-
ció Pública) ha contribuït a generar una 
visió multi-disciplinari, àgil i plural.

El Congrés ha estat gratuït, obert tant a 
l’advocacia com a la ciutadania, i ha comp-
tat amb gairebé 3.000 persones inscrites.

4. III Congrés de l’Advocacia d’Ofici 
(on-line)

La Comissió del Torn d’Ofici i Assistència 
al Detingut del Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona ha celebrat els dies 18 i 19 de 
març, de forma telemàtica, el III Congrés 
del  Torn d’Ofici (on-line), seguit per més 
de 1.200 assistents tant d’Espanya com 
de fora.

L’objectiu del Congrés ha estat posar en 
valor la figura de l’advocacia d’ofici, així 
com abordar temes de màxima transcen-
dència en el desenvolupament del Torn 
d’Ofici. Alguns dels temes que s’han trac-
tat han estat: els jutjats de família i de vio-
lència sobre la dona, les assistències a co-
missaria i el sistema de videoconferència, 
les qüestions reiterades en les guàrdies 
penals i la necessitat de pactar un proto-
col amb els jutjats, o el dret internacional 
privat en relació als temes de família.
Entre les principals conclusions del con-
grés ha hagut la necessitat de donar im-
portància a l’Advocacia d’Ofici i la seva in-
dependència, així com dels professionals 
que la integren.  

5. I Congrés de la Infància i 
l’Adolescència
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El 25 i 26 de març de 2021 s’ha celebrat el 
I Congrés de la Infància i Adolescència, 
organitzat conjuntament per l’Il·lustre Col-
legi d’Advocats de Madrid (ICAM), la Pla-
taforma Família & Dret i l’Il·lustre Col·legi 
de l’Advocacia de Barcelona (ICAB). 
Aquest Congrés ha reivindicat l’especialit-
zació judicial en els assumptes d’infància i 
família a través de nou sessions de debat 
amb la participació de representants de 
l’advocacia, la magistratura, la fiscalia, la 
medicina i la societat civil. 

Al Congrés han intervingut més de 80 
juristes. A la finalització del mateix s’han 
presentat les conclusions a través d’un 
‘Decàleg en favor de l’especialització, en 
l’ordre civil, de les matèries d’infància, fa-
mília i capacitat’.

6. VIII Congrés Aranzadi 
Concursal de Catalunya
Del 22 al 28 d’abril de 2021, Aranzadi, en 
col·laboració amb l’ICAB  i el Col·legi de 
Censors Jurats de Comptes de Catalu-
nya, ha organitzat el VIII Congrés Aranza-
di Concursal de Catalunya 2021.

7. Jornada: La Protecció integral dels 
drets de la infància, adolescència i les 
persones amb discapacitat: abast de 
les noves reformes legislatives (pre-
sencial i on-line)

La Comissió de Normativa i la Secció 
de Dret de la Infància i de l’Adolescèn-
cia de l’ICAB han celebrat el 15 de juliol 

de 2021 una Jornada sobre la Protecció 
integral dels drets de la infància, ado-
lescència i les persones amb discapaci-
tat: abast de les noves reformes legis-
latives. En format blended, els assistents 
han optat entre assistir presencialment 
a la 8a planta o bé connectar-se on-line 
via Zoom. 

El programa de la mateixa s’ha distribuït en 
cinc taules. S’ha abordat la protecció dels 
infants, adolescents i persones amb dis-
capacitat des de l’àmbit educatiu i social; 
l’àmbit de l’Administració Pública; l’àmbit 
Penal i l’àmbit Civil i Internacional; així com 
la reforma de la discapacitat en els plànols 
substantiu i processal. 

La jornada ha estat un gran èxit amb 648 
persones inscrites.

8. VI Congrés de l’Advocacia 
de Barcelona (on-line) 

 

Durant els dies 4, 5, 6 i 7 d’octubre de 2021, 
s’ha celebrat el 6è Congrés de l’Advocacia 
de Barcelona. En aquesta nova edició el 
tema central ha estat l’habitatge social i la 
vulnerabilitat que suposa la crisi econò-
mica derivada de la COVID-19, temàtica 
de màxima rellevància i actualitat.

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha 
finalitzat el 6è Congrés de l’Advocacia de 

Barcelona amb més de 3.200 inscripcions 
-de les quals més de 700 han estat regis-
tres únics, a les més de 40 sessions for-
matives realitzades de manera 100% te-
lemàtica- per analitzar la problemàtica al 
voltant de l’habitatge social al nostre país.

En el transcurs del 6è Congrés de l’Advo-
cacia de Barcelona s’han abordat temes 
com: els desnonaments, l’impacte de 
l’emergència habitacional en els infants, 
la situació de les dones sense llar, les 
noves formes d’accés a l’habitatge, els 
drets i cura de les mascotes en els des-
nonaments, els criteris i eines per a la 
derivació i gestió de situacions de pèrdua 
d’habitatge mitjançant la mediació o arbi-
tratge i l’aplicació de la clàusula ‘rebus sic 
stantibus’ als contractes d’arrendament 
entre d’altres.

Aquest Congrés ha estat possible grà-
cies a la participació de les seccions i 
comissions col·legials, que a través dels 
seus àmbits d’especialització han permès 
abordar les dificultats en relació a l’accés 
a l’habitatge des d’un punt de vista mul-
ti-disciplinar.

9. 1er Congrés Europeu 
sobre la Segona Oportunitat
 
El 17 i 18 de novembre de 2021, l’ICAB ha ce-
lebrat el I Congrés Europeu sobre Segona 
Oportunitat amb la col·laboració del Conse-
jo General de la Abogacía Española (CGAE), 
del Consell dels Il·lustres Col·legis de Cata-
lunya (CICAC) i les institucions que formen 
part de l’Aliança per a la Segona Oportunitat.
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Aquest Congrés ha estat el punt de tro-
bada dels principals actors en el dret de 
la insolvència personal, a nivell governa-
mental, jurídic, econòmic i social amb 
una doble mirada, enfocada a la trami-
tació de la transposició de la Directiva 
Europea 2019/1023 de reestructuració i 
una mirada oberta que analitza la insol-
vència, les seves causes, les conseqüènci-
es i solucions des d’una perspectiva àm-
plia, jurídica i social.

El Congrés s’ha estructurat en sessions 
o taules de treball en paral·lel, amb dos 
eixos principals: taules jurídiques i tau-
les socioeconòmiques; així com tallers 
pràctics. S’ha celebrat en format mixt, ja 
que els congressistes han tigut la possibi-
litat d’assistir presencialment a la seu de 
l’ICAB a algunes activitats o bé seguir-lo 
en format on-line. 

El Congrés, -sota la direcció de Jesús 
Sánchez, Yvonne Pavía, Martí Batllori i Mi-
guel Ángel Salazar i amb la col·laboració 
del Grup de Treball de la Llei de Segona 
Oportunitat ICAB, del que també formen 
part Elisa Escolà, Borja Pardo, Octavio 
Gracia y Jaime Campá- ha estat tot un 
èxit, seguit per 175 persones presencial-
ment i per més de 3.600 assistents on-line.
  

10. IV Jornada de Dret Tributari. 
Presencial i on-line

La Secció de Dret Fiscal i Financer del 

Col·legi ha organitzat del 23 al 25 de no-
vembre la IV Jornada de Dret  Tributari 
per tal d’abordar les principals novetats 
tributàries introduïdes per la Llei 11/2021, 
del 9 de juliol (de mesures de prevenció 
i lluita contra el frau fiscal), les novetats 
per al 2022 en els impostos cedits a la 
Generalitat de Catalunya, i estudiar com 
afectarà l’IVA a l’e-Comerç -arran de l’en-
trada en vigor del règim fiscal de vendes 
a distància en l’IVA (OSS i IOSS)- i les no-
tificacions electròniques practicades per 
les diferents  Administracions Públiques, 
entre d’altres temes.

La Jornada ha comptat amb la participa-
ció de Natàlia Caba, directora General 
de Règim Jurídic de Direcció General de  
Tributs i Jocs de la Generalitat de Cata-
lunya, per exposar com afectarà el  ‘valor 
de referència’ als impostos cedits a la Ge-
neralitat. 

11. VI Congrés sobre els drets dels ani-
mals (on-line) 
Els dies 25 i 26 de novembre s’ha celebrat 
en format ‘blended’ i amb un total de 370 
persones inscrites, el VI Congrés sobre 
els drets dels animals, organitzat per la 
Comissió de Protecció dels Drets dels 
Animals (CPDA) de l’ICAB.

El lema del Congrés ha estat “La revolució 
legal i social per als drets dels animals: con-
solidació del canvi de paradigma” amb 2 
objectius principals: la descosificació dels 

animals, i el reconeixement dels animals 
com a éssers dotats de sensibilitat o és-
sers que senten. En aquesta sisena edició 
del Congrés sobre els drets dels animals 
de l’ICAB, s’ha abordat la revolució que 
suposaran les reformes legals que acaben 
de ser aprovades (Codi Civil Català, Codi 
Civil, Llei Hipotecària i Llei d’Enjudicia-
ment Civil) i algunes de recent presenta-
ció i encara en tràmit (Avantprojecte de 
Llei General per a la Protecció dels Drets 
dels Animals), així com temes d’actualitat 
com ara els drets dels animals al voltant de 
les catàstrofes naturals i altres emergènci-
es socials, així com els drets dels animals 
en l’àmbit del dret sanitari i l’anàlisi dels 
pros i contres de la seva utilització en dife-
rents àmbits i usos terapèutics. 

Han assistit al Congrés en format presen-
cial i on-line més de 350 persones. 

12. I Congrés sobre el Crèdit Revolving
L’Institut I+Dret del Col·legi de l’Advocacia 
de Barcelona (ICAB) ha organitzat els dies 
15 i 16 de desembre de 2021 el I Congrés 
Crèdit Revolving. El tema central ha estat 
el futur del crèdit revolving: mercat finan-
cer, seguretat jurídica i transparència.

El Congrés ha obert amb una primera po-
nència inaugural sobre la usura i la trans-
parència a càrrec de Javier Orduña, ex 
magistrat de la Sala Primera del Tribunal 
Suprem i catedràtic de Dret Civil de la 
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Universitat de València; i s’ha estructurat 
en 8 taules de debat mitjançant les quals 
s’han abordat temes com: la publicació dels 
tipus d’interès normals en crèdit al consum; 
la transparència en la contractació del crèdit 
revolving; el crèdit responsable, la solvència 
del deutor; la Responsabilitat de l’entitat pel 
sobreendeutament; la prescripció en l’acció 
de restitució; la seguretat Jurídica: art de jut-
jar; aspectes processals derivats de l’exerci-
ci de diferents accions, la Llei d’usura en el 
context actual; costes judicials o el futur del 
revolving: usura al Dret comparat. 

Per analitzar totes aquestes qüestions 
relacionades amb el crèdit revolving, s’ha 
comptat amb ponents de reconegut pres-
tigi i experts en la matèria.

El Congrés ha estat clausurat per part de 
Juan María Díaz Fraile, magistrat del Tribu-
nal Suprem, en el marc d’un acte en què 
s’han donat a conèixer les conclusions per 
part de Jesús Sánchez i Javier Orduña.

EL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ/ 
BIBLIOTECA DE L’ICAB
El principal objectiu de la Biblioteca/Cen-
tre de Documentació durant aquest any 
ha estat, no tan sols seguir donant els ma-
teixos serveis d’una manera segura i eficaç, 
sinó també incrementar-los. Els protocols 
COVID-19 que s’han seguit són els marcats 
per la normativa autonòmica i estatal. 

La presencialitat ha baixat, però l’augment 
dels serveis digitals ha crescut de forma 
quasi bé exponencial i en dos vessants, 
tant en nombre de recursos electrònics 
com en ús per part dels col·legiats/des. 
S’ha arribat a les 100.000 visualitzacions 
del nostre Catàleg, més de 150.000 visu-
alitzacions de l’espai web de la Biblioteca 
i actualment la Biblioteca Digital té més 
de 12.000 documents a text complet que 
permeten l’accés a aquest fons 24 hores al 
dia, 7 dies a la setmana. Cal esmentar que 
el servei de préstec digital ha tingut més 

de 25.000 e-Books sol·licitats i deixats.
L’adquisició de recursos informatius digi-
tals és la nostra prioritat i, així, cal desta-
car aquest any la contractació per a totes 
les persones col·legiades i associades de 
la Biblioteca Digital de l’editorial Colex, 
així com la Base de Dades Dataley. Amb 
aquestes noves incorporacions s’ofereix 
un extens ventall de documents legisla-
tius, jurisprudencials, de models i formu-
laris, doctrinals... que cobreixen totes les 
necessitats de coneixement dels professi-
onals del Dret. 

Avui en dia s’ofereix, a més de les dues 
bases esmentades,  accés a Tirant Online, 
Vlex, Biblioteca Sepin, Iustel i a la Base de 
Dades de Resolucions col·legials de l’ICAB.

Finalment, cal remarcar l’existència d’una 
altra eina bàsica per als nostres col·legiats/
ades i associats/des com és l’App de Tex-
tos Legals que permet consultar les princi-
pals disposicions actualitzades mitjançant 
el mòbil o tauleta.

La difusió del nostre fons és un altre dels 
eixos d’importància cabdal, es continua 
amb el nostre Butlletí DSI d’actualitat 
bibliogràfica, legislativa i jurisprudencial 
que s’envia mensualment als subscriptors 
d’aquest servei. 

I des del mes de setembre d’aquest any 
s’elabora un nou Butlletí específic per 
a les Seccions i Comissions del Col·legi 
(de moment es treballa amb 5 grups). En 
aquest cas, la Biblioteca selecciona els do-
cuments d’interès per a cada àrea temàti-
ca específica, és a dir, s’inclou la legislació, 
la jurisprudència, la bibliografia rellevant 
per a cada Secció/Comissió que cada 
mes s’envia als seus membres. Actualment 
s’elaboren i trameten 23.939 llistats, és a 
dir un 20% més que l’any passat.

A la vegada, s’ha desenvolupat dins de 
cada “Espai de les Seccions i Comissions” 

del web un apartat propi de la Biblioteca, on 
s’incorporen tots  els recursos informatius 
de la matèria tractada per cada àrea jurídica.
Així mateix, s’ha insistit en la línia d’oferir 
serveis d’alt valor informatiu/documental, 
que donen als usuaris la informació jurídi-
ca que necessiten en el moment just i de 
forma plenament actualitzada. En aquest 
sentit, són les bibliografies elaborades 
des de la Biblioteca les que tenen la fina-
litat de donar suport als cursos, als con-
gressos, a les jornades i a les conferències 
que s’han organitzat principalment des del 
departament de Formació, però també 
des d’altres departaments de l’ICAB. Cal 
posar especial esment en aquelles que 
van ser preparades per a Sant Raimon de 
Penyafort 2021, Congrés sobre Transpa-
rència, Congrés de Torn d’Ofici, VI Con-
grés de l’Advocacia, Congrés sobre Sego-
na Oportunitat... 

Els fons bibliogràfics patrimonials també 
van en la direcció marcada pel món di-
gital, i es facilita l’accés i la consulta per 
mitjà dels repositoris consorciats (MDC, 
Hispana i Europeana), havent incorporat 
aquest any més de 25.000 pàgines actu-
alment accessibles a la Memòria Digital de 
Catalunya.

D’altra banda, el nostre Centre de Docu-
mentació/Biblioteca ICAB, per tal de visi-
bilitzar-se i rendibilitzar el seu fons, treba-
lla en cooperació amb altres biblioteques, 
centres, xarxes, museus... Fet que permet 
millorar i optimitzar els serveis que s’ofe-
reixen i a la vegada els augmentem i millo-
rem. Formem part del Catàleg Col·lectiu 
de les Universitats Catalanes (CCUC) i 
de  la “Red de Bibliotecas Universitarias 
Españolas (REBIUN)”, acció que provoca 
que es tingui molta més visibilitat en el 
món universitari i acadèmic peninsular. 

I com no podia ser d’altra manera,  no es 
pot oblidar la gran festa de la Biblioteca: 
Sant Jordi, el dia del llibre, que aquest 
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any 2021 també ha estat virtual. S’ha 
creat una plataforma amb accés a dife-
rents obres que han ofert gratuïtament 
les editorials jurídiques per als advo-
cats/des i associats/des. Han participat 
10 editorials i s’han desacarregat al vol-
tant de 4.000 e-Books. Altrament, s’ha 
realitzat una nova campanya “Nadal a la 
Biblioteca” on s’han repartit 100 lots de 
llibres  jurídics.

També s’ha de remarcar que l’estimació 
i valoració de les persones col·legiades 
envers la Biblioteca no s’ha perdut en 
temps de pandèmia, ja que les donaci-
ons de llibres no han defallit, han arribat 
a cinc aportacions de biblioteques jurí-
diques particulars, totes elles han ajudat 
a completar els fons existents  (amb uns 
450 nous títols). A destacar el fons de 
Dret processal espanyol i estranger que 
ha fet donació el Dr. Lluís Muñoz Sabaté.

Finalment, pel que fa a la promoció d’ac-
tivitats participatives, s’han realitzat nou 
sessions del Club de Lectura on han in-
tervingut una mitjana de 8-10 persones, 
amb la lectura de diverses novel·les en 
català o castellà que abasten tot el ven-
tall de la literatura internacional.

Quan parlem de la Responsabilitat Soci-
al Corporativa, s’ha de dir que s’han or-
ganitzat diverses activitats culturals per 
a ciutadans com les visites que es rea-
litzen des de Cases Singulars, amb una 
participació 112 persones. També s’ha 
realitzat l’activitat ciutadana per excel-
lència que és l’Open House que aquest 
any ha tornat a ser presencial, amb 520 
visitants el dissabte 28 d’octubre. 

Pel que fa al fons bibliogràfic de la Bibli-
oteca, actualment conté més de 338.102 
volums (dels quals uns 80.000 són ante-
riors al segle XX), 2.228 títols de publica-
cions periòdiques i més de 50 bases de 
dades tant generals: legislació, jurispru-

dència, doctrina; com especialitzades: 
contractació immobiliària, fiscal, família, 
urbanístic... I també d’analítica jurispru-
dencial. 

La gestió d’aquest fons és possible gràcies 
a un personal que també s’ha anat adap-
tant tant a les necessitats dels seus usua-
ris com al món digital i que entre les seves 
funcions no sols està el procés tècnic ca-
talogràfic (tant per als materials en paper 
com electrònics) sinó que en aquest mo-
ment tot sovint actuem com a prescriptors 
de continguts jurídics. Això ho corrobora 
una puntuació d’un 9 pel que fa a la satis-
facció amb el Departament.

Finalment i per tal de dimensionar els 
serveis i l’ús del Centre de Documen-
tació/Biblioteca, s’ha considerat oportú 
fer referència a un seguit de dades es-
tadístiques.

Al Gràfic 6 es pot veure l’evolució dels 
usuaris a Sala de la Biblioteca, en el 
període comprès entre els anys 2016 i 
2021.  La pandèmia continua afectant la 
presencialitat, així com el canvi d’hàbits.

Al Gràfic 7 es pot veure l’evolució anual 
de les noves adquisicions de llibres des 
de l’any 2016 fins a l’any 2021. 

La tendència a l’increment dels fons di-
gital és notori i respectable, tant pel que 
fa a publicació/adquisició com a la con-
sulta. Aquest any s’han adquirit un total 
de 2.229 e-Books, és a dir, aquest any 
s’han comprat més llibres digitals que en 
paper, tot pensant que s’ha adquirit el 
que s’ha publicat en el mercat espanyol.

En relació al nombre d’obres prestades, 
al Gràfic 8 continua l’increment aquest 
any, provocat per l’augment del préstec 
digital que suposa un 85% sobre el total 
de préstecs.
Al Gràfic 9 es veu el comportament de Gràfic 8. BIBLIOTECA: OBRES PRESTADES

Gràfic 6. BIBLIOTECA: USUARIS DE SALA 

2016 2017 2018 2019

40
.2

82

38
.6

10

41
.6

13

42
.0

61

2020

11
.8

78

2021

8.
08

4

Gràfic 7. BIBLIOTECA: NOVES  
ADQUISICIONS DE LLIBRES

NOVES ADQUISICIONS DE LLIBRES

LLIBRES ELECTRÒNICS

3.
33

7
64

4

2.
33

4
71

6

2.
60

1
90

3

2.
79

9
1.4

40

3.
49

9
1.5

26

2.
11

5
2.

22
9

2021

42
.6

47

2016 2017 2018 2019

14
.5

57 15
.5

56

14
.9

80

15
.2

38

2020

15
.2

38



memòria2021 79

les dades referides al número de visua-
litzacions al catàleg on-line, des de l’any 
2016 fins a l’any 2021. Remarquem el 
concepte de visualitzacions, ja que no 
és de consultes sense resultats,  sinó 
que són tot al contrari cerques amb 
resultats positius i consultes de les 
obres.

Al Gràfic 10 es pot comprovar que con-
tinua l’increment dels documents de la 
Biblioteca Digital, amb més de 12.000 
obres a text complet. També s’elabora 
en format digital l’Actualitat Jurídica i el 
servei de Difusió Selectiva d’Informació 
(DSI) que, tal com ja s’ha comentat, ge-
nera aproximadament uns 24.000 envi-
aments de butlletins a persones col·legi-
ades i/o associades. 

El Centre de Documentació/Bibliote-
ca s’ha d’adaptar els nous temps, que 
evidentment són digitals. L’objectiu 
cabdal és donar nous i millors serveis 
digitals cada dia que passa a les per-
sones col·legiades i associades. Actu-
alment, tenen al seu abast un ventall 
de recursos d’informació jurídica (que 
inclou totes les branques del Dret) 
amb més de 12.000 títols a text com-
plet consultables per mitjà de la Bibli-
oteca Digital (localitzable a través del 
nostre Catàleg bibliogràfic), a més de 
l’accés a Bases de Dades legislatives, 
jurisprudencials, de formularis i mo-
dels, doctrinals, estadístiques... que 
donen un servei actualitzat, pertinent, 
fiable i accessible 24 hores al dia, els 7 
dies de la setmana.

SERVEIS QUE CERQUEN SOLUCIONS 
PER ALS I LES PROFESSIONALS

SERVEI D’OCUPACIÓ I ORIENTACIÓ 
PROFESSIONAL
Al Servei d’Ocupació i Orientació Pro-
fessional (SOOP) treballem per ser un 
referent en l’entorn jurídic i l’ecosistema 

legal de l’advocacia innovadora a través 
del seu servei d’Ocupació i Orientació 
- Borsa de Treball i Advocacia Emprene-
dora.

El SOOP, l’any 2021, ha realitzat i orga-
nitzat tot tipus d’atencions i assessora-
ments personalitzats i de forma indivi-
dual, acompanyaments, accions, serveis, 
guies, metodologies, eines, fires i mapes 
formatius adreçats a l’advocacia profes-
sional i empresarial que vol créixer i ac-
tualitzar-se constantment.

Ha posat al col·lectiu professional de 
l’advocacia en el centre d’atenció, com 
a protagonista. S’ha atès tant a persones 
amb poca i/o molta experiència, perso-
nes a l’atur, persones ocupades amb ne-
cessitat d’innovar i transformar els seus 
projectes empresarials i professionals, 
a persones resilients, davant la irrupció 
de la pandèmia i les noves tecnologies, 
a persones cap a una segona oportuni-
tat, així com a les entitats i empreses 
que volen incorporar talent. També s’ha 
acompanyat de forma especialitzada a 
joves i dones, sense oblidar les necessi-
tats dels sèniors.

L’advocacia és un sector madur amb 
mancances estratègiques, amb neces-
sitats de transformació, d’adaptació 
a nous paradigmes i noves planificaci-
ons de gestió i nous models de negoci. 
Per tant, el repte constant és acom-
panyar-la en aquest camí que l’ajudi a 
l’èxit de la rendibilitat i sostenibilitat 
dels projectes professionals i/o em-
presarials. 

També és cert que el SOOP té un alt ni-
vell de satisfacció, tal i com es desprèn 
constantment de les enquestes de va-
loració de les  persones usuàries en els 
diferents serveis prestats des de Borsa 
de Treball, l’Orientació Professional i 
l’Emprenedoria.

EIXOS PRINCIPALS I LÍNIES 
D’ACTUACIÓ: 
• Garantir la creació d’ocupació, creixe-

ment professional i econòmic sosteni-
ble i de valor afegit de l’advocacia.

• Acompanyament i suport en l’anàlisi 
constant i de confecció d’estratègies 
perquè puguin adaptar-se:
o Al context econòmic-social actual
o A l’augment de la competència
o Als canvis dels mercats locals i in-

ternacionals

Gràfic 10. INCREMENT BIBLIOTECA 
DIGITAL.

2016 2017 2018

4.
56

1

6.
77

4

5.
98

7

2019

7.9
33

2020

10
.3

85

2021

12
.8

74

2016 2017 2018 2019

56
.7

57

60
.7

27

60
.18

3

60
.8

94

Gràfic 9. BIBLIOTECA:  
CONSULTES CATÀLEG ONLINE.

2020 2021

61
.0

05

62
.4

02



memòria202180

SERVEIS SOOP
BORSA DE TREBALL I ORIENTACIÓ 
PROFESSIONAL

ASSESSORAMENT PERSONALITZAT 
(ACOMPANYAMENT I SUPORT EN 
TOT EL PROCÉS)
Es dona assessorament als Despatxos/
Entitats que requereixen incorporar un 
nou talent al seu equip. Se’ls assessora 
en les necessitats concretes amb la fi-
nalitat de definir i trobar el perfil que 
necessiten reclutar. 

De manera exclusiva, a les persones col-
legiades i/o associades professionalment 
a l’ICAB, se’ls dona suport en la recerca 
d’una oportunitat professional i/o un can-
vi per millorar professionalment. 

RECLUTAMENT
S’ofereix als Despatxos i/o Entitats el 
servei de RECLUTAMENT, procés que 
consisteix en la captació de talents que 
més s’ajustin a la vacant publicada i amb 
l’assessorament  anterior, s’aconsegueix 
l’objectiu d’atraure el màxim nombre de 
perfils idonis per a la mateixa, ampliant, 
així, les oportunitats de l’entitat a rebre 
suficients candidatures per poder realit-
zar un procés de selecció i trobar el talent 
idoni per a la vacant. 

ORIENTACIÓ I INTERMEDIACIÓ      
LABORAL
És un servei exclusiu per a les persones 

	

Gràfic 13. PERFILS PROFESSIONALS 
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col·legiades i associades a l’ICAB. La meto-
dologia és a través d’entrevistes personalit-
zades que tenen com a objectiu 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 79 
persones col·legiades i associades. 
BORSA DE TREBALL EN LÍNIA

DESPATXOS I/O ENTITATS
Els DESPATXOS i/o ENTITATS poden pu-
blicar les seves ofertes laborals a través de 
la plataforma on-line que ofereix l’ICAB. 
Aquesta eina els permet definir els requi-
sits d’adequació del lloc de treball, les fun-
cions que realitzarà la persona selecciona-
da i els ajuda a delimitar entre els diferents 
filtres als professionals. 

A més, de manera personalitzada, oferim 
el servei tècnic exclusiu de PRESELECCI-
ONS on es realitza una recerca exhausti-
va dels perfils que més encaixin a l’oferta, 
un estudi dels currículums i, finalment, el 
lliurament d’una proposta personalitza-
da perquè puguin tenir una selecció final 
adaptada a les necessitats de la vacant. 
Durant l’any 2021, s’han realitzat un total 
de 113 preseleccions. 

A l’any 2021 s’han publicat 1459 ofertes a 
la Borsa de Treball. El nombre d’ofertes 
publicades ha augmentat un 56% més res-
pecte l’any anterior, tot i que segueixen es-
sent nivells inferiors a la situació anterior a 
la pandèmia (Gràfic 11).

El 60% de les entitats “publicants” han 
estat despatxos d’advocats, seguides per 
empreses privades i les entitats sense 
ànim de lucre. El col·lectiu de persones 
col·legiades, segueix sent el més cercat 
dintre de la Borsa de Treball i les especi-

alitats més sol·licitades han estat en Dret 
Mercantil (19,48%), Dret Civil (19,04%) i Ge-
neralistes (13,32%), segons Gràfics 12 i 13. 

CANDIDATS I CANDIDATES
Les persones candidates que busquen 
una oportunitat laboral o una millora pro-
fessional es poden donar d’alta, crear-se 
un perfil i afegir a la plataforma de la Borsa 
el seu currículum per accedir a les ofer-
tes laborals. Les persones col·legiades a 
l’ICAB i associades, a més a més, gaudei-
xen del servei personalitzat d’orientació 
professional i seguiment tècnic de les se-
ves candidatures.  

Concretament, l’any 2021 s’han donat 
d’alta 688 persones usuàries noves i han 
utilitzat la borsa un total de 1960 usuaris 
i usuàries, essent un 68,29% dones i 31,71% 
homes (Gràfic 14). 

Si valorem les persones candidates per 
edats, els menors de 30 anys són el grup 
més actiu dintre de la Borsa i, per tant, 
més afectats pel mercat laboral actual, tot 
i que ha reduït un 1% envers l’any passat. 
Igualment succeeix amb el col·lectiu de 31-
40 que també s’ha reduït en un 2% aproxi-
madament. Els col·lectius de 41-50 i 51-60, 
s’han vist augmentats tímidament a un 
10,17% i 4,51%, respectivament (Gràfic 15).
Finalment, el grau d’ocupabilitat del 
SOOP, l’any 2021, ha estat del 46,75%. 

ADVOCACIA EMPRENEDORA
Advocacia Emprenedora és un servei que 
ofereix assessorament i acompanyament 
especialitzat, individual, personalitzat i 
adaptat a les necessitats de les persones 
emprenedores que vulguin iniciar activitat 

per compte propi, així com a les empreses 
i despatxos amb projectes d’ampliació, 
anàlisi i reflexió. 

Tant a la persona emprenedora com a 
l’empresa creada es realitza un acompa-
nyament i suport en tot el procés, des de 
la fase inicial del projecte com la constitu-
ció de l’empresa, com fer el business plan, 
la informació i tràmits, així com aquell as-
sessorament empresarial, especialitzat en 
màrqueting, innovació, internacionalitza-
ció, ajuts-subvencions, finançament, trans-
missió empresarial i segones oportunitats. 

També s’han organitzat accions formati-
ves i de networking sobre temes teòrics i 
pràctics, parlant de Lideratge i talent, Màr-
queting Local i Internacional, Gestió Em-
presarial, Innovació Despatxos, Coaching, 
Transformació digital, Fiscalitat i tràmits 
per a la constitució d’empreses, així com 
Igualtat des d’una perspectiva de gènere.

En concret al 2021:
• s’han realitzat 264 assessoraments i/o 

acompanyaments, 
• s’han creat 26 empreses i/o despatxos, 
• s’han confeccionat 34 business plans, 
• s’han organitzat 9 accions formatives i/o 

networking, on han participat 114 perso-
nes, amb valoracions a les enquestes del 
màxim nivell i recomanant les accions 
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ALTRES ACCIONS I PROGRAMES
El SOOP ha participat, amb estand, i de 
forma coordinada amb altres Departa-
ments i Comissions de l’ICAB i/o de forma 
individual, a Fires-Esdeveniments amb les 
següents accions:

FIRA DE L’OCUPACIÓ ICAB virtual 
o L’11 de març s’ha organitzat la 5a edició 

de la Fira de l’Ocupació ICAB de forma 
telemàtica a causa de la pandèmia, en 
què van participar 23 despatxos/em-
preses amb estands virtuals i han tin-
gut més de 400 persones inscrites a la 
Fira. Han assistit persones col·legiades i 
associades a l’ICAB, així com estudiants 
buscant pràctiques i/o la seva primera 
oportunitat laboral.

 A més de tenir un estand d’informació, 
Borsa de Treball i Emprenedoria, també 
han estat representats altres departa-
ments de l’ICAB: Biblioteca, Formació 
i el Servei d’Atenció al Col·legial (SAC), 
amb els seus estands propis per poder 
atendre al públic en general. L’estand del 
Servei d’Atenció Col·legial ha resolt mol-
tes consultes per saber què han de fer 
per col·legiar-se o associar-se a l’ICAB, 
els tràmits necessaris i documentació 
requerida.

o Als Tallers Innovadors virtuals s’han ins-
criut 150 persones en total, dels que:
• 55 persones del taller “descobreix la 

teva marca personal”
• 52 persones del Workshop “transfor-

mació digital”
• 43 persones del taller “desenvolupa-

ment d’habilitats soft o competències 
transversals”

• FIRA D’OCUPACIÓ A LA UOC virtual: 
Han atès la Fira virtual els dies 16 i 17 no-
vembre de 9 a 18 hores. S’han inscriut 15 
persones a les nostres ofertes de la Bor-
sa i han visitat l’estand 111 persones. Han 
participat 250 entitats de les que 19 han 
estat del sector legal.

• BIZBARCELONA amb estand-Expositor,  
3 conferències i les taules d’assessorament 
per assessorar a les persones visitants del 
Bizbarcelona, realitzat el dies 9, 10 i 11 de 
novembre 2021:

Accions formatives 
(activitats i conferències): 
o En coordinació amb la Comissió de 

Prospectives Socioprofessionals, les ac-
tivitats al Biz Digital Thinking:
• “Aspectos legales en el proceso de 

Transformación Digital” ponent el Ro-
dolfo Tesone, el dia 9 de novembre, 
han participat  15 persones. 

• “La adaptación de la empresa al en-
torno digital como medio para poten-
ciar su negocio”, ponent Júlia Bacaria 
Gea, el dia 10 de novembre, han par-
ticipat 12 persones.

o Conferència en coordinació amb la 
Intercol·legial amb el títol “Fes la teva 
millor marca”, ponent  Paula Fernán-
dez-Ochoa, ha omplert l’aforament de la 
sala Talent, el dia 10 de novembre, apro-
ximadament han participat 112 persones.

Accions d’assessorament: 
o Assessorament tècnic (creació i conso-

lidació empresarial) del servei d’empre-
nedoria del SOOP: 10 persones ateses

o Assessorament de les Taules d’assessora-
ment voluntari per part de persones ad-
vocades col·legiades: 5 persones ateses

o Visitant a l’estand informats sobre 
l’ICAB i el SOOP: 35 persones ateses

• FIRA VIRTUAL UPFEINA el 10 de novem-
bre de 2021 de 9-18h de forma on-line. Han 
visitat l’estand 62 persones. S’han inscrit a 
les ofertes publicades de la nostra Borsa 
de Treball 15 persones. Han participat a la 
Fira 50 entitats amb estand de les que 17 
han estat del sector legal.

En el context d’aquestes FIRES hem 
atès, assessorat i informat sobre tots 
els serveis de l’ICAB, així com, orientat 
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professional i empresarialment a les 
persones visitants del nostre estand i, 
finalment, promocionat l’advocacia com 
element clau a la societat.

MENTORING
8a edició del programa MENTORING en 
col·laboració amb el GAJ en els àmbits 
de dret Laboral, Família, Civil i Penal

El Mentoring té com a finalitat donar re-
colzament als joves advocats i advocades 
que s’inicien en l’exercici de l’advocacia. 
Sota metodologia de treball en coopera-
ció, mitjançant sessions grupals, supervi-
sades i coordinades per un advocat/da 
mentor/a, tracten de trobar solucions als 
dubtes, necessitats o inquietuds que pu-
guin tenir en el dia a dia de la seva tasca 
professional. Així mateix, pretén propor-
cionar un sistema de networking, posant 
en contacte advocats i advocades de di-
ferents generacions amb necessitats i pro-
blemàtiques diferents. Té una durada de 
vuit mesos, de dues hores mensuals i per 
matèries en horari de 14h a 16h. La partici-
pació a aquesta 8a edició (2021) ha estat 
de 28 persones col·legiades.

GUIES DE NORMATIVA BÀSICA
Les guies de normativa bàsica són un ser-
vei exclusiu a les persones col·legiades 
per tal de conèixer les seves obligacions 
i drets en l’exercici de la professió en les 
següents matèries:

	

	

FIRA BIZ BARCELONA 2021

FIRA VIRTUAL UPFEINA
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• Guia de normativa bàsica de Tributa-
ció

• Guia de normativa bàsica Laboral
• Guia de normativa bàsica de Protecció 

de Dades
• Guia de normativa bàsica de Preven-

ció del Blanqueig de Capitals
• Guia de normativa bàsica de Preven-

ció de Riscos Laborals
• Guia de normativa bàsica de Consum
• Guia del Pla d’Igualtat per a Despatxos 

Professionals

JORNADA “PROGRAMA D’ECONO-
MIA SOCIAL”
És un programa marc de cooperació 
público-privada, promogut pel Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat de Catalunya que po-
siciona l’economia social i cooperativa 
com a peça clau per a la construcció 
d’un model econòmic social, democrà-
tic i inclusiu.  

El 14 d’octubre de 2021, la Secció de Dret 
Cooperatiu i Economia Social i el SOOP 
han organitzat de manera coordinada 
una Jornada sobre: “La crisi econòmi-
ca i la cooperativa com a oportunitat”.

L’objectiu de la sessió on-line ha estat 
mostrar el cooperativisme com una al-
ternativa real per donar continuïtat a les 
empreses que poden estar en risc de 
tancament, ja sigui per manca de relleu 
generacional o per altres qüestions eco-
nòmiques. S’han mostrat experiències 
d’èxit i eines a l’abast de les persones i 
professionals de l’advocacia per poder 
acompanyar en aquest relleu coopera-
tiu. També s’han tractat les situacions de 
crisis econòmiques de les cooperatives 
i el règim de responsabilitat patrimonial 
dels socis i dels membres del Consell 
Rector.

Aquest any han participat a la Jornada 
60 professionals. 

 

COMISSIÓ D’ESTRANGERIA
Des de la Comissió d’Estrangeria de 
l’ICAB es presten i coordinen diversos 
serveis amb doble vessant públic i privat 
dins la Institució.

En  el marc de les funcions privades, el con-
junt d’actuacions i serveis que es duen a 
terme per la Comissió d’Estrangeria tenen 
com a destinataris exclusivament als col-
legiats i col·legiades de l’ICAB. L’activitat 
principal és el Servei d’Orientació Jurídica 
relatiu al marc jurídic de l’estrangeria inte-
grat per dret comunitari i extracomunitari, 
la nacionalitat espanyola,  situacions de 
protecció internacional i la mobilitat inter-
nacional, com s’ha detallat anteriorment. 

Dins el vessant públic, 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 servei que presta l’ICAB al 
SAIER, Servei d’Atenció a Immigrants, Emi-
grants i Refugiats i el SOJ al Centre d’In-
ternament d’Estrangers de la Zona Franca 
de Barcelona, deixant així palesa la impli-
cació de l’ICAB per a la salvaguarda dels 
drets dels més vulnerables.

Servei d’Orientació Jurídica
Durant l’any 2021 la Comissió d’Estrangeria 
ha donat resposta a 7665 consultes.
Classificació per matèries de les consultes 
que integren el servei d’orientació jurídica. 

Taula 1 Classificació de les consultes                      

Marc jurídic al qual pertanyen les consul-
tes més demandades:

Taula 2  Consultes més  demandades

	

TIPOLOGIA DE LES CONSULTES 

Règim General 2816

Règim Comunitari 1176

Nacionalitat
508

Tramitació
1982

Procediment 172

Llei d’emprenedors 334

Normativa 7

Comissió 295

Protecció Internacional 168

Dret de Família 83

Dret Penal 23

Dret Civil 6

Altres 95

TOTAL 7665

MARC JURÍDIC DE LES 
CONSULTES MÉS DEMANDADES

Règim General
2816

Règim Comunitari 1176

Nacionalitat
508

Llei d'emprenedors 
14/2013

334

Procediment 172

Protecció Internacional 168
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L’anàlisi de les dades demostra de for-
ma inequívoca que el Règim General,  
Drets i llibertats dels estrangers  extra-
comunitaris,  regulat per la Llei 4/2000 
i el Reial Decret 557/2011, de 20 d’abril, 
pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei Orgànica 4/2000, sobre els drets 
i llibertats dels estrangers a Espanya i 
la seva integració social, amb 2.816 con-
sultes és,  una vegada més,  la principal 
demanda d’informació del servei d’ori-
entació jurídica.

A continuació trobem les qüestions vin-
culades als nacionals comunitaris i els 
membres de la seva familiar, amb 1176 
consultes registrades. 

Els temes vinculats la nacionalitat espa-
nyola i la migració qualificada en el marc 
de la mobilitat  internacional de la Llei 
14/2013 ocuparien el tercer i quart grup 
amb 508 i 334 consultes respectiva-
ment. Per últim, temes relatius al proce-

diment amb 172 consultes i la protecció 
internacional amb 168 peticions, tanca-
rien el marc jurídic de les consultes més 
demandes.

D’altra banda, les xifres obliguen a re-
marcar les qüestions relacionades amb 
la tramitació dels expedients amb 1.982 
consultes resoltes en aquesta catego-
ria. Sens dubte,  la subscripció del con-
veni entre CGAE i el Ministeri de Polí-
tica Territorial  i Funció Pública, l’abril 
de 2020,  per a la realització de tràmits 
administratius i gestió documental per 
via electrònica en matèria d’estrangeria 
dels advocats/des continua essent ob-
jecte de múltiples consultes dels pro-
fessionals que es dediquen a aquesta 
branca del dret.  

Si analitzem el desenvolupament de les 
consultes més demandades, el Gràfic 17 
mostra l’evolució en el període comprés 
del 2017 al 2021.  

El gràfic il·lustra de forma indubtable  el 
domini absolut del Règim General situat, 
any rere any, al capdavant amb el nom-
bre de consultes més demandades del 
Servei d’Orientació Jurídica. En  la resta 
de categories no existeix cap variació en 
l’ordre, per tant,  podem parlar de conso-
lidació en la  seva classificació,  així  com 
d’una  evolució ascendent com una cons-
tant  comú a totes elles  

Si passem a desglossar quina ha estat la 
principal demanda d’informació en cada   
categoria de consulta o règim jurídic 
durant el 2021,  tampoc  trobem  grans 
canvis respecte a altres anys. (Gràfic 18)
 
En el Règim general,  la residència per 
circumstàncies excepcionals, arrelament 
social,  de l’article 124 del Reglament Ge-
neral d’Estrangeria, continua essent el 
tipus de residència amb més demanda 
d’informació amb 404 peticions, conso-
lidant  la seva preeminència. (Gràfic 19)

Gràfic 17. EVOLUCIÓ DE LES CONSULTES MÉS  DEMANDADES
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Si examinem més detalladament les con-
sultes dins d’aquest règim jurídic, com a 
novetat  podem destacar el creixent pro-
tagonisme per la figura de l’arrelament la-
boral amb 165   consultes que,  per primer 
cop, supera per exemple  les qüestions 
vinculades a les autoritzacions de residèn-
cia i treball per compte aliè amb 135 o les 
relatives a la reagrupació familiar amb  109 
registres. 

L’augment d’interès per aquest tipus d’au-
torització de residència  per circumstàn-
cies excepcionals el  trobem en el canvi 
jurisprudencial del Tribunal Suprem  rein-
terpretant l’article 124 del RLoex  i que ha 
estat corroborat en diverses sentències. 
Sens dubte,  aquesta nova jurisprudència 
ha posat en el punt de mira aquesta auto-
rització com una via d’integració respecte 
als estrangers que es troben en territori.

Com a conclusió es pot extreure com en 
els últims anys en règim general hi ha un 
increment de consultes respecte a proce-
diments que es poden instar per perso-
nes que ja es troben en territori  envers  
consultes sobre sol·licituds d’entrada per 
motius laborals.   

Continuant en règim general, les estades 
per estudis amb 114 consultes,  l’autorit-
zació de residència per a pràctiques o 
l’autorització de residència per a cerca 
d’ocupació, o per a emprendre un pro-
jecte empresarial,  a favor dels estudiants 
internacionals ,  incorporades ambdues 
autoritzacions  a  l’ordenament jurídic es-
panyol per la Directiva 2016/801/UE,  amb 
la intenció d’aprofitar al màxim la migració 
legal qualificada, amb  123 i 61 respectiva-
ment són figures que desperten gran inte-
rès.

Passem ara a analitzar el Règim jurídic que 
regula l’entrada i permanència a Espanya 
dels nacionals Comunitaris i dels mem-
bres de la seva família, RD 240/2007. 

EVOLUCIÓ DE LA CONSULTA  MÉS  DEMANDADA EN RÈGIM GENERAL

 2017 2018 2019 2020 2021
RÈGIM GENERAL Arrelament social 236 255 297 341 404

Gràfic 19. VOLUCIÓ DE LA CONSULTA  MÉS  DEMANDADA EN RÈGIM GENERAL

Gràfic 18. EVOLUCIÓ DE LA MEDIACIÓ AL CENTRE ADR ICAB

CONSULTES MÉS DEMANDADES EN CADA 
CATEGORIA 2021

Règim General Arrelament social 404

Règim Comunitari Familiar ciutadà UE 748

Nacionalitat Adquisició Nacionalitat 261

Tramitació Tramitació telemàtica 504

Procediment Recurs Administratiu 89

Llei Emprenedors Residència Inversió de capital 79

Normativa Legislació aplicable 3

Comissió Servei de gestió de cites 99

Protecció Internacional Asil 110

Dret de Família Inscripció del matrimoni 54

Dret Penal Antecedents penals 17

Dret Civil Canvi de Cognoms 6

Altres Altres 95

EVOLUCIÓ DE LA CONSULTA  MÉS  DEMANDADA EN RÈGIM COMUNITARI

 2017 2018 2019 2020 2021
RÈGIM COMUNITARI Familiar ciutadà UE 587 660 674 470 748

Gràfic 20. VOLUCIÓ DE LA CONSULTA  MÉS  DEMANDADA EN RÈGIM GENERAL

EVOLUCIÓ DE LA CONSULTA  MÉS  DEMANDADA NACIONALITAT 

 2017 2018 2019 2020 2021
NACIONALITAT Tramitació Exp. Nacionalitat 162 197 217 234 237 

Adquisició Nacionalitat 191 149 217 151 261

Gràfic 21. VOLUCIÓ DE LA CONSULTA  MÉS  DEMANDADA EN RÈGIM GENERAL

EVOLUCIÓ DE LA CONSULTA  MÉS  DEMANDADA DE LA LLEI 14/2013

 2017 2018 2019 2020 2021
LLEI 
EMPRENEDORS

Residència Inversió de 
capital

72 71 85 46 79

Residència Professio-
nal altament qualificat

53 58 77 71 78

Gràfic 22. VOLUCIÓ DE LA CONSULTA  MÉS  DEMANDADA EN RÈGIM GENERAL
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En aquest cas, de les 1176 consultes comp-
tabilitzades durant el 2021, 748 estan direc-
tament vinculades amb la residència dels 
familiars del ciutadans comunitaris, quan 
aquests familiars no ostenten la naciona-
litat comunitària i que es situen molt per 
sobre de les 139 peticions d’informació so-
bre de qüestions que afecten als ciutadans 
amb nacionalitat comunitària. (Gràfic 20)

En el cas dels familiars destaquen també 
les consultes vinculades a les conseqüèn-
cies sobre el seu dret de residència en el 
cas de dissolucions del vincle amb els co-
munitaris amb 112 registres.

D’altra banda, durant el 2021 s’han resolt 
170 qüestions relatives a la situació dels na-
cionals del Regne Unit residents a Espanya 
i els seus familiars, amb motiu del Brexit.
En la categoria de consultes associades 
amb la nacionalitat espanyola,  l’any 2021 
s’han compatibilitzat 508 consultes. El te-
mes objecte de consulta es centren bàsi-
cament en els diferents supòsits d’adquisi-
ció de la nacionalitat espanyola,  essent el 
supòsit d’accés més consultat el de l’adqui-
sició per residència amb 261 consultes i la 
tramitació dels expedients de nacionalitat 
amb 237 qüestions. (Gràfic 21)

Respecte a les consultes registrades en el 
marc de les autoritzacions regulades per la 
llei 14/2013, de 27 de setembre, de recol-
zament als emprenedors i la seva interna-
cionalització,  no trobem grans variacions 
des de la seva entrada en vigor.  L’autorit-
zació  de residència per a inversors, espe-
cialment en el supòsit d’inversió en bens 
immobles, gairebé sempre ha estat la que 
ha despertat un major interès,  seguida de 
la residència per a professionals altament 
qualificats. Ambdues, aclaparen, any dar-
rera any, el rànquing  amb el nombre de 
consultes més elevat. (Gràfic 22)

Respecte a les consultes relacionades amb 
situacions de protecció internacional, amb 

un total de 168 consultes enregistrades, 
el contingut de l’assistència lletrada en 
aquest cas concentren  l’eix d’interès  i re-
presenten  amb  110 consultes el 65%  del 
total de consultes relatives a la protecció 
internacional. Les qüestions sobre la im-
pugnació de les resolucions de protecció 
internacional amb 22 consultes o la possi-
bilitat de treballar per part dels sol·licitants 
de protecció internacional amb 15 serien 
els consultes més rellevants  dins d’aques-
ta categoria. 

Si parlem d’aspectes relacionats amb la 
tramitació dels expedients, aquesta cate-
goria de consulta suma un total de 1982 pe-
ticions. La principal demanda d’informació 
ha estat la relacionada amb la tramitació 
telemàtica dels expedients.  El conveni 
subscrit entre el CGAE i el Ministeri de 
Política Territorial i Funció Pública per a la 
gestió telemàtica dels expedients a través 
de la plataforma MERCURIO amb 504 
qüestions representen aproximadament 
el 25% de les consultes enregistrades en 
aquesta categoria. Destaquen també les  
332 consultes relatives a qüestions vincula-
des a l’estat de tramitació dels expedients 
presentats. Cal remarcar que les dilacions 
existents en la tramitació dels expedients 
per part de les administracions ha estat 
una problemàtica al llarg de tot el 2021. El 
grau d’insatisfacció dels col·legiat i col·legi-
ades per aquest tema va provocar que la 
Comissió d’Estrangeria sol·licités l’empa-
rament de la Junta de Govern de l’ICAB, 
realitzant-se diverses actuacions amb la 
finalitat  de trobar una solució satisfactò-
ria. Un altre tema que ha preocupat i molt 
als professional ha estat les dificultats en 
l’obtenció de cites per a tràmits que es re-
alitzen en dependències policials per a ob-
tenir la documentació amb 202 consultes 
comptabilitzades. Associat a la tramitació 
dels expedients destaquen també 186 con-
sultes sobre presentació de sol·licituds, 153 
sobre les taxes de tramitació, i 149 sobre 
disfuncions de la seu electrònica.

Si parlem de procediment, amb un total de 
172 consultes, la impugnació en via admi-
nistrativa de les resolucions desfavorables, 
Recurs potestatiu de Reposició i  Recurs 
d’Alçada,  amb 89 consultes, representen 
el 51,7%, mentre que les 59 peticions sobre 
la  impugnació  en via contenciosa repre-
senten el 34.3%. Per últim, a destacar dins 
d’aquesta categoria estarien 17 peticions 
d’informació vinculades a  l’execució de 
sentències.

Determinades situacions de l’esfera privada 
dels ciutadans estrangers, comunitaris o ex-
tracomunitaris,  i de forma adjacent a l’àm-
bit d’estrangeria,  provoquen  que s’hagin 
d’atendre qüestions puntuals per part de la 
comissió d’estrangera d’altres àmbits com el 
dret de família ó de dret penal. En el primer 
cas, les qüestions més rellevants serien las 
connectades amb  la inscripció del matri-
moni , efectes sobre els drets de residència 
en cas de  la dissolucions de vincle. En el cas 
de dret penal, per exemple,  el que més pre-
ocupa  són les repercussions de tenir ante-
cedents penals i com pot afectar  a l’hora 
d’obtenir una autorització de residència o a 
l’hora de renovar-la. (Gràfic 23)

Finalment, com a complement del Servei 
d’Orientació Jurídica, des de la Comissió 
d’Estrangeria es presten altres serveis per 
donar suport als professionals que es de-
diquen a aquesta branca del dret. Un bon 
exemple són,  l’actualització de l’apartat 
del web del ICAB dedicat a la Comissió 
d’estrangeria. A través d’aquest apartat 
s’informa i es dóna publicitat  de les noti-
cies i novetats  més rellevants, dels criteris 
administratius traslladats per les diverses 
Administracions que tramiten expedients, 
alhora que també és manté informat als 
col·legiats i col·legiades de les actuacions 
realitzades. Per últim, convé ressaltar tam-
bé la base de dades de jurisprudència amb 
més de 660 resolucions publicades en la 
web col·legial i que es manté actualitzada 
periòdicament.
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En el marc de les activitats formatives,  la 
Comissió d’Estrangeria organitza jorna-
des  formatives monogràfiques sobre 
temes d’especial rellevància i l’edició 
anual del Curs General d’Estrangeria.

En altres ocasions,  la Comissió intenta 
solucionar  les incidències en la trami-
tació dels expedients que li remeten 
els advocats i advocades davant pos-
sibles disfuncions o l’anòmal funciona-
ment d’una Administració, traslladant 
peticions d’informació a l’Administra-
ció competent en funció de la matèria 
de que es tracti. Durant l’any 2021 s’han 
dut a terme 157 accions repartides de 
la següent manera: 135 comunicacions 
adreçades a l’Oficina d’Estrangeria 
de Barcelona, 2 peticions adreçades 
al Departament de Treball de la Ge-
neralitat, 1 al Consejo General de la 
Abogacía, 10  sobre temes vinculats 
a tràmits en dependències policials, 7 
comunicacions sobre aspectes relacio-
nats amb la nacionalitat espanyola i 2 a 
la Unitat de Grans Empreses.

Per acabar, la Comissió d’estrangeria 
ofereix als col·legiats i col·legiades de 
l’ICAB la possibilitat de reservar, amb 
caràcter mensual, cites per a presen-
tar sol·licituds d’autoritzacions inicials 
de treball competència del Departa-
ment de Treball, Afers Social i Família 
de la Generalitat de Catalunya. Durant 
el 2021 s’han gestionat un total de 109 
cites prèvies.

Pel que fa a les vies  de contacte amb 
la comissió d’estrangeria,  el telèfon 
sempre ha estat la via preferent pels 
usuaris/es del servei d’orientació jurí-
dica per la immediatesa en l’obtenció 
de resposta.

La situació extraordinària iniciada al  
2020  amb  l’emergència sanitària, si-
tuació que s’ha mantingut amb poques 

             

748

Gràfic 23. CONSULTES MÉS DEMANDADES EN CADA CATEGORIA
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Gràfic 24. VIES DE COMUNICACIÓ.
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variants durant el 2021, han reforçat, 
encara més,  la prevalença d’aquesta 
via sobre la resta tal com ho demos-
tren els resultats de la següent taula: 
(Gràfic 24)

L’ICAB va constituir el Centre de Me-
diació CEMICAB fa deu anys, i, en data 
18 de gener de 2019, va inaugurar el 
CENTRE ADR-ICAB, amb la voluntat 
de continuar amb la tasca en el món de 
la mediació i d’incorporar altres vies 
de gestió pacífica de conflictes.

El Centre ADR-ICAB, a més de tenir 
atribuïda la funció de gestionar les 
mediacions públiques, constitueix un 
Centre privat que dona suport i impul-
sa aquestes vies de resolució de con-
flictes.

Dins les seves finalitats fonamentals, el 
Centre procedeix a:

• Informar i fer difusió de la mediació i 
altres mètodes de resolució de con-
flictes

• Tramitar les sol·licituds d’alta de les 
persones mediadores tant al Centre 
ADR com al Centre de Mediació en 
Dret Privat de la Generalitat de Ca-
talunya CMDPG

• Tramitar les peticions de sessions in-
formatives i processos de mediació 
dirigits als Centre ADR, informant a 
les parts i als professionals

• Procedir a la designació de la perso-
na mediadora

• Gestionar les peticions de mediació 
per derivació intrajudicial.

• Organitzar formació continuada per 
a les persones mediadores i l’advo-
cacia

• Treballar per la millora de les retribu-
cions de les persones mediadores

• Donar suport a la Comissió d’Advo-
cats/des mediadors/es

Des del CENTRE ADR-ICAB s’ha ini-
ciat un procés de modernització i ac-
tualització a partir de l’últim trimestre 
de l’any 2021, a l’actualització de la pà-
gina web,  amb incorporació de nous 
continguts, adaptació dels formularis i 
impresos del Centre, i disseny de nova 
formació continuada per a facilitar a 
totes les persones mediadores i l’ad-
vocacia.

En relació a l’evolució dels processos 
de mediació privats tramitats des del 
CENTRE ADR-ICAB, durant aquest 
any 2021 s’ha produït una continuïtat 
en el nivell d’expedients tramitats. En 
aquest sentit, han estat tramitats 104 
expedients, dels quals 39 han corres-
post a mediacions acceptades, i l’any 
anterior es van tramitar 113 expedients 
de mediació, dels quals 41 van ser ac-
ceptats. Aquestes xifres confirmen 
que es consolida l’increment en el total 
de les mediacions privades tramitades, 
que s’havia produït envers l’any 2019, 
malgrat l’aplicació de mesures per la 
crisi sanitària que va dificultar l’atenció 
directa a la ciutadania.

Considerant el total de procediments 
de caràcter privat o públic tramitats, el 
Centre ADR ha gestionat un total de 
786 expedients, incrementant el núme-
ro de 522  corresponent a l’any ante-
rior.

En relació a la procedència de les me-
diacions sol·licitades al CENTRE ADR-
ICAB, s’observa com pràcticament  la 

totalitat  d’expedients s’inicien des 
del propi centre. Així, del total de 104 
sol·licituds, només 2 han procedit dels 
Jutjats.

Les derivacions intrajudicials que han 
passat a gestionar-se com a privades 
han  estat de 2  expedients l’any 2021, 
la resta han estat gestionades com a 
públiques per ser una de les parts o les 
dues beneficiàries de la justícia gratuï-
ta. En aquest àmbit, cal considerar que 
per part del CMDPG s’efectuen la ma-
jor part de designacions de professio-
nals, encara que les parts no siguin be-
neficiàries de justícia gratuïta; i creació 
i posada en funcionament per part de 
l’Administració d’una unitat col·labora-
tiva que assoleix a Barcelona totes les 
peticions de mediació formulades per 
part dels òrgans judicials. Des del Cen-
tre ADR-ICAB es continua treballant 
per la millora de la intervenció en la re-
alització de mediacions per derivació 
judicial. 

En relació a la realització d’expedients 
intrajudicials continua tenint rellevàn-
cia la reforma legislativa que va tenir 
lloc el 31 de juliol, Llei 9/2020 que va 
establir l’obligatorietat de la sessió in-
formativa de mediació a partir de la 
seva entrada en vigor, el 4 de novem-
bre de 2020.

Durant l’any 2021, l’ICAB ha participat 
en la segona edició del projecte INME-
DIACIÓ, compartit amb el Consell de 
l’Advocacia Catalana, en col·laboració 
amb el Departament de Justícia, amb 
la mirada posada en potenciar el co-
neixement de la mediació per part de 
l’advocacia.

Respecte als procediments de media-
ció i sol·licituds efectuades en funció 
de les diferents especialitats i ma-
tèries, cal tenir en consideració que 

VIES DE COMUNICACIÓ

Telefòniques 
6752

Per correu electrònic 784

Presencials
94

Departament ICAB 22

Gestió ICAB 13

TOTAL 7665
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l’àmbit d’actuació sobre el qual s’ha 
desenvolupat la mediació ha estat prin-
cipalment el privat. Dins les principals 
matèries que han motivat un expedient 
de mediació, destaquen les que es pro-
dueixen en l’àmbit de la família.

En efecte, aquest és especialment im-
portant tenint en compte que es par-
teix d’una relació privada més o menys 
intensa entre les parts en conflicte, 
per la qual cosa la mediació suposa un 
mecanisme especialment interessant 
perquè la resolució de les controvèr-
sies es facin de la manera menys trau-
màtica possible. 

Tot i que finalment no s’han consolidat 
com expedients en curs, sí que desta-
ca que enguany s’han atès moltes con-
sultes relacionades amb mediacions 
per resoldre conflictes hereditaris, 
incrementades aquestes últimes a par-
tir de la situació de la pandèmia. Igual-
ment, destaca l’augment d’expedients 
en matèria d’arrendaments d’habitatge 
i de local de negoci (especialment per 
PIMES), essent un factor decisiu la crisi 
econòmica que ha patit la ciutadania i 
que ha trobat, en la mediació, un recurs 
per fer front a les situacions d’impaga-
ment dels seus lloguers d’habitatge o 
local. Igualment, es consoliden els ín-
dex d’expedients de mediació trami-
tats en l’àmbit d’honoraris professio-
nals entre advocat i client. (Gràfic 25)
 
EL SERVEI D’ATENCIÓ COL·LEGIAL
El Servei d’Atenció Col·legial és un de-
partament creat per informar, assessorar 
i prestar serveis a les persones col·legia-
des de manera personalitzada. Inclou tres 
àrees diferenciades: el Servei d’Atenció 
Col·legial (carrer Mallorca i a la Ciutat de 
la Justícia), Registre General i Centraleta.

Els seus principals objectius i tasques són 
atendre les consultes de les persones col-

Gràfic 25. AULA DE LES MEDIACIONS SOL·LICITADES AL CENTRE ADR ICAB 
PER MATÈRIES

MEDIACIONS PRIVADES PER MATÈRIES

 2017 2018 2019 2020 2021

FAMÍLIA 57 46 67 57 58

ASSEGURANCES 1 4 0 0 1

ASSOCIACIONS I FUNDACIONS 0 0 1 0 0

SUCCESSIONS 2 1 3 1 4

ARRENDAMENTS 
I PROP. HORITZONTAL

9 5 2 29 21

DIVISIÓ COSA COMUNA 0 0 0 0 0

COMUNITARI 1 0 2 0 0

MERCANTIL 6 2 1 2 1

HONORARIS 3 17 14 10 10

CIVIL 1 5 6 6 7

CONSUM 5 1 0 2 2

Gràfic 26. EMISSIÓ DE CERTIFICATS ACA.

2015

6.201

5.144

2016

8.174

2017

2.866

2018

3.699

2019

6.119

2020

3.162

2021
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legiades en matèria col·legial i professional, 
gestionar els diferents tràmits col·legials: 
col·legiacions i reincorporacions, baixes 
col·legials, canvis de condició (altes i baixes 
d’exercici) i  l’actualització de dades col·legi-
als (adreces, comptes bancaris, etc.)

Els serveis que es presten al Servei d’Aten-
ció Col·legial són els següents:

• Col·legiacions
• Renovació, substitució i ampliació de les 

pòlisses de Responsabilitat Civil de totes 
les persones col·legiades exercents

• Emissió dels diferents carnets col·legials i 
certificats de signatura digital

• Passis de presons
• Videoconferències amb centres peniten-

ciaris
• 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, comptadors 
partidors i auditors en entorns tecnològics

• Registre de societats professionals
• Tramitació de les sol·licituds d’ajuts a 

persones amb discapacitat o familiars 
dependent 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...)
• Registre de representants (alta a la plata-

forma MERCURIO)

L’any 2021, al Servei d’Atenció Col·legial 
s’han atès, aproximadament, 8.782 con-
sultes presencials, 26.760 per correu 
electrònic i aproximadament 80.000 
atencions telefòniques, de les 250.000 
que ha rebut tot l’ICAB. 

Aquest any 2021 s’ha produït un notable 
augment del Servei de Videoconferèn-
cies amb centres penitenciaris respecte 
a l’any anterior, doncs se n’han realitzat 
un total de 3.480. Aquest servei evita 
el desplaçament dels advocats i advo-
cades 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 responsabili-
tat 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.

L’any 2020 es va incrementar el nom-
bre de certificats ACA expedits (6.119) 
respecte els dos anys anteriors, proba-
blement per la limitació de la mobilitat 
produïda per la pandèmia de la CO-
VID-19. Tendència que s’ha revertit l’any 
2021, amb l’emissió de 3.162 certificats. 
(Gràfic 26)

Aquest any, per seguir frenant la pro-
pagació de la pandèmia per COVID-19, 
s’ha mantingut la mesura de no dur la 
toga a les sales de vistes. Com podeu 
veure al gràfic adjunt, aquest any 2021, 
a les sales de l’ICAB dels jutjats de Bar-
celona, no s’han prestat togues a cap de 
les jurisdiccions. 

Aquest any 2021, a la Ciutat de la Jus-
tícia s’ha mantingut el servei d’accés 
als ordinadors existents, amb la limita-
ció del 50% dels ordinadors durant el 
primer semestre de l’any i del 100% al 
segon semestre. S’han mantingut durant 
tot l’any les mesures sanitàries que han 
anat indicant des del Govern: ús obliga-
tori de la mascareta, distància de segu-

retat i neteja i desinfecció dels espais i 
instal·lacions.

En concret, com es pot apreciar en el grà-
fic adjunt, l’any 2021 s’han realitzat un to-
tal de 14.754 connexions, per part de 1.572 
usuaris únics, als ordinadors de la Ciutat 
de la Justícia. El detall de connexions per 
franges horàries ha estat el següent:
  
D’altra banda, quant a l’accés wi-fi, a la 
seu de l’ICAB l’any 2021 s’hi han con-
nectat 2.116 persones col·legiades.

CONNEXIONS WIFI JUTJATS + SEU ICAB

14.754 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Gràfic 33. ÚS D’ORDINADORS  
PER FRANGES HORÀRIES





Les activitats de 
les comissions

Les Comissions del Col·legi estan formades per col·le·
giats i col·legiades que al llarg de l’any participen en la 
vida col·legial, organitzant múltiples activitats relacio·
nades amb el seu àmbit d’especialització. 

Gràcies a la seva col·laboració, els més de 24.000 col·
legiats i col·legiades poden gaudir de l’àmplia oferta 
formativa que realitzen, ja sigui a través de webinars 
o de conferències presencials, entre d’altres formats. 
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Comissió d’Advocats d’Empresa

• “In House Day”:  Brain gym, comunicar amb impacte i influència
• Taula Rodona: L’optimització de l’externalització de Serveis Legals
• Webinar SRP·21: “Dia internacional de protecció de dades” 
• Trobada d’Advocats/des “In House” amb la presidenta de la Cort d’Arbitratge ICC  

 

Comissió d’Advocats Mediadors  
Durant l’any 2021 la Comissió ha continuat amb la seva tasca de difusió de la Me·
diació i destaquen, entre d’altres, les següents actuacions efectuades:

• Creació d’un grup de treball sobre justícia restaurativa, amb l’elaboració d’unes 
conclusions recollides en un informe remès al Ministeri de Justícia.

• Organització d’accions formatives i col·laboració en les realitzades des del Cen·
tre ADR·Mediació ICA, així com en la definició d’un circuit de valoració de les 
propostes realitzades.

• Reunions sobre Dret col·laboratiu.
• Grup de Treball sobre Coordinació parental, amb representants del Col·legi de 

Psicòlegs, per traslladar al Ministeri de Justícia la necessitat de regulació. 
• Enquestes a les persones mediadores adscrites al Centre: valoració i determi·

nació d’accions a realitzar considerant les necessitats dels professionals.
• Participació en el projecte InMediació CICAC de foment i difusió de la Media·

ció entre professionals de l’advocacia i de la judicatura, amb el CICAC/Gene·
ralitat de Catalunya.

• Participació de la Comissió de Mediació i de Normativa de l’ICAB en els pro·
cessos de Reforma legislativa en matèria d’ADR , en concret, en l’elaboració 
d’esmenes a la Llei d’eficiència processal.                      

• Col·laboració amb el Congrés de Mediació del CICAC celebrat a Mataró els 
dies 25 i 26 de novembre de 2021. 

Han estat organitzades o s’ha efectuat una participació directa, en les següents 
formacions, amb el suport i intervenció de vocals de la Comissió :
• 21/01/2021  · II Jornades Europees de Mediació 
• 25/01/2021 · Webinar SRP21: Mediació. Garanties del procés de mediació?
• 14/04/2021 · Jornada formativa ADR 7 X 7: Mediació i advocacia vs. Masc previs·

tos en l’avantprojecte d’agilització i eficiència processal
• 28/10/2021  · Jornada Promediació Multiportes del servei públic de la Justícia
• 29/10/2021  ·  Taller projecte InMediació, en col·laboració amb el CICAC i el 

Centre ADR Mediació ICAB
• 26/05/2021 –Tertúlia: Mediació, advocats i mediadors, enemics íntims?
• 10/11/2021 · Entrevista i tertúlia: mediació motivacional: de l’oposició a la dispo·

sició al canvi
• 15/12/2021 · Tertúlia: Novetats legals en discapacitat i mediació
• 16/12/2021 ·  Taula debat: La mediació en conflictes TIC
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Comissió d’Advocats de Responsabilitat 
Civil i Assegurances
• Webinar: Ens cobreix l’assegurança la paralització de l’activitat en temps de pandèmia?

Comissió d’Arbitratge
• Gestió del Registre d’Àrbitres TSJC
• Servei de suport i assessorament en matèria de Convenis Arbitrals i tramitació de 

designes arbitrals i/o davant el fur que correspongui
• Tramitació d’expedients TACAB des de l’Àrea d’Arbitratge del Centre ADR·ICAB 
• Coordinació del XI Curs d’Arbitratge on·line, coorganitzat amb els Col·legis d’Advo·

cats de València, Màlaga i Biscaia.
• Participació en el VII Congrés Arbitratge Open Madrid (octubre 2021)
• Participació en l’Assemblea General CIAR (16 juny 2021)
• Sessió monogràfica sobre l’Àrea d’Arbitratge del Centre ADR i la Comissió d’Arbitrat·

ge ICAB amb el Fòrum de Despatxos Multidisciplinaris de l’ICAB.
• Signatura del Conveni de col·laboració entre l’ICAB i l’Associació per al Foment de 

l’Arbitratge (AFA)
• Publicació d’articles científics en matèria d’Arbitratge a la Revista Món Jurídic
• Treballs preparatoris per dissenyar el ‘brochure’ i fomentar la ciutat de Barcelona 

com a seu internacional d’Arbitratge
• Reunions institucionals per establir col·laboracions en matèria d’Arbitratge amb PI·

MEC i FOMENT
• Coorganització d’activitats formatives i congressuals amb el “Club Español del Ar·

bitraje” (CEA)

Conferències i webinars: 
• FEBRER SRP2021: Arbitratge i TAB
• ABRIL 2021: L’Arbitratge i les millores de les relacions comercials amb Iberoamèrica 

(coorganitzada amb Foment i CIAR)
• OCTUBRE 2021: Arbitratge i habitatge, en el Congrés de l’Advocacia de Barcelona 

sobre Habitatge Social
• OCTUBRE 2021: Curs Zero d’Arbitratge per a membres del GAJ ICAB
• NOVEMBRE 2021: Protocols de les Audiències telemàtiques dels Arbitratges
• DESEMBRE 2021: La Revisió dels Reglaments d’Arbitratge: la visió de la CCI, CIAM i 

LCIA (coorganitzada amb el CEA)
• DESEMBRE 2021: Veritat i Mentida en l’Arbitratge: darrers avenços en la credibilitat·

de les declaracions (coorganitzada amb AFA)
• Programa Màster ADR – ICAB 2021·22 
• Treballs preparatoris per organitzar el Capítol de Barcelona de les Jornades d’Arbi·

tratge coorganitzades amb el “Club Español del Arbitraje” (CEA, juny 2022).
• Treballs preparatoris per organitzar el VIè International Arbitration Congress  (oc·

tubre 2022).
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Comissió de Defensa dels Drets de la Per-
sona i del Lliure Exercici de l’Advocacia
• Conferència on·line: Els informes de l’Equip d’Assessorament Tècnic Penal. Una 

eina per al Dret de defensa
• Conferència: Discriminació per motiu de racisme en el sistema de Justícia Penal
• Presentació on·line del Programa “Classificació Inicial en Medi Obert (CIMO)” als 

Centres Penitenciaris 
• Comunicat relatiu a l’anunci de modificació de la Circular 2/21
• Comunicat “Dia de l’Advocacia Amenaçada 2021”
• Participació a París al Col·loqui “Justice, technology and the right to adversarial 

proceedings”, organitzat pel Sindicat d’Advocats de França (SAF) i l’AED (Advocats 
Europeus Demòcrates) amb la Col·laboració del Col·legi d’Advocats de París.

 

Comissió de Dones Advocades
• Conferència on·line: Anàlisi multidisciplinari de la reforma de la Llei 5/2008
• Conferència on·line: Els plans d’igualtat, de la formalitat a l’efectivitat. Anàlisi de la 

nova regulació
• Conferència on·line: Violència psicològica i novetats jurisprudencials relacionades
• Conferència: Dona i Presó
• Diàleg entre dones: Drets, preses, feminisme i treball
• Presentació Llibre: ‘4a Revolució industrial, el seu impacte en l’ètica, i les solucions 

als desafiaments de l’Agenda 2030’
• 4 Taules Rodones sobre Igualtat a l’Advocacia. Comissió de Dones / Law Society 
• Manifest Dones “Dia internacional contra la violència vers les dones”
• Manifest “Crit per les dones afganeses”
• Manifest “Commemoració del Dia de la Dona”
• Enquesta ICAB/Law Society of England and Wales sobre els reptes que afecten les 

dones advocades, i juristes en general, en els llocs de treball
• Conferència: Assetjament sexual i laboral a la dona professional
• Conferència: Feminització de la pobresa, emergència habitacional i dones sense llar
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Comissió Dret Penitenciari

• 31è Curs de Dret Penitenciari
• Conferència on·line: ‘La Jurisprudència del TEDH en matèria de Dret Penitenciari’
• Conferència: Dona i Presó
• Curs Zero GAJ de Dret Penitenciari on·line: Graus Penitenciaris
• Curs Zero GAJ de Dret Penitenciari on·line: Permisos Penitenciaris
• Curs Zero GAJ de Dret Penitenciari on·line: Situacions comuns dins del món peni·

tenciari
• Curs Zero GAJ de Dret Penitenciari on·line: Administració penitenciària i sistema 

de recursos
• Presentació on·line del Programa Classificació Inicial en Medi Obert (CIMO) als 

Centres Penitenciaris

Comissió Drets dels Animals
• Trobades bilaterals amb les Comissions de Protecció dels Drets dels Animals del CI·

CAC
• Participació en reunions i activitats de la Comissió CPDA · CICAC
• Entrevistes i notes de premsa respecte a temes d’actualitat en matèria de protecció 

d’animals per temes de la COVID·19
• 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 Barcelona
• Assistència als Plenaris del Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels 

Animals
• Accions de protecció animalista per actuar en emergències derivades de la crisi sanità·

ria de la COVID·19: coloms, porc senglars, experimentació animal...
• Reunions bilaterals amb el Col·legi Oficial de Veterinaris per a la signatura d’un Conveni 

de Col·laboració en matèria de protecció animalista entre ambdues Institucions
• Col·laboració amb la Comissió de Normativa de l’ICAB per a la presentació d’esmenes 

en les Reformes autonòmiques i estatals en matèria de benestar animal (Codi Civil 
Català i Llei Hipotecària, Llei d’Enjudiciament Civil i Codi Civil)

• Participació de la CPDA en el Congrés de l’Advocacia de Barcelona amb la conferència 
“Els Drets dels Animals en els desnonaments i altres emergències habitacionals” (octu·
bre 2021)

• Organització del VIè Congrés de l’Advocacia de Barcelona els dies 25 i 26 de novembre 
amb el lema: “La Revolució legal i social per als Drets dels Animals: consolidació del 
canvi de paradigma” 

• Assistència a l’Acte de celebració del 25è Aniversari del Consell de benestar Municipal, 
celebrat el 15 de desembre al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona.  
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Comissió dels Drets de les Persones amb 
Discapacitat
• Conferència on·line: Mesures protectores per a les persones amb capacitats diver·

ses. El model inclusiu en les relacions transfrontereres
• Jornada sobre la Llei 8/2021, de 2 de juny, relatiu a la reforma de l’exercici de la 

capacitat jurídica i el Decret Llei 19/2021 que adapta el Codi Civil de Catalunya a 
l’esmentada reforma 

• Plenari de la Comissió dels Drets de les Persones amb Discapacitat: Oportunitats, 
reptes i incerteses de la Llei 8/2021, de reforma de la legislació civil i processal per 
al suport de les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica

• Comunicat Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i pro·
cessal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capaci·
tat jurídica

• Webinar: Riscos en la formació i la captació de la voluntat de les persones amb 
discapacitat

   

Grup de l’Advocacia Jove
• Conferència GAJ: Criptomonedes. Naturalesa jurídica i implicacions tributàries
• Conferència on·line GAJ&PIMEC: 5 coses que has de saber, com a empresari, dels 

‘Pactes de Socis’ 
• Conferència on·line GAJ&PIMEC: 5 coses que has de saber, com a empresari, per 

‘vendre per Internet’
• Conferència on·line GAJ&PIMEC: 5 coses que has de saber, com a empresari, si has 

de ‘tancar l’empresa’ 
• Conferència on·line GAJ: La problemàtica post·COVID al voltant dels arrendaments 

d’habitatge
• Conferència on·line GAJ: Beneficis per als despatxos d’advocats en l’acolliment d’es·

tudiants de Màster en pràctiques
• Conferència on·line GAJ: ‘Curs Zero Laboral. Convenis Col·lectius’
• Conferència on·line GAJ: ‘Curs Zero Laboral. ERTO·COVID’
• Conferència on·line GAJ: ‘Curs Zero Laboral. Ja tinc Sentència, i ara què? Execució i 

recursos’
• Conferència on·line GAJ: ‘Curs Zero Laboral. La demanda laboral’
• Conferència on·line GAJ: ‘Curs Zero Laboral. La representació legal dels treballadors’
• Conferència on·line GAJ: Curs Zero Laboral. La vista oral, contestació a la demanda
• Conferència on·line GAJ: ‘Curs Zero Laboral. L’acomiadament col·lectiu’
• Conferència on·line GAJ: ‘Curs Zero Laboral. L’acomiadament individual’
• Conferència on·line GAJ: ‘Curs Zero Laboral. Les modalitats de contractació’
• Conferència on·line GAJ: ‘Curs Zero Laboral. Teletreball’
• Conferència on·line GAJ: ‘Curs Zero Mercantil. ABC per portar la Secretaria d’una 

companyia’
• Conferència on·line GAJ: ‘Curs Zero Mercantil. Agència vs distribució’
• Conferència on·line GAJ: ‘Curs Zero Mercantil. M&A per a principiants: Due Diligen·

ce, Term Sheet i Pacte de socis’
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• Conferència on·line GAJ: ‘Curs Zero Mercantil. Qüestions bàsiques de Dret Immobi·
liari i implicacions de la crisi COVID·19’

• Conferència on·line GAJ: ‘Curs Zero Mercantil. Retribució administradors: concep·
tes rellevants a tenir en compte i novetats’

• Conferència on·line GAJ: Els perills de la desinformació sobre la pandèmia
• Conferència on·line GAJ: ISO 37002, sistemes de gestió de canals de denúncies
• Conferència on·line GAJ: Nul·litat d’actes processals en el procés penal
• Conferència on·line GAJ: Té avantatges la mediació?
• Curs Zero d’Arbitratge Presencial (GAJ): Clàusules de submissió,  selecció de Corts 

Arbitrals i d’àrbitres i procediment per a instar l’arbitratge
• Curs Zero d’Arbitratge Presencial (GAJ): Desenvolupament de l’arbitratge i anul·labi·

litat de laudes
• Curs Zero GAJ de Dret Digital, Propietat Intel·lectual i Industrial: Aspectes proces·

sals de la propietat intel·lectual i industrial.  
• Curs Zero GAJ de Dret Digital, Propietat Intel·lectual i Industrial: Ciberseguretat. 

¿Com actuar front un incident de Ciberseguretat? 
• Curs Zero GAJ de Dret Digital, Propietat Intel·lectual i Industrial: DPO (Delegat de 

Protecció Dades), funcions i responsabilitats
• Curs Zero GAJ de Dret Digital, Propietat Intel·lectual i Industrial: Els drons i el dret
• Curs Zero GAJ de Dret Digital, Propietat Intel·lectual i Industrial: Introducció a la 

propietat industrial 
• Curs Zero GAJ de Dret Digital, Propietat Intel·lectual i Industrial: Introducció a la 

propietat intel·lectual 
• Curs Zero GAJ de Dret Digital, Propietat Intel·lectual i Industrial: L’ABC de la Protec·

ció de Dades 
• Curs Zero GAJ de Dret Digital, Propietat Intel·lectual i Industrial: Outsourcing tecno·

lògic 
• Curs Zero GAJ de Dret Digital, Propietat Intel·lectual i Industrial: PFP. Plataformes 

de finançament participatiu · Micromecenatge
• Curs Zero GAJ de Dret Penitenciari Online: ‘Administració penitenciària i sistema de 

recursos’
• Curs Zero GAJ de Dret Penitenciari Online: Graus Penitenciaris
• Curs Zero GAJ de Dret Penitenciari Online: Permisos Penitenciaris
• Curs Zero GAJ de Dret Penitenciari Online: Situacions comuns dins del món penitenciari
• Webinar GAJ: L’Advocacia, a debat: existeix una carrera professional cap a l’èxit?
• Mentoring 8a Edició: Dret Civil (2021)
• Mentoring 8a Edició: Dret de Família (2021)
• Mentoring 8a Edició: Dret Digital (2021)
• Mentoring 8a Edició: Dret Laboral (2021)
• Mentoring 8a Edició: Dret Penal (2021)
• Sessió Online GAJ: Sóc advocat i ara què?
• Taller GAJ Online: Com preparar·nos davant una allau d’exercicis de drets en matèria 

de dades personals?
• Webinar SRP·21: El dret de rectificació (FAKE NEWS), vessant civil vs. LOPDGDD
• Webinar SRP·21: Present i futur de la regulació i instal·lació de cookies. Implicacions 

en el sector públic i privat.
• Lliurament dels premi ‘Futurs Advocats i Advocades de Barcelona’
• Torneigs de Pàdel GAJ 
• Afterwork GAJ



memòria2021100

Comissió de Justícia Penal Internacional 
i Drets Humans

• Conferència: Ciberdelinqüència post pandèmia
• Conferència: L’extradició passiva a Espanya. Qüestions substantives i processals a tenir 

en compte
• Jornada: Genocidi armeni i crims contra la humanitat
• Presentació on·line del Programa Classificació Inicial en Medi Obert (CIMO) als Cen·

tres Penitenciaris 
• Taula Rodona: Protecció Internacional; Asil i refugi en temps de post·pandèmia
• Trobada Comissió de Justícia Penal Internacional i Drets Humans / ONG Colòmbia
• Trobada Comissió Penal Internacional / Krefeld District Court
• Comunicat  ‘Dia Internacional dels Drets Humans’
• Manifest ‘Crit per les dones afganeses’
• Comunicat ‘Federació de Rússia i la vulneració dels Drets Humans’ 
• Comunicat arran de la ‘Violació de DDHH contra la població civil a Colòmbia’
• Trobada amb l’activista de l’organització de Guatemala per la situació de l’empresona·

ment de Bernardo Caal

Comissió de Prospectives Socioprofessionals
• Biz Barcelona 2021
• Aspectes legals en el procés de Transformació Digital
• L’adaptació de l’empresa a l’entorn digital com a mesura per potenciar el seu negoci

Comissió de Sèniors 
Durant aquest any 2021, també difícil per la persistència de la pandèmia que estem 
encara patint, s’ha volgut emfatitzar en la continuïtat del compromís i suport  per part 
del Comitè executiu de la Comissió d’Advocats Sèniors amb els membres que formen 
part d’aquesta Comissió. 

Enguany, i només de manera parcial, s’ha pogut incrementar el nivell cultural i científic 
de les  activitats, atès que s’han pogut dur a terme actes, especialment durant l’últim 
trimestre de l’any.  En concret només s’han complert tres mesos d’activitats, correspo·
nents a octubre, novembre i fins al 17 de desembre. 

Igualment, la Comissió d’Advocats Sèniors ha mantingut el propòsit de convertir·se en 
una comissió “formativa” per als nostres companys i companyes sèniors. 

Conferències 
• Conferència: El finançament de la Generalitat de Catalunya
• Conferència: Conflictes laborals com a conseqüència de la COVID
• Conferència: Cuba, passat, present i futur
• Conferència: El tren, la seva projecció històrica
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• Conferència: La llegenda negra sobre Espanya 
• Conferència: Història del cine 

Sessions sobre temes d’actualitat
• 28/10/2021: Afganistan, història i actualitat del conflicte
• 11/11/2021: L’Illa de La Palma

Altres
• 25/11/2021: Sortida cultural al Museu del Barça
• 25/11/2021: Cinefòrum
• 09/12/2021: Cinefòrum
• 17/12/2021: Assemblea General Comissió d’Advocats Sèniors 
• 23/12/2021 Cinefòrum

Un any més, i també per motius de l’alarma sanitària, ha quedat deserta la distinció  
Advocatus Sènior 2021 i anul·lats els tradicionals dinars de fi de curs i de Nadal. Sí que 
s’ha pogut celebrar l’Assemblea General anual per a l’any 2021, que ha servit tant per 
repassar els actes de l’any com els relatius al 2020, atès que aquesta última no s’havia 
poder dur a terme per la pandèmia. 

Comissió per a la Cooperació                           
i el desenvolupament (0,7%)
L’ICAB destina el 0,7% del seu pressupost col·legial, calculat d’acord amb el mètode 
establert en el reglament de la Comissió de data 9 de juliol de 2019, a atorgar ajudes 
a col·lectius o associacions que després d’un concurs convocat anualment, a través 
de la Comissió per a la Cooperació i el desenvolupament (0,7%), presentin projectes 
de cooperació jurídica amb pobles en vies de desenvolupament.

L’import total de la partida pressupostària del 0,7% corresponent a la convocatòria 
del 2021 ha estat  de 25.788,28 euros, els quals corresponien  22.322,11€ al pressupost 
2021, i 3.466,17 € de romanent de l’any 2019.

En l’edició de 2021 s’han presentat 4 projectes, essent l’import global dels projectes 
presentats de 42.141,26€. La Junta de Govern, en sessió 16 de novembre, ha aprovat 
la concessió d’ajuts als projectes de cooperació al desenvolupament a ALTERNA·
TIVA INTERCANVI AMB POBLES INDÍGENES pel projecte que portava per títol: 
“Suport Jurídic a defensors i defensores indígenes pel compliment del Conveni 
169OIT”. L’import de l’ajut és de 15.441,26 €. El finançament d’aquests projectes su·
posa la despesa d’un 59,87 per cent del pressupost de 2021. 





L’ICAB
en imatges
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els ‘directes del digicab’ analitzen els canvis normatius i els drets digitals de la ciutadania. 
entre ells,  si el tancament de comptes en xarxes socials vulneren la llibertat d’expressió 

la formació on-line pren el màxim protagonisme per sant raimon 
de penyafort 2021 amb la celebració de més de 30 webinars que 

aborden novetats legislatives de tots els àmbits del dret  
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anàlisi a l’icab de les primeres resolucions sobre la clàusula rebus 
en arrendaments amb motiu de la covid-19

el 3rd women business & justice european forum reinvindica el lideralitge femení i ret homenatge a 
la jutgessa dels eua ruth bader ginsburg
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la fundació sant raimon de penyafort atorga la tercera edició del 
premi reconciliació a la parròquia santa anna-hospital de campan-

ya per la seva tasca d’acompanyament a les persones sense llar

l’icab organitza de forma pionera el ‘i congrés sobre el principi de transparència en la 
contractació predisposada i la seva projecció com a valor tranversal’ i premia miquel 

sàmper per haver posat en marxa la primera oficina d’intermediació hipotecària
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lliurat el premi memorial pedro martín, destinat a guardo-
nar un article o treball relacionat amb el dret processal 

presentada al col·legi ‘l’aliança per a la segona oportunitat’, una iniciativa 
per contribuir a solucionar els problemes d’insolvència a catalunya
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mª eugènia gay, reelegida degana del col·legi de l’advocacia de  
barcelona juntament amb tots els i les membres de la seva candidatura 

proclamades 5 candidatures per a les eleccions per 
renovar la totalitat de la junta de govern de l’icab
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la nova junta de govern pren possessió dels càrrecs 

l’icab posa en marxa un torn d’ofici específic sobre la segona oportunitat 
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trobada institucional amb la consellera de justícia, 
lourdes ciuró, a la seu de la ciutat de la justícia

concentració a les portes del palauet casades per alertar de la regressió en drets a l’afganistán 
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neix l’institut i+dret, iniciativa capdavantera de l’icab per contribuir 
a millorar la defensa dels drets a través de noves propostes normatives 

l’icab, present a les jornades de les juntes de govern de l’advocacia celebrades a bilbao
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l’observatori de la insolvència personal, presentat durant la 
celebració del 1er congrés europeu sobre la segona oportunitat

més de 3.200 inscripcions al 6è congrés de l’advocacia de barcelona, centrat en l’ha-
bitatge social i la vulnerabilitat derivada de la crisi econòmica arran de la covid-19 
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homenatge pòstum al degà emèrit de l’icab, josep pintó i ruiz

reunió institucional de la degana, mª eugènia gay, amb la ministra de justícia, pilar llop
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trobada institucional de la junta de govern  
de l’icab amb el cos consular de barcelona

la ciutadania visita el palauet casades, seu de l’advocacia 
de barcelona, a través del 48h open house barcelona 
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la biblioteca de l’icab acull l’exposició ‘deconstruint la model’

l’icab ret homenatge als advocats i advocades que
han complert les noces de plata de la professió
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lliurament de diplomes de l’edició 2020-2021 dels  
màsters d’especialització jurídica impartits per l’icab 

homenatge pòstum a l’acadèmic juan córdoba,  
celebrat a la sala d’actes del col·legi 
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en el marc de la iv jornada del dret tributari s’alerta que l’apliació del valor de 
referència en l’impost de transmissions, successions, donacions i patrimoni com-
portarà un cost fiscal per al contribuent 

la junta de govern es reuneix amb una delegació dels mossos d’esquadra per abordar conjunta-
ment nous reptes en l’àmbit de la seguretat i el bon funcionament de l’administració de justícia 



memòria2021118

l’advocacia de barcelona reivindica la necessitat de reforçar el principi de 
transparència en el marc del primer congrés sobre el crèdit revolving 

el col·legi reivindica una major protecció per a les víctimes de violència vicària 
amb motiu del ‘dia internacional per a l’eliminació de la violència de gènere’ 






