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El Col·legi

L’ICAB: dades generals

Abast territorial: les delegacions

L’ICAB a l’àmbit internacional

Organització: 

• Junta de Govern 

• Departaments

• Pla estratègic: 
- Missió 
- Visió 
- Valors 

• Línies Estratègiques: 
- I+DRET, Observatoris i ICABlog  

- Igualtat i ODS 
- Transformació Digital 

- Compliance
- En defensa de l’advocacia (CRAJ)

- Participació col·legial 
- Presència social destacant la funció social de l’advocacia

Altres àmbits d’actuació

Institucions vinculades
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El Col·legi de 
l’Advocacia 

de Barcelona
L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) 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 pri-
vades, d’acord amb la normativa professional i col·legial.

El Col·legi compleix com una de les seves funcions es-
sencials la del registre de totes aquelles persones que, 

amb la intenció d’exercir com a advocats/des, 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 l’ICAB.

12.228
HOMES

11.885 
DONES

24.113
persones 

col·legiades

6.857 
no exercents

17.256 
exercents
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L’any 2022, les noves col·legiacions han 
estat 675. Del total de noves col·legiacions, 
un 89,19% ho han fet com a exercents, 
mentre que el 10,81% restant s’han col·le-
giat com a no exercents. En aquest sen-
tit, el cens col·legial a 31 de desembre de 
2022 és de 24.113 persones col·legiades, 
de les quals 17.256 són professionals amb 
exercici i 6.857 sense exercici.

Respecte a les persones col·legiades 
amb exercici, el 52,62% són homes i el 
47,38%, 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 2022, el 56,31% són dones, 
respecte a un 43,69% d’homes.

D’altra banda, el nombre de persones as-
sociades a l’ICAB –art. 4.3. dels Estatuts 
Col·legials-, a data 31 de desembre de 
2022, és de 349 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 89,62% del 
total. Les societats integrades per més 
de 10 socis/es suposen únicament l’1,44 
% del total.

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

període/any 2007-2022

Societats professionals d’alta Núm.

Societats cooperatives 2

Societats anònimes professionals 9

Societats limitades professionals 1.020

Societats civils professionals 181

Societats col·lectives 2

TOTAL 1.252

Societats professionals per socis  

Menys de 5 socis 1.123

Entre 5 i 10 socis 111

Més de 10 socis 18

el cens de col·legiacions de 2022

homes dones  

Exercents 263 339 602

No exercents 33 40 73
total 296 379 675

cens col·legial a 31 de desembre de 2022

Exercents 17.256

No exercents 6.857
total 24.113

noves  
col·legiacions

675
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Les delegacions del Col·legi de l’Advoca-
cia de Barcelona estan situades a Arenys 
de Mar, Badalona, L’Hospitalet de Llo-
bregat-Cornellà, Igualada, Berga, Gavà, El 
Prat de Llobregat, Santa Coloma de Gra-
menet, Sant Boi de Llobregat, 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 Delega-
cions ICAB que ja s’ha executat amb èxit 
al llarg de tot l’any 2022, recuperant el 
format de desplaçaments presencials du-
rant el segon semestre de l’any, un cop 
superades les restriccions imposades en 
els exercicis anteriors per la pandèmia 
de la COVID-19.
 
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, pivota actualment sobre tres eixos 
essencials:
 
A) Visites i trobades institucionals entre 
els membres de la Junta de Govern i els 
Delegats/des, en seu de les pròpies de-
legacions i amb la finalitat de reforçar la 
funció institucional dels mateixos amb les 
autoritats locals dels seus partits judicials. 

En l’àmbit d’aquesta funció institucional 
que ha fixat la Junta de Govern, du-
rant l’any 2022 han estat especialment 
destacables les gestions realitzades 
pels membres de la Junta de Govern, i 
pels companys i companyes de la CRAJ 
de l’ICAB, davant la situació extrema 
produïda per la pandèmia sanitària en 
alguns Jutjats adscrits a les nostres de-
legacions, accessos als edificis, mesures 
de prevenció i judicis telemàtics fins al 
primer trimestre de l’any. Aquesta via 

directa establerta entre delegats/des 
ICAB i Junta de Govern permet traslla-
dar la queixa amb caràcter immediat a la 
Comissió mixta amb el TSJC i coordinar 
accions conjuntes i àgils,  amb la finalitat 
d’assolir una ràpida solució tant pels pro-
fessionals que exerceixen en aquestes 
demarcacions, com per la ciutadania.

A partir del mes de setembre 2022, hem 
pogut reprendre les visites tècniques a 
les delegacions tant per comprovar infra-
estructures i serveis a les persones col-
legiades, com per assolir una senyalística 
estètica comuna a totes les Delegaci-
ons, amb la finalitat que, visualment, es 
converteixin en veritables subseus de 
la seu central del carrer Mallorca, 283. 
Igualment, s’han pogut reactivar les Tro-
bades Institucionals presencials amb la 
nova Diputada de Junta responsable, 
que ha mantingut reunions de treball per 
establir vies de col·laboració en benefici 
de les persones col·legiades adscrites a 
cada delegació,  tant amb els alcaldes i 
alcaldesses com amb els Jutges i Jutges-
ses Deganes de les localitats visitades, 
juntament amb els delegats i delegades 
de cada delegació ICAB. 

La finalitat d’aquestes Trobades és mi-
llorar l’exercici i la formació continuada 
de la professió de les persones col·legi-
ades, així com facilitar a la ciutadania un 
millor coneixement de les matèries que 
li afecten quotidianament, en ordre a 
practicar l’assessorament preventiu. En 
aquest sentit, actualment s’està treba-
llant en la possibilitat de signar Convenis 
de Col·laboració amb les Corporacions 
Municipals d’El Prat i Arenys de Mar, res-
pectivament. 

Finalment, cal destacar com a notícia po-
sitiva que enguany hem pogut recuperar 
el format presencial de la CIMERA DE 
DELEGACIONS ICAB ,que consisteix en 
una jornada de treball a la seu col·legial 

del carrer Mallorca, 283, on coincideixen 
tot els delegats/des i sotsdelegats/des 
de l’ICAB per intercanviar problemàti-
ques comunes i compartir millores entre 
les diferents delegacions i, alhora, amb 
els membres de la Junta de Govern, i 
els responsables tècnics del diferents 
departaments de la Corporació: CRAJ, 
ADR, Formació, Honoraris, Deontologia, 
Normativa, Serveis Generals, Estran-
geria, Torn d’Ofici, Informàtica, Comuni-
cació i Màrqueting.

B) Facilitar als companys/es de les Dele-
gacions rebre la mateixa oferta forma-
tiva en la pròpia seu de la Delegació, 
que s’ofereix als companys/es en la seu 
col·legial del carrer Mallorca: càpsules 
formatives, videostreaming, etc. Al llarg 
del 2022, la formació ha estat majoritàri-
ament  on-line, mitjançat els webinars or-
ganitzats per a tots/es els col·legiats/des, 
amb independència de la seva delegació 
d’adscripció. En el darrer trimestre de 
l’any, s’està recuperant el format presen-
cial, que continuarà durant l’any 2023, 
buscant fórmules de coorganització per 
tal d’assolir un quòrum mínim per a po-
nents i persones col·legiades.

C) Proveir als companys/es de les Dele-
gacions de la informació i actualització 
de tota l’activitat legislativa i accés al 
fons i novetats de la Biblioteca;  pel que 
fa a la legislació, mitjançat 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’àm-
bit estatal, autonòmic o local. 

Pel que fa a l’accés de continguts de la 
Biblioteca, cal destacar que la Bibliote-
ca s’ha apropat enguany, més que mai, a 
les delegacions. Els serveis que s’oferei-
xen són: accés a la Biblioteca Digital, que 
consta amb més de 15.000 documents 
a text complet, accés a l’hemeroteca 
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digital, on hi ha organitzades les revis-
tes per matèries, accés a les Bases de 
Dades, tant des de la pròpia Delegació 
com des de la pàgina web de l’ICAB, el 
recull d’Actualitat Jurídica setmanal, el 
servei d’alertes DSI per estar al dia de 
l’especialitat i, finalment, l’accés al fons 
en paper, mitjançant el servei de préstec 
a les delegacions.

Aquest proper any 2023, i seguint el mo-
del de les Trobades Institucionals, està 
previst que es reprenguin les visites pre-
sencials de la Biblioteca a les seus de les 
Delegacions.

L’ICAB A L’ÀMBIT INTERNACIONAL 
La internacionalització de la professió 
és un dels grans reptes que ha d’encarar 
l’advocacia de Barcelona del segle XXI.  
La Junta de Govern del nostre Col·legi, 
reunida en sessió de 18 de juliol de 2017, 
va acordar la constitució de la Comissió 
Delegada de Junta de Relacions Interna-
cionals, per tal de, conjuntament amb el 
Departament d’Internacional de l’ICAB, 
orientar i assessorar a la Junta de Go-
vern en la internacionalització de l’Ad-
vocacia de Barcelona, amb els següents 
objectius principals:
· Fomentar les relacions del Col·legi amb 
les Associacions Internacionals d’Advo-
cats de les que l’ICAB és membre, oferir 
suport als col·legiats i col·legiades en 
l’exercici de la seva professió a l’exterior.

· Promoure la seva participació en els di-
ferents fòrums internacionals, amb la fina-
litat de crear contactes amb Institucions 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.

Des de la seva creació, la Junta de 
Govern, la Comissió i el Departament 
d’Internacional de l’ICAB han treballat 
conjuntament per tal de poder donar 
compliment als referits objectius.

Durant l’any 2022, l’activitat internacional 
ha continuat alguns mesos “digitalitzada”,  
ja que s’han organitzat “virtualment” tot 
un seguit de conferències virtuals. En con-
cret, s’han dut a terme diferents webinars 
organitzats pel Col·legi, les Associacions 
Internacionals d’Advocats i per Col·legis 
d’arreu del món. A continuació, es detallen 
les activitats que s’han realitzat on-line des 
del Departament internacional:

1. Sessió hibrida 4 de febrer, “Trobades 
de Barcelona, Memorial Jacques Henry 
2022”, amb la col·laboració de la Fédéra-
tion des Barreaux d´Europe (FBE), orga-
nitzades dintre del marc de la Festivitat 
de Sant Raimon de Penyafort, que han 
reunit a l’Advocacia de tot el món per 
tractar qüestions jurídiques de màxima 
actualitat i d’àmbit internacional. 

L’esforç continuat dels últims anys ha do-
nat els seus fruits i hem aconseguit que 
tant el nostre Col·legi professional com 
Barcelona siguin capdavanters envers la 
protecció dels Drets Humans.

L’edició de les Trobades de 2022 ha trac-
tat sobre “Protecting Human Rights un-
der International law: a new approach 
to deal with long lasting problems”, amb 
la intervenció dels Presidents d’Associa-
cions internacionals d’Advocats (FBE, 
UIA, CCBE, ABA, AIJA i WJA) que han 
abordat el tema: “Fragility of Human 
Rights”  i experts en la matèria han par-
lat de “Human Rights tools for changing 
the world”.

2. Webinar 21 de novembre. “Colombia: 
El reto del proceso de paz y la jurisdicción 
especial (JEP)”, organitzat amb la col·labo-
ració de la Comissió de Drets Humans i De-
fensa de la Defensa UIA-IROL i la Caravana 
internacional de Juristas de Colombia.

Tot seguit, es detallen els actes presencials:
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1. Participació de l’ICAB en la cele-
bració del Dia d’Europa, el 9 de maig, 
organitzat per les representacions de 
les institucions europees a Barcelona, 
celebrat a l’Oficina del Parlament Eu-
ropeu, el qual s’ha centrat en l’Any Eu-
ropeu de la Joventut i ha portat per 
títol: “Diàleg sobre els joves i el futur 
d’Europa”.

2. Trobada institucional amb repre-
sentants del “Ilustre Colegio de Abo-
gados de Junín (Perú)”, per tal de 
reforçar llaços entre ambdues Institu-
cions en benefici dels nostres col·le-
giats/des.

3. Conferència amb Katie Stana, Còn-
sol dels EUA a Barcelona, el 23 de 
maig. “Les relacions diplomàtiques i 
consulars”, sessió inaugural de la sise-
na edició del Postgrau en Dret diplo-
màtic. Sessió oberta a tots els col·le-
giats/des.

4. 4th Women Business & Justice Fo-
rum, el 22 de setembre, “Per una plena 
igualtat”, amb l’objectiu d’establir les ba-
ses per una societat 50/50 on les dones 
participin plenament en tots els àmbits 
per fer realitat una societat més justa.

5. Missió Jurídica inversa a Barcelo-
na, 6-7 d’octubre, de 10 advocats/des 
membres de la Westminster & Holborn 
Law Society, institució amb la qual tenim 
subscrit un Conveni d’Agermanament:

• Sessions de formació sobre el sistema 
jurídic a Espanya

• Visita a despatxos d’advocats de Barcelona

• Còctel networking amb col·legiats/des

• Visita a la Ciutat de la Justícia/Palau 
Superior de Justícia de Catalunya

Excel·lent ocasió per a establir contac-

tes i fomentar el netwoking amb advo-
cats locals.

6. Visita de 20 magistrats europeus 
a l’ICAB, 19 d’octubre, en el marc del 
“Programa de intercambio de Autori-
dades Judiciales”, que organitza la Red 
Europea de Formació judicial (Escola 
Judicial).

7. “Joint Family Law conference and 
netwoking exchange”, del 17 al 19 d’oc-
tubre,  acte organitzat per la Georgia 
Bar Association (EUA) amb la col·labo-
ració de l’ICAB. Hi han participat 25 ad-
vocats/des i 5 magistrats/des especialis-
tes en Dret de Família d’aquest col·legi 
americà i col·legiats/des de l’ICAB. Les 
sessions de treball han tractat temes 
com “The Hague Convention on the 
civil aspects of International Child ab-
duction”, “Comparative view of divorce, 
equitable division and support”, “practi-
cal considerations in custody disputes, 
entre d’altres. Excel·lent oportunitat 
per crear sinergies i establir contactes 
entre els advocats d’ambdues jurisdic-
cions.

8. II International Forum of Law Firms, 
Wroclaw (PL), intervenció de la Dipu-
tada de la Junta de Govern Responsa-
ble de Relacions internacionals com a 
speaker al panell anomenat “Womeno-
mics”.

Cal destacar que durant l’any 2022 
s’han seguit reforçant els vincles amb 
altres Col·legis internacionals a tra-
vés de webinars conjunts i sessions de 
formació, per tal de buscar solucions a 
problemes comuns de la professió en 
benefici dels nostres col·legiats/des.

Volem recordar que el nostre Col·le-
gi té subscrits més de 50 Convenis 
d’Agermanament amb Col·legis interna-
cionals per tal d’intercanviar informa-
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ció jurídica, organitzar missions jurídi-
ques-Legal Links (per establir negocis 
i fomentar relacions amb clients i ad-
vocats/des d’altres països), conferèn-
cies, períodes de pràctiques stages/
trainings) en bufets internacionals, vi-
sites de delegacions estrangeres, co-
operació bibliotecària, ús de les instal-
lacions de col·legis forans, publicació 
d’articles en les revistes dels Col·legis 
agermanats...

Cal remarcar, així mateix, que l’ICAB 
ha subscrit un Conveni d’Agermana-
ment el dia  27 d’abril amb la New 
York State Bar Association, amb motiu 
de la Regional Meeting de la NYSBA 
International Section celebrada a Ma-
drid. Com a primera acció de l’exe-
cució d’aquest conveni, la NYSBA ha 
ofert un descompte per als nostres 
col·legiats/es de la quota de mem-
bre de la International Law Section 
durant el període de juny-desembre 
2022. Sens dubte, aquesta signatura 
ha representat un gran privilegi per 
a l’ICAB i suposa un pas endavant 
per guanyar presència internacional i 
estrènyer vincles entre ambdues Ins-
titucions. 

Igualment, cal mencionar la relació 
de l’ICAB amb altres Institucions eu-
ropees, com és l’Oficina del Parla-
ment Europeu a Barcelona. En aquest 
sentit, el dia 11 d’octubre s’ha signat 
un acord entre ambdues entitats. La 
col·laboració entre una corporació 
de Dret Públic de caràcter profes-
sional com l’ICAB i les institucions 
europees és fonamental per tal que la 
política comunitària aprofundeixi en 
el coneixement, estudi i tractament 
de les problemàtiques de la ciuta-
dania. L’Oficina del Parlament Euro-
peu a Barcelona porta a terme una 
magnífica tasca en aquest sentit, i des 
de l’advocacia institucional esperem 
contribuir-hi encara més i millor. Amb 
aquest acord, instaurem les bases per 

coordinar el treball conjunt mitjan-
çant tot tipus d’iniciatives que puguin 
ser de l’interès de les més de 25.000 
persones col·legiades a l’ICAB, així 
com la via per potenciar la identifi-
cació d’oportunitats envers l’activitat 
legislativa i representativa del Parla-
ment Europeu per part dels advocats/
des de Barcelona.
 
A més, s’han enfortit les relacions 
amb les Associacions Internacionals 
d’Advocats de les quals l’ICAB n’és 
membre: UIA (“Unión Internacional 
de Abogados”), FBE (Fédération des 
Barreaux d´Europe), IBA (Internatio-
nal Bar Association), AIJA (Associaton 
Internationale des Jeunes Avocats), 
WJA (World Jurist Association), EYBA 
(European Young Bar Association) i 
ELFA (European Law Faculties Law 
Association).

De les activitats on-line realitzades, 
amb la col·laboració de les Associa-
cions internacionals, 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, 
hereva de la Conférence des Grands 
Barreaux d’Europe (CGBE), sota el 
mandat del degà Eugeni Gay Montal-
vo i que està constituïda per 225 Col-
legis de l’Advocacia i Consells Nacio-
nals de països membres del Consell 
d’Europa, que representa més d’un 
milió d’advocats/des  d’Europa, essent 
els principals objectius la promoció 
de l’Estat de Dret, preservació de la 
independència de la Justícia i la de-
fensa dels Drets Humans arreu del 
món.    
          
El nostre Col·legi ha participat en les 
tradicionals “Assises” de la Mediterrà-
nia que han tingut lloc a Girona, orga-

nitzades conjuntament entre la FBE 
i l’ICAGI els dies 24-26 de març, que 
han tractat el següent tema: “Les per-
sones vulnerables davant la justícia: el 
rol dels Col·legis de l’Advocacia”. En 
aquesta ocasió, la diputada de Rela-
cions Internacionals ha presentat una 
intervenció de l’ICAB sobre “La gent 
gran davant de la justícia, existeix un 
tractament específic per als ancians 
en la justícia mediterrània?”.

L’ICAB també ha participat en la ses-
sió virtual, el 20 d´abril, organitzada 
per la FBE “Lawyers Assist Ukraine”, 
amb la participació d´experts interna-
cionals i la Presidenta de la Ukrainian 
National Bar Association (UNBA). In-
tercanvi d´impressions sobre l’assis-
tència jurídica que poden oferir els 
Col·legis i els Advocats al refugiats 
ucraïnesos.

Igualment, el nostre Col·legi ha par-
ticipat en el Congrés General de la 
FBE que ha tingut lloc a Sofia (Bulgà-
ria) del 22 al 24 de juny, que ha tractat 
sobre el tema: “The role of the lawyer 
post-pandemic 2022: the dynamics 
of working in polarised societies, the 
changing image of lawyers, and the 
evolution of legal practice”. El nos-
tre secretari, Joaquim de Miquel, ha 
assistit en nom de l’ICAB en aquesta 
ocasió, i ha presentat la candidatura 
de Carles Garcia Roqueta, Diputat de 
la Junta, Mediador i Àrbitre, com a 
president de la Comissió de Mediació 
de la FBE en representació del Col·le-
gi, nomenament que ha estat aprovat 
per l’Assemblea General celebrada el 
24 de juny. 

Així mateix, el Col·legi ha partici-
pat en l’acte de celebració del 30è 
aniversari de la FBE, que ha tingut 
lloc a Palermo del 17 al 19 de novem-
bre. En aquesta trobada, sota el títol 
“Lawyers at risk”, s’han tractat temà-
tiques com ara el secret professional, 
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l’exercici de l’advocacia en temps de 
conflictes polítics i socials o la neces-
sària vigilància envers la salut mental.

El diputat de la Junta de Govern Car-
les Garcia Roqueta ha representat 

l’ICAB, i com a president de la Comis-
sió de Mediació de la FBE, ha fet èm-
fasi en la necessitat de potenciar els 
sistemes ADR a nivell europeu i, molt 
especialment, la mediació.

Eugeni Gay Montalvo, fundador i pri-
mer president de la FBE, ha estat el 
convidat d’honor a la celebració del 
30 aniversari i la cloenda ha anat a 
càrrec de Viviane Reding, exvicepresi-
denta de la Comissió Europea.

L’ICAB ostenta la Secretaria Tècnica 
de la FBE, dirigida per Marta Cua-
drada, cap del Departament de Rela-
cions Internacionals, qui ha adreçat 
unes paraules a l’advocacia europea 
amb motiu del 30è aniversari de la 
institució.

· UIA (“Unión Internacional  
de Abogados”)
La UIA és una organització global i 
multicultural de la professió jurídi-
ca, que agrupa 120 països, facilita el 
creixement professional i l’intercan-
vi internacional d’informació i idees, 
promou l’Estat de Dret i la indepen-

dència i llibertat dels advocats/des 
d’arreu del món.

A més a més, l’ICAB també ha par-
ticipat 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 planificar les 
línies estratègiques d’aquesta Asso-
ciació. 

En concret, a les referides reunions 
han assistit la diputada Rosa Isabel 
Peña en la condició de “Co Director 
for Collective Members”:

 • Venècia, 12 de març
• París, 9-10 de setembre

Igualment, el nostre Col·legi ha parti-
cipat en l’organització i en la presen-
tació i moderació dels següents webi-
nars adreçats als Collective Members 
de la UIA:

• Open Forum, 16 de juny.  “Professi-
onal ethics and global trends for Bars 
after the pandemic”.

Així mateix, l’ICAB ha participat en 
coffee-chats de “habla hispana”, amb 
la participació de leaders de Col·le-
gis d’Advocats de Llatinoamèrica i 
Espanya.

El 8 de març s’ha celebrat la Jorna-
da Internacional a París, organitzada 
per la UIA, amb motiu del Dia in-
ternacional de la Dona, amb inter-
venció de la diputada de la Junta 
de Govern Responsable de Relaci-
ons Internacionals a la taula rodo-
na: “L’eficàcia de les legislacions en 
vigor per a la protecció de les dones 
contra les diferents formes de vio-
lència”.
Seminari UIA a Barcelona, 17 de març, 
a la seu de l’ICAB: “The Fashion In-
dustry 2020-2030-Legal Trends and 

New Challenges”. Intervenció de la 
vicedegana i la diputada d’internacio-
nal a l’acte inaugural i de col·legiats/es 
com a moderadors i ponents. El dret 
de la moda com una especialitat de 
dret emergent que s’ocupa principal-
ment de la propietat intel·lectual.

· ABA (American Bar Association)
Madrid, 13-15 de setembre, l’ICAB 
participa a l’ABA International Law 
Section Fall Conference, “The Ameri-
ca´s synergies and Challenges“ que 
ha reunit  membres de 100 països 
d´arreu del món. En aqueta ocasió, 
l’ICAB ha estat representat per un 
membre de la Comissió de Relacions 
internacionals. Una magnífica oportu-
nitat per a l’Advocacia espanyola per 
establir contactes amb professionals 
del Dret dels Estats Units i l’Amèrica 
Llatina.

· OIAD (Observatoire International 
des Avocats en Danger)
L’Observatori internacional per a 
l’Advocacia en risc és una iniciativa 
del Conseil National des Barreaux 
de France, de l’Ordre des Avocats de 
Paris, Consell General de l’Advocacia 
espanyola i del Consiglio Nazionale 
Forense, amb l’objectiu de defensar 
l’advocacia amenaçada i denunciar les 
situacions que vulneres el dret a la 
defensa.

L’ICAB ha pres part en la reunió de 
treball del 21 de setembre sobre  l’Ad-
vocacia amenaçada a Turquia a través 
de dos membres de la Comissió de 
Relacions internacionals.

Igualment, l’ICAB ha assistit a la tau-
la rodona, organitzada per l’OIAD, la 
Fundación Abogacía i l’ACNUR sobre 
“el procediment d’asil per a l’Advoca-
cia en risc”, per tal d’aprofundir i do-
nar a conèixer les particularitats del 
procediment d’asil quan el sol·licitant 
és un advocat/a amenaçat.
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Així mateix, l’ICAB ha intensificat 
relacions amb d’altres Associacions 
Internacionals, concretament amb el 
CCBE (Conseil des Barreaux de l’Uni-
on Européenne), la FIA (Federació 
Interamericana d’Advocats) i la UIBA 
(Unión Iberoamericana de Colegios y 
Agrupaciones de Abogados).

Participació de l’ICAB en Webinars 
organitzats per Institucions internaci-
onals:
 
a. Webinar 8 d’abril, organitzat pel 
“Law Societies Compact and forum 
for SDG 16”: “The Lawyers’ cookbook 
on access to law and justice”, durant 
el qual s’han presentat els reptes de 
l’accés a la justícia dels grups vulnera-
bles. Properament, l’ICAB esdevindrà 
membre del Compact Forum que té 
per finalitat la promoció de l’Estat de 
Dret i l’accés a la Justícia com a eina 
pel desenvolupament sostenible, amb 
el suport del World Bank Group.

b. Webinar organitzat per la Barra 
Mexicana (BMA), sobre el dret de les 
Tecnologies digitals 2.0. Recordem 
que l´ICAB té subscrit un Conveni 
d’agermanament amb aquesta Insti-
tució.

Així mateix, representants de l´ICAB 
han participat virtualment als actes 
organitzats 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 Aula internacional, 22 
de febrer: “Encuentro con el Embaja-
dor de España en Filipinas”.
• Webinar CEI Aula internacional, 26 
d’abril: “Encuentro con el Embajador 
de España en Egipto”.
• Webinar CEI Aula internacional, 21 

de juny: “Encuentro con el Embajador 
de España en Panamá”.
• Esmorzar-col·loqui CEI, Aula inter-
nacional, 12 de juny: conferència a 
càrrec del Cònsol General de França 
a Barcelona.
• CIDOB Breakfast 1 juliol, amb Bene-
detta Berti, Head of Policy Planning, 
Office of the Secretary General at 
NATO, “NATO´s strategic concept in 
light of the current geopolitical context”.

Així mateix, cal fer esment a què 
l’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 National Day USA, 4 Juliol
• Assemblees Generals i reunions amb 
el Comitè Executiu del Cos Consolar 
celebrades a la seu de l’ICAB

Igualment, el nostre Col·legi ha partici-
pat en els següents actes institucionals:
• 20-22 octubre. “1st International 
Advocacy Forum”, organitzat per la 
Krakow Bar Association, Col·legi amb 
el qui estem agermanats. La diputada 
de la Junta de Govern Responsable 

de Relacions Internacionals ha inter-
vingut en un dels panells sobre “Inde-
pendence of the Bar Association as a 
prerequisit of the Rule of Law”.

• Els dies 23-25 de novembre, l’ICAB 
ha estat present en la Festivitat del 
Barreau de París, a través del nos-
tre Delegat internacional en aquesta 
ciutat.

Important també destacar que el 24 
de febrer la Junta de Govern de l’Il-
lustre Col·legi de l’Advocacia de Bar-
celona ha fet pública la seva condem-
na a la declaració unilateral de guerra 
i invasió d’Ucraïna per part de Rússia. 
Aquesta declaració de guerra cons-
titueix una violació de l’article 5.1 d) 
de l’Estatut de Roma i, per tant, una 
agressió contra la comunitat interna-
cional. 

L’Advocacia, garant dels drets de les 
persones, ha d’oferir l’assistència i la 
defensa jurídica als ciutadans ucraï-
nesos desplaçats. Per aquest motiu, la 
Junta de Govern de l’ICAB, a través 
de les comissions del Torn d’Ofici, Es-
trangeria, Internacional, Penal Interna-
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cional i DDHH i el Grup de l’Advocacia 
Jove, ha posat en marxa el Projecte “UKRA-
NIAN POPULATION ASSISTANCE”. 

Les accions dutes a terme mitjançant 
aquest projecte han estat:
 
1er Assistència lletrada i assessorament 
gratuït a les persones desplaçades 
d’Ucraïna a la ciutat de Barcelona o a 
qualsevol de les delegacions de l’ICAB. 

2on Col·laboració i seguiment en la 
derivació als serveis socials d’orga-
nismes públics i ONG de la població 
ucraïnesa desplaçada. 

3er Realització i difusió d’una guia bàsica 
d’urgència d’assistència de desplaçats. 

4rt Difusió Jurídica entre el col·lectiu 
ucraïnès, ONG i organismes dedicats a 
l’assistència de la població desplaçada 
d’Ucraïna, donant a conèixer les normes 
internacionals de protecció internacio-
nal, de dret humanitari i Justícia Penal 
Internacional, perquè les víctimes puguin 
reclamar els seus drets. 

5è Seguiment de les accions derivades 
de l’Assistència al Projecte UKRANIAN 
 POPULATION ASSISTANCE i de 
l’efectivitat de les accions plantejades, 
tant de protecció internacional, com 
d’assistència lletrada i els elements de 
justícia internacional.

A més a més, la Junta de Govern ha 
enviat una carta a la  Presidenta de la 
Ukrainian National Bar Asssociation, 
Lidiya Izovitova (UNBA), expressant la 
seva plena solidaritat al poble ucraï-
nès i a l´Advocacia del país, tot pre-
sentant el nostre projecte i detallant 
les accions que es van posar en marxa.
Per últim, al llarg de l´any 2022, s´ha 
seguit fomentant que Barcelona sigui 
futura seu d´esdeveniments jurídics 

internacionals per tal d’internaciona-
litzar la nostra Advocacia i que la nos-
tra ciutat es converteixi en un Fòrum 
de l´Advocacia internacional. Sens 
dubte, aquest fet contribueix a la pro-
jecció de Catalunya al mon i aconse-
guir oportunitat de creixement per als 
nostres col·legiats.

En el darrer any s´ha seguit creant 
oportunitats de globalització per als 
nostres col·legiats i els seus despat-
xos en els mercats exteriors com 
a element clau pel funcionament 
d´un despatx amb ambició de futur. 
L’Advocacia de Barcelona ha pogut 
continuar amb la seva internaciona-
lització tant virtualment com presen-
cialment.

ORGANITZACIÓ
El màxim òrgan decisori de l’ICAB és 
l’Assemblea General, tal com esta-
bleixen els Estatuts col·legials inscrits 
al Registre de Col·legis Professionals 
de la Generalitat de Catalunya el 10 
d’abril de 2015. 

El dimecres 20 d’abril de 2022 es va 
celebrar a la seu col·legial l’Assemblea 
General Ordinària 2022 en el marc de 
la qual es va aprovar per àmplia majo-
ria la gestió anual de la Junta, la Me-
mòria d’activitats, els estats financers 
i la liquidació pressupostària 2021, així 
com el pressupost per a 2022.

La Junta de Govern és l’òrgan de di-
recció, seguiment i impuls de l’acció 
de govern, administració i gestió del 
Col·legi.

S’escull d’entre tots els col·legiats i col-
legiades exercents de l’ICAB per a un 
mandat de quatre anys.

LA JUNTA DE GOVERN 
El 18 de gener de 2022, la degana del 

Col·legi, Mª Eugènia Gay Rosell va co-
municar a la Junta de Govern la seva 
renúncia al càrrec de degana de la 
Corporació.

En compliment de l’article 77 dels 
Estatuts col·legials, i en una reunió ex-
traordinària de la Junta de Govern, es 
va fer efectiu el relleu al deganat que 
va passar a ser assumit pel fins aquell 
moment vicedegà, Jesús M. Sánchez 
García, qui exercirà la seva funció fins 
al final del present mandat que fineix 
l’estiu de 2025.

A més, i tal com disposa l’article 78.2 
dels Estatuts col·legials, la Junta de 
Govern va designar per unanimitat 
d’entre els seus membres Susana Fer-
rer Delgadillo com a nova vicedegana 
de la Corporació. Així mateix, Carles 
García Roqueta va ser nomenat nou 
oïdor de comptes.

La Junta de Govern vol agrair la de-
dicació i el lideratge de Mª Eugènia 
Gay al capdavant de l’ICAB des de 
juny de 2017, amb vocació de servei 
a la Institució i a tots els col·legiats i 
col·legiades.

El 2 de desembre de 2022 va tras-
passar el diputat de la Junta de Go-
vern Miquel Queralt Cabeza, expert 
en Dret laboral, sempre vinculat al 
Col·legi i exemple dels millors valors 
de l’advocacia de Barcelona. Com 
a permanent homenatge i record al 
nostre estimat company de Jun-
ta, l’òrgan de govern del Col·legi ha 
acordat instituir un Premi de caràc-
ter anual sobre Dret del treball que 
portarà el nom de Memorial Miquel 
Queralt Cabeza.

Les responsabilitats assignades als 
membres de Junta en 2022 van ser les 
següents:
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La Junta de Govern

Frederic Munné CatarinaNúria Flaquer Molinas

Jesús M. Sánchez García
degà

Ramon Ángel Casanova Burgués

Carles García Roqueta

Joaquim de Miquel Sagnier
secretari

Mireia Ramon RonaMontse Pintó Sala

tresorera oïdor de comptes
Yvonne Pavía Lalauze

vicedegana
Susana Ferrer Delgadillo

Albert Carles Subirats

Rosa Isabel Peña Sastre
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JESÚS SÁNCHEZ GARCÍA 
Degà
Fundació Degà Ignasi de Gispert 
Fundació Sant Raimon de Penyafort

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

JOAQUIM DE MIQUEL SAGNIER 
Secretari
Comissió de Normativa
Bibliotecari 
Àrea de Formació 
(Comissió de Cultura i Formació)
Alter Mútua dels Advocats i Advocades
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
Observatori per a la Plena Igualtat

ALBERT CARLES SUBIRATS
Comissió de Dret Penitenciari
Comissió de Justícia Penal i Drets Humans
Comissió de la Memòria Històrica
Comissió de Normativa
Observatori dels Drets de les Persones

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
Delegacions Territorials

CARLES GARCÍA ROQUETA
Oïdor de Comptes

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

ROSA ISABEL PEÑA SASTRE
Comissió de Relacions Internacionals- 
Departament Internacional
Persones col·legiades no exercents
Comissió per a la promoció dels Objec-
tius de Desenvolupament Sostenible

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 Desenvolupament (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
Fundació Sant Raimon de Penyafort

MIQUEL QUERALT CABEZA
Recursos Humans
Mutualidad de la Abogacía
Servei d’Ocupació i Orientació  
Professional (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 Prospectives  Socioprofessionals
Comissió de Transformació Digital
CRAJ

Miquel Queralt Cabeza
(epd 1962-2022)

M. Carmen Valenzuela Hidalgo

Paz Valles Creixell
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COMISSIONS I SECCIONS
Les persones col·legiades poden partici-
par en l’activitat del Col·legi mitjançant 
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 fina-
litat essencial assistir a la Junta de Go-
vern en el desenvolupament de les se-
ves funcions, especialment pel que fa a 
les funcions públiques que l’ordenament 
jurídic atribueix als Col·legis Professi-
onals, assumint les funcions delegades 
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 Socioprofes-
sionals 
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 
Desenvolupament (0,7%) 
Comissió per a la Promoció dels Objec-
tius de Desenvolupament Sostenible
Comissió per a la Promoció del Dret 
Civil Català

• 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 Responsabilitat 
Civil i Assegurances 
Comissió d’Advocats/des Mediadors/es 
Comissió de Defensa dels Drets de la 
Persona i del Lliure Exercici de l’Advocacia 
Comissió de Dones Advocades 
Comissió de Dret Penitenciari 
Comissió de Drogues 
Comissió de Justícia Penal Internacional 
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’es-
pecialització 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’Econo-
mia 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 de Família 
Secció de Dret Mercantil 
Secció de Dret Penal 
Secció de Dret Processal 
Secció de Dret Sanitari 

Secció de Dret de la Circulació 
Secció de Dret de la Competència i de 
la Propietat Industrial 
Secció de Dret de la Construcció 
Secció de Dret de les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació 
Secció de Drets de Propietat Intel·lec-
tual i Drets d’Imatge 
Secció de 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.

PROTOCOL
L’Àrea de Relacions Institucionals i Pro-
tocol centra la seva activitat en donar 
suport a Deganat, Vicedeganat, Secretari 
i als diputats i diputades de la Junta de 
Govern de l’ICAB, així com a diferents 
departaments col·legials i institucions 
vinculades, com ara la Intercol·legial o 
l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació 
de Catalunya. 

La tasca fonamental d’aquesta Àrea és 
traçar vincles de col·laboració perma-
nent amb els col·legiats i les col·legiades, 
el CGAE, el Consell de l’Advocacia Cata-
lana, altres corporacions professionals, 
l’Administració 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 del degà 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 2022 ha estat un any predominat per 
al retorn a la normalitat anterior a la CO-
VID-19. Malgrat que s’ha mantingut el for-
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mat híbrid i per streaming en la majoria 
d’actes actes, s’ha prioritzat l’assistència 
presencial a tots ells. 

Actes propis:
Congressos i Jornades (telemàtics i pre-
sencials).
Signatures de convenis amb institucions 
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 i als col·legiats i col·legiades.
Reunions amb les Comissions i Seccions 
de l’ICAB.
Homenatges a personalitats que ens han 
deixat durant el 2021.
Actes propis de la Festivitat de Sant Rai-
mon de Penyafort.
Commemoracions dels 25, 50 i 75 anys 
de col·legiació.
Organització de visites culturals.

Actes externs:
Actes oficials amb un paper actiu o pas-
siu del degà i dels membres de la Junta 
de Govern.
Cursos i Jornades formatives a altres 
institucions i Universitats catalanes i de 
la resta del territori espanyol.
Festivitats patronals de l’advocacia de 
Catalunya i d’arreu d’Espanya.

La formació rebuda pel personal per dur 
a terme webinars s’ha consolidat i possi-
bilita un augment i millora en les troba-
des nacionals i internacionals. 

També ha agilitzat les reunions habitu-
als que efectuem entre els companys i 
companyes, i amb les diferents Seccions 
i Comissions de l’ICAB. 

És una realitat que es va potenciar arran 
de la COVID-19 i ha resultat ser una eina 
molt útil també durant 2022. 

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: ins-
titucional, funcions públiques, funcions 
privades (solucions professionals), R+D+I 
i serveis interns de suport.  

Institucional
Aquesta àrea treballa tant la direcció i 
organització de la Corporació, com tot 
el que és la seva funció com a repre-
sentant del col·lectiu de l’advocacia per 
a la defensa dels seus interessos. Està 
integrada pels departaments de Dega-
nat, Vicedeganat, Secretaria de Junta de 
Govern, Direcció General, Comunicació, 
Màrqueting, Normativa, Internacional i 
Comissió de Relacions amb les Adminis-
tracions i la Justícia.

Funcions Públiques
Es duen a terme des dels departaments 
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, Centre 
ADR (mediació i arbitratge), Servei d’Ocu-
pació i Orientació Professional i d’altres 
serveis diversos (Club ICAB, traduccions, 
reconeixement de signatures, pòlissa de 

Responsabilitat Civil... ) que es presten 
des del Servei d’Atenció Col·legial. 

R + D + I 
El Col·legi compta també amb una àrea 
de R+D+I per impulsar des d’aquests de-
partaments tots aquells projectes inno-
vadors i de mirada cap al futur. Es troben 
integrats els departaments de Transfor-
mació Digital, Màrqueting, Informàtica i 
Comissió de Prospectives Sociolaborals. 

Serveis interns de suport
Per últim, per facilitar l’estructura a tota 
la resta de departaments, hi ha els De-
partaments de Finances, Comptabilitat, 
Recursos Humans, Assessoria Jurídica i 
serveis generals de logística i suport. 

PLA ESTRATÈGIC 
Per tal d’executar l’acció de Govern, la 
Junta ha definit un pla estratègic amb vi-
gència de quatre anys i que s’estructura 
de la següent manera: 

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

VISIÓ: Ser el Col·legi Professional de 
referència. 

VALORS: Excel·lència, Innovació, Trans-
parència, Credibilitat i Proximitat. 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES  
DE LA JUNTA DE GOVERN 
Les línies estratègiques de la Junta de 
Govern durant l’any 2022 han estat: 

· I+DRET, Observatoris i ICABlog 
· Igualtat i ODS
· Transformació Digital
· Compliance
· En defensa de l’advocacia (CRAJ)
· Participació col·legial 
· Presència social destacant la funció so-
cial de l’advocacia
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I+DRET, Observatoris i ICABlog
En l’àmbit de l’Observatori dels Drets de 
les Persones, el mes de juliol es va no-
menar president del seu Consell Asses-
sor en Carles McCragh degà emèrit ICA 
Girona i vicepresident de la Fundació de 
l’Advocacia Espanyola.

OBSERVATORI DE LA INSOLVÈNCIA 
PERSONAL
L’Observatori de la Insolvència Personal 
és un instrument del Col·legi de l’Advoca-
cia de Barcelona,  adscrit a la Comissió de 
Normativa, l’objectiu del qual és fer un se-
guiment de les dades d’aquests mecanis-
mes de solució a la insolvència a fi de fer 
una anàlisi econòmica del Dret per elabo-
rar conclusions i propostes per desplegar 
accions de millora en els procediments.  

Durant aquest any, l’Observatori de la 
Insolvència Personal de l’ICAB ha realit-
zat dos informes que han estat publicats, 
analitzant les dades que publica el Con-
sejo General del Poder Judicial (CGPJ) 
sobre els concursos de persona física: 

1. Presentació d’Informe en data 7 de 
març on s’analitzen les dades publicades 
recentment al CGPJ sobre els concursos 
de persona física durant l’any 2021, on 
es confirma que la Segona Oportunitat 
manté la tendència a l’alça com a eina de 
solució de la insolvència personal. 

2. Presentació d’Informe en data 7 de 
juny analitzant les dades publicades 
recentment pel CGPJ sobre els con-
cursos de persona física durant el pri-
mer trimestre de l’any 2022, on consta 
que es manté a l’alça el procediment de 
Segona Oportunitat com a eina de so-
lució a la insolvència personal, fet que 
confirma la utilitat d’aquest mecanisme.  

Aquests informes permeten obtenir i 
identificar informació per tal de dur a 

terme actuacions perquè el mecanisme 
de Segona Oportunitat sigui àgil, eficaç i 
millori la seva pràctica. 

INSTITUT I+DRET, INSTITUT D’INVES-
TIGACIÓ I INNOVACIÓ JURÍDICA
Transcorregut un any des de la crea-
ció de l’institut de recerca de l’ICAB 
(I+DRET), es presenta la memòria de les 
activitats dutes a terme al llarg del 2022.

S’hi detallen cinc apartats a) congressos, jor-
nades i seminaris;  b) conferències i taules 
rodones; c) altres iniciatives i d) propostes 
de futur, tots necessaris per donar una visió 
completa i integral de les accions dutes a 
terme en aquest període de temps inicial.

A) CONGRESSOS, JORNADES 
I SEMINARIS
El punt de partida ha estat el treball con-
junt amb l’àrea de formació. En particu-
lar, s’ha realitzat una tasca específica en 
les següents jornades i congressos, a tra-
vés de les publicacions de les ponències 
realitzades en aquests actes:

• I Congrés Crèdit Revolving
- A càrrec: Comissió de Cultura
- Data: 15 i 16 de desembre de 2021

• I Congrés sobre la Clàusula Rebus Sic 
Stantibus. Nous reptes i plantejaments 
jurídics
- A càrrec de: Secció de Dret Mercantil.
- Data: 8 d’abril del 2022.

• II Congrés de la Infància i l’Adolescència
- A càrrec de: Secció de Dret Civil, Sec-
ció de Dret de Família, Secció de Dret 
de la Infància i Adolescència.
- Data: 28 i 29 d’abril del 2022.

• GINVESTIGA. II Jornada internacional 
de Joves Investigadors. Eficiència, moder-
nització i acceleració del procés judicial
- A càrrec de: Universitat de Girona, Uni-
versitat Abat Oliba CEU, Centre de
Estudis avançats del procés i de la justícia.
- Data: 26 a 28 abril de 2022.

• PUBLICACIÓ: “Eficiència, Modernitza-
ció i acceleració del procés”
Sílvia Pereira Puigvert i Ma. Jesús Pes-
queira Zamora (dirs.)
Edit. Aranzadi, 2023.

• Taula rodona: Innovació, Start-ups i 
Transferència Tecnològica. Reflexions 
al voltant els projectes de llei: promo-
ció de la Innovació empresarial a través 
d’instruments financers i mesures legals, 
reducció de barreres a la creació i al 
creixement d’empreses i cingles de la 
tecnologia a l’àmbit empresarial.
- A càrrec de: Direcció General d´Inno-
vació i emprenedoria de la Generalitat 
de Catalunya.
- Data: 15 de juliol de 2022.

• Seminari de Dret Probatori PROBATICIUS
- A càrrec de: GAJ
- Data: 15 de desembre de 2022.

B) CONFERÈNCIES, TAULES RODONES
Recentment, hem engegat Conferències 
(taules rodones) d’actualitat per cre-
ar espais de debat i fòrums de reflexió 
que permetin un diàleg transversal amb 
especialistes en aquelles matèries sobre 
les quals es qüestiona la societat.

Taula Rodona:
Contextualització del Delicte de Sedició 
d’acord amb la legislació dels països eu-
ropeus (28/11/2022).

Conferència: Anàlisi pràctica de la re-
forma que introdueix la Llei orgànica 
10/2022, de 6 de setembre, de garantia 
integral de la llibertat sexual (15/12/2023).

C) ALTRES INICIATIVES
- Presentació del llibre: Teresa Armenta 
Déu: DERIVES DE LA JUSTÍCIA. TUTE-

PROPOSTA  I  2a APROXIMACIÓ LOGOTIP / OBSERVATORI / APLICACIÓ NATURAL _1/2

COLOURS

DE LA INSOLVÈNCIA PERSONAL
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LA DELS DRETS I SOLUCIÓ DE CON-
TROVÈRSIES EN TEMPS DE CANVI.

- Actualitat del TJUE: a l’espai habilitat a 
aquest efecte es donen a conèixer les prin-
cipals resolucions del TJUE, així com altres 
qüestions d’actualitat amb interès pels nos-
tres col·legiats. Per facilitar-ne l’accés, a més 
de la seva publicació a la pàgina web es fa 
un enviament a través del FLAIX ICAB.
La creació de l’Institut I+Dret vol fomen-
tar l’estudi del dret de manera rigorosa i 
promoure la crítica constructiva, per això 
s’ha creat l’ICABlog.

ICABlog, bloc de recull d’articles d’ac-
tualitat jurídica, debats sobre doctrina... 
entre altres, que aporten tots els col·le-
giats i col·legiades, no fa falta que siguin 
advocats del Col·legi, qualsevol jurista 
que tingui inquietuds i que vulgui parti-
cipar. Per ser un canal de comunicació, 
innovació i comunitat del sector legal. 

A principis d’any ha estat aprovat per 
part de la Junta de Govern, el Consell 
de Redacció presidit per la Vicedega-
na Susana Ferrer i el Diputat Frederic 
Munné i el nomenament dels membres 
per especialistes en els diferents àmbits 
jurídics. Aquest Consell de Redacció és 
qui vetlla per la continuïtat i qualitat dels 
continguts i els mínims de qualitat per la 
publicació dels pots. 

És una eina de difusió i opinió des de la 
qual es vol fomentar l’anàlisi de l’actuali-
tat i doctrina jurídica. Durant aquest any 
2022 s’han publicat els següents articles: 

• Com ens afecta com a juristes i consu-
midors la tecnologia blockchain?
• El dret a les treballadores de llar a co-
titzar per desocupació.
• La irrellevància del nomen iuris en la 
contractació de les plataformes digitals.
• IRPH: chi niente sa, di niente dubita.
• La nul·litat de l’ordenança municipal 
“relativa a la restricció de la circulació 
de determinats vehicles a la ciutat de 
Barcelona amb l’objectiu de preservar i 
millorar la qualitat de l’aire”.
• Circular 1/2022 i reglament MiCA. Fe-
bles intents de regulació de les criptos?. 
• La protecció dels menors davant la fe-
bre de la viralitat dels instaprogenitors.
• El treball en plataformes digitals, la pro-
posta de directiva relativa a la millora de 
les condicions laborals en les mateixes, 
Com/2021/762.
• El nou contracte indefinit en la llei de 
la ciència.
• La intel·ligència artificial I: la quarta re-
volució industrial?
• La intel·ligència artificial II: tipus de res-
ponsabilitat. 
• El desapercebut fur de Baylío.
• Sentència recent del Tribunal Suprem 
en relació amb la indemnització per lu-
cre cessant en els casos de nul·litat con-
tractual
• La pràctica del consentiment informat 
en relació amb la realització d’intervenci-
ons quirúrgiques successives segons un 
recent pronunciament del tribunal euro-
peu de drets humans
• Infraccions de competència i contrac-
tació pública: prohibició de contractar i 
Utes, sant tornem-hi! 
• El Tribunal Suprem resol la qüestió rela-
tiva a la presentació extemporània de les 
al·legacions per part del contractista que 
s’oposa a la resolució del contracte.
• El Tribunal Suprem canvia de criteri i 
exigeix de nou la inscripció com a parella 
de fet per accedir a la pensió de viduïtat
• L’autoritat laboral europea. Una estació 
més en el camí de la cohesió social a 
Europa.
• El procés equitatiu de l’art. 6.1 CEDH vs 
la tutela judicial efectiva de l’art. 24.2 CE.
• Els avantprojectes de llei de Governs 

Locals i de l’Estatut Especial dels Muni-
cipis Rurals. Oportunitat per a la reforma 
de la planta local de Catalunya?
• Sentència recent del Tribunal Suprem 
en relació amb la indemnització per lu-
cre cessant en els casos de nul·litat con-
tractual.
• RDL 295/2022 sobre protecció dels 
treballadors contra l’exposició a agents 
cancerígens, una revisió dels carcinògens 
a què ens enfrontem. 
• Controls previs de les clàusules.
• Nova pròrroga dels llançaments per 
llars en situació de vulnerabilitat fins el 
31 de desembre de 2022.
• El TJUE declara contrària al dret de la 
UE, per vulneració del principi d’efecti-
vitat, la regulació continguda en les Lleis 
39 i 40 de 2015 sobre el règim de Res-
ponsabilitat Patrimonial derivada de la 
infracció del dret europeu.
• Responsabilitat  penal  de les  persones 
jurídiques 
• El procés monitori europeu: una garan-
tia per a la ciutadania europea?
• Reial Decret 504/2022, o el primer pas 
d’un nou sistema de cotització per als 
autònoms.
• La incapacitat permanent total i Max 
Weber, un breu comentari a l’assumpte 
C-625/20.
• Famílies monoparentals i prestació per 
naixement i cura de menor
• Nou reglament de la UE aplicable a les 
relacions verticals entre empreses amb 
gran incidència en el món de la distribució.
• Consolidació de la nul·litat dels acomia-
daments de persones en IT.
• Clàusules Sòl: “The End” (STS 579/2022 
de 26 de juliol) 
• Dret aplicable a l’auxili judicial a l’arbi-
tratge en matèria de prova. una lectura 
pro arbitratge.
• Llums i ombres de les conformitats.
• Les costes processals al procés penal. 
fase instrucció, es pot repercutir al de-
nunciant que ha vist no aconseguides les 
seves pretensions.
• Com evitar les relacions tòxiques entre el 
client i l’advocat? La relació client-advocat.
• Més del que sembla: novetats que in-
trodueix la llei orgànica 10/2022 de 6 de 
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setembre, de garantia integral de la lli-
bertat sexual des de la perspectiva dels 
riscos i deures per a les empreses.
• El projecte de llei de treball i el discurs 
mediàtic contra la Comunitat LGTBI.
• “Només sí és sí”: revisió automàtica de 
sentències amb penes mínimes?.
• Desengranant els MASC (I) /Desengra-
nant els MASC (II).
• Supervivència davant la crisi energèti-
ca: Les comunitats energètiques.
• Les stock options i el seu còmput en el 
salari regulador de la indemnització per 
acomiadament.
• Problemàtica en la coexistència de les 
jurisdiccions penal i tributària en els de-
lictes contra la hisenda pública.

A la pàgina web https://icablog.icab.cat/ 
consta com participar en la publicació 
d’un post, les pautes de publicació, així 
com un apartat per poder subscriure’s al 
butlletí i rebre les novetats del blog. 

COMISSIÓ DE NORMATIVA
Durant el 2022, la Comissió de Norma-
tiva de l’ICAB ha seguit  fent recerca i 
divulgació diària d’informació de tota la 
normativa i documentació que pugui inci-
dir directa o indirectament en l’advocacia. 
En aquest sentit, durant l’any 2022 s’han 
desenvolupat les següents activitats:

Participació en iniciatives normatives i 
iniciatives legislatives estatals:

• Consulta Pública previa Proyecto de 
reforma de la legislación penal en mate-
ria de maltrato animal.

• Consulta Pública sobre el Proyecto de 
Real Decreto por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de 
octubre, sobre el acceso a las profesio-
nes de la Abogacía y la Procura.

• Consulta pública previa sobre el 
Proyecto por el que se modifica la nor-
mativa legal y reglamentaria relativa a la 
responsabilidad civil y de seguro en la 
circulación de vehículos a motor.

• Consulta pública previa a la elabora-
ción de un proyecto de real decreto 
para la integración de la perspectiva de 
género en la protección de la seguridad 
y la salud en el trabajo.

• Audiencia e información pública 
Proyecto de Real Decreto por el que se 
modifica el Reglamento de asistencia 
jurídica gratuita, aprobado por el Real 
Decreto 141/2021, de 9 de marzo.  

• Audiencia e información pública Ante-
proyecto de Ley de protección, derec-
hos y bienestar de los animales.

• Audiencia e información pública An-
teproyecto de Ley Orgánica de modi-
ficación de la Ley Orgánica 10/1995, de 
23 de noviembre, del Código Penal, en 
materia de maltrato animal.

• Audiencia e información pública sobre 
el Anteproyecto de ley de lucha contra 
el dopaje animal en las competiciones 
Deportivas. 

• Audiencia e información pública Ante-
proyecto de Ley Orgánica integral contra 
la trata y la explotación de seres humanos.

• Proyecto de ley de reforma del texto 
refundido de la Ley Concursal, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 
1/2020, de 5 de mayo, para la transposi-
ción de la Directiva (UE) 2019/1023 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
20 de junio de 2019, sobre marcos de re-
estructuración 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 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre determinados aspectos 
del Derecho de sociedades (Directiva 
sobre reestructuración e insolvencia).

• Proyecto de Ley de medidas de eficiencia 
procesal del servicio público de Justicia.

• Addenda enmiendas al Proyecto de Ley 
de eficiencia procesal del servicio público 
de Justicia (sobre ocupación ilegal).

• Proyecto de ley orgánica de eficiencia 
organizativa del servicio público de justi-
cia, 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 oficinas de justicia en los 
municipios.

• Proyecto de Ley Orgánica por la que se 
establecen normas que faciliten el uso 
de información financiera y de otro tipo 
para la prevención, detección, investi-
gación o enjuiciamiento de infracciones 
penales.

• Proposición de ley para la supresión 
del índice IRPH entidades y la sustitu-
ción del mismo en los contratos afec-
tados por la vigencia de la disposición 
adicional decimoquinta de la ley 14/2013, 
de 27 de septiembre, de apoyo a los em-
prendedores y su internacionalización.

• Proposición de ley de modificación de 
la Ley de Enjuiciamiento criminal para la 
inclusión en la misma de medidas caute-
lares en la instrucción de delitos de usur-
pación del artículo 245 del Código Penal

• Proposición de ley de reforma de la ley 
29/1994, de 24 de noviembre, de arren-
damientos urbanos.

• Proposición de ley de modificación del 
artículo 1258 del código civil.

• Proposición de Ley para la Reforma de 
la misión y funciones del Consejo Inter-
territorial del Sistema Nacional de Salud

• Medidas procesales, organizativas y 
sustantivas de acompañamiento a las 
propuestas legislativas relativas a los de-
litos de multirreincidencia. 

Participació a iniciatives normatives i 
iniciatives legislatives autonòmiques:
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• Consulta pública prèvia a l’elaboració 
de la llei del procediment administratiu 
i del règim jurídic de les administracions 
públiques Catalunya.

• Consulta pública prèvia sobre la modifi-
cació Ordenança de protecció, tinença i 
venda d’animals Barcelona.

• Consulta pública prèvia de l’Avantpro-
jecte de llei de modificació del Codi civil 
de Catalunya en matèria de suports a 
l’exercici de la capacitat jurídica de les 
persones amb discapacitat. 

• Consulta relativa a l’elaboració del de-
cret de regulació de l’activitat cinegètica 
a Catalunya.

Creació de grups de treball per impulsar 
o promoure modificacions legislatives: 
- Grup de Treball Llei Concursal
- Grup de Treball Multirreincidència  
- Grup de Treball Habitatge Social
- Grup de Treball Llei Eficiència Organit-
zativa del Servei Públic 
- Grups de Treball Llei d’Eficiència Pro-
cessal del servei públic
- Grup de Treball Llei de mesures d’Efici-
ència digital 
- Grup de Treball Modificació  de l’art. 
Art 23.4 LOPJ (justícia universal).
- Grup de Treball Seguretat Ciutadana
- Grup de Treball Arbitratge Contenciós 
Administratiu
- Grup de Treball situació actual d’ocupa-
ció il·legal

Per acord de la Junta de Govern s’assu-
meix la col·laboració, participació i ges-
tió de la Secció de Dret del Consum, 
Secció de Dret Cooperatiu i Economia 
Social i del Grup de Treball Segona 
Oportunitat (CICAC-ICAB). 

La Formació que s’ha realitzat amb la 
participació de la Secció de Dret del 
Consum ha estat:
 
• Títol d’expert en consum i mediació - 2a 
edició ICAB-UB (2021-2022) 

• Col·laboració i participació en el VII 
Congrés de l’Advocacia de Barcelona 
2022  

• IV Congrés Nacional de Dret de Con-
sum, celebrat a Burgos els dies 16 i 
17 de juny organitzada pel Col·legi 
d’Advocats de Burgos, el Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona el Col·legi 
d’Advocats de Madrid i per l’Associ-
ació Espanyola de Dret de Consum 
(AEDC). 

Reunió institucional entre membres 
de la Secció de Consum de l’ICAB i 
l’Ajuntament de Barcelona (àrea de 
Comerç, Mercats, Consum, Règim In-
terior i Hisenda).  Setembre de 2022.

La Formació que s’ha realitzat amb 
la participació de la Secció de Dret 
Cooperatiu i de l’Economia Soci-
al ha estat amb la col·laboració del 
la Confederació de Cooperatives de 
Catalunya coorganitzen l’acte col·legi-
al denominat “Cafè Cooperatiu”.

Aquest cafès cooperatius realitzats 
durant aquest any 2022 tenen la fi-
nalitat de la difusió del coneixement 
i del contingut tractat a cada sessió, 
per tal de coadjuvar a difondre el 
model cooperatiu entre els advocats i 
advocades membres del col·legi, dels 
i les cooperativistes i la societat en 
general: 

1er.  Cafè Cooperatiu: Les comunitats 
energètiques i les cooperatives (on-
line)
2on. Cafè Cooperatiu: Competència 
del CMAC a les cooperatives de tre-
ball. (on-line)
3er.  Cafè Cooperatiu: Conceptes 
clau del cohabitatge cooperatiu. (on-
line)
4er. Cafè Cooperatiu: Requisits de la 
llei substantiva i de la llei fiscal per a 
la protecció (on-line)
5è. Cafè Cooperatiu: Socis col·labo-
radors en les cooperatives de treball 

com element a considerar per a la 
classificació de l’especial protecció 
fiscal (on-line).
Tots els cafès cooperatius els àudi-
os són transcrits en text el contingut 
exposat a la sessió, acompanyat dels 
elements que reforcin el contingut 
(gràfics, destacats, imatges) i que faci 
més amena la lectura maquetat en 
forma de monogràfic que pot acabar 
generant una col·lecció de publicaci-
ons. El tractament del contingut es fa 
des de les co-organitzacions (ICAB 
i CoopCat), les quals vetllaran per 
la fidelitat del contingut i reforçaran 
l’exposició amb els elements que con-
siderin més idonis a la temàtica.

GRUP DE TREBALL DE SEGONA 
OPORTUNITAT DE LA COMISSIÓ 
DE NORMATIVA ICAB-CICAC

El Grup de Treball de Segona Opor-
tunitat de la Comissió de Normativa 
ICAB-CICAC  té com a objectiu im-
pulsar l’ús de la Segona Oportunitat 
i treballar per millorar la seva utilitat 
per les persones insolvents. 

Participació del Grup de Segona 
Oportunitat en la compareixença 
al Congrés per tractar les esmenes 
ICAB-CICAC al projecte de llei de 
reforma concursal, el 1 de marc de 
2002, compareixença al Congrés dels 
Diputats, Victoria Ortega, presiden-
ta del CGAE i Martí Batllori i Elisa 
Escolà, advocats del Grup de Sego-
na Oportunitat de la Comissió de 
Normativa ICAB-CICAC, en nom de 
l’advocacia, per tractar les esmenes 
ICAB-CICAC al Projecte de Llei de 
Reforma Concursal. S’han elaborat 
diverses propostes d’esmenes que 
aborden diversos temes regulats en 
el referit projecte de llei. Amb la pre-
sentació d’aquestes esmenes i les 
compareixences en seu parlamentà-
ria, l’advocacia busca dur a terme la 
seva aportació en aquest procés de 
reforma tot contribuint a salvaguardar 
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els drets de la ciutadania, potenciar 
el mecanisme de la Segona Oportuni-
tat i garantir la correcta adequació de 
la legislació espanyola a la directiva 
europea.

Participació del Grup de Segona 
Oportunitat en  el grup de treball  del 
CEJFE en matèria de segona oportu-
nitat per a una millor aplicació de la 
reforma; amb la idea de poder posar 
en marxa una guia de bones pràcti-
ques, com per a veure els problemes 
que poden donar-se amb la normativa 
actual i l’actual configuració de com-
petències. 

Participació del Grup de Segona 
Oportunitat en la Subcomissió de 
Dret Mercantil i Concursal creada 
pel Consejo General de la Abogacía 
Española, davant l’auge que aques-
ta matèria està vivint al nostre país i 
les creixents perspectives de cara als 
pròxims anys. Amb la finalitat d’ela-
borar estudis, informes i projectes 
redactats per la Subcomissió de Con-
cursal i Mercantil seran d’accés públic 
per a contribuir a millorar el treball 
dels jutjats mercantils i facilitar la 
pràctica dels col·legiats que treballen 
en aquesta àrea del Dret.

Participació del Grup de Segona 
Oportunitat Trobada institucional del 
degà de l’ICAB amb la presidenta del 
Parlament, Laura Borràs. han acom-
panyat al degà de l’ICAB els advo-
cats Martí Batllori, Miguel Ángel Salazar, 
Elisa Escolà, Jaime Campá i Borja Par-
do, tots ells membres actius del Grup 
de Treball de la Segona Oportunitat. 
L’objectiu d’aquesta trobada institucio-
nal, celebrada al despatx d’audiències 
del Parlament, ha estat presentar les 
conclusions del 1er Congrés Europeu 
de Segona Oportunitat -celebrat el no-
vembre passat a Barcelona-, així com 
exposar l’evolució d’aquest mecanisme 
tan rellevant a nivell social en matèria 
d’insolvència personal.

Web de Segona Oportunitat
 
Espai  on és va complimentant la actuali-
tat normativa i on consta tota la jurispru-
dència més actual, els cursos de forma-
ció que es va realitzant durant l’any, així 
com tots els formularis i documentació 
sobre la normativa existent.
Impuls de la formació als Col·legis d’Ad-
vocats de Catalunya, a altres Col·legis 
Professionals i a entitats o organismes, 
amb l’organització de jornades, confe-
rències i  tallers. 
Càpsules de Segona Oportunitat:
• Webinar on-line: Primera valoració del 
Projecte de Llei de Reforma Concursal
• Webinar: Sancions administratives i se-
gona oportunitat 
• Conferències dels dilluns: La Llei de 
Segona oportunitat. CGAE 
• Jornada: La reforma de la Normativa 
Concursal: Reestructuració i exoneració 
del deute, i la figura del Reestructura-
dor/a i l’Administrador/a Concursal
• Jornada sobre la reforma concursal 
2022 (presencial i on-line) 
• Conferències dels dilluns: La Reforma 
Concursal: Modificacions. Segona Opor-
tunitat. CGAE
• Trobades on-line del T.O.: La Segona 
Oportunitat i l’assistència jurídica gratuï-
ta després de la Reforma Concursal
• Sessió informativa grupal: Llei de Se-
gones Oportunitats i com gestionar pro-
cessos de canvi, per a persones Empre-
nedores, Despatxos i Empreses 
• Curs en línia sobre: La Llei de la Sego-
na Oportunitat en el Torn d’Ofici- CICAC

 Aliança de la Segona Oportunitat, im-
pulsada per 17 entitats (Col·legis Profes-

sionals i Agents Socials). L’Aliança per a 
la Segona Oportunitat, és una necessi-
tat social del nostre país i una resposta 
social a situacions personals de patiment 
que requereix la unió d’esforços de totes 
les institucions que d’una forma o altre 
treballen per garantir els drets a les perso-
nes, per treballar en xarxa per tal que sigui 
efectiu aquest dret a començar de nou. 

Certament l’advocacia té el paper per 
fer efectius els drets de les persones, 
exercint una funció social que és fona-
ment de l’Estat de Dret i del respecte als 
drets humans, aquest paper és compar-
tit amb totes les institucions que formen 
part d’aquesta aliança, que jugueu des 
d’una vessant o altra  i concretament 
en el dret de les persones a tornar a 
començar, ja sigui en les persones que 
per motius personals i familiars s’han vist 
abocades a una situació de sobre endeu-
tament sense sortida, o bé en les perso-
nes que s’hi han trobat fruit de l’exercici 
d’una activitat empresarial. 

IGUALTAT I ODS

OBSERVATORI PER LA 
PLENA IGUALTAT

El juliol de 2022, la Junta de Govern va 
acordar constituir l’Observatori per a la 
Plena Igualtat de l’ICAB, amb un objec-
tiu principal: crear un espai de reflexió, 
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debat, i desenvolupament de propostes 
que ens ajudin a assolir la plena igualtat 
i trencar el sostre de vidre. A més, l’Ob-
servatori per la Plena Igualtat té previst: 

• Oferir formació específica en matèria 
d’igualtat i perspectiva de gènere,
• Celebrar accions de reivindicació de la 
plena igualtat buscant sempre la màxima 
visibilitat;
• Fomentar la col·laboració amb altres 
organismes de l’advocacia institucional, 
corporacions professionals jurídiques i 
d’altres àmbits d’activitat, així com de les 
universitats i altres institucions.

La infrarepresentació de les dones a les 
posicions de decisió al sector legal és 
una realitat reflectida ja en les dades 
objectives que donen: l’estudi elaborat 
per Metroscopia i publicat sota l’em-
para de CGAE a 2017 sobre la igualtat 
de gènere a l’Advocacia espanyola, l’es-
tudi de la Law Society sobre “Gender 
Equality in the legal profession”, així 
com l’informe final de la Law Society i 
la Comissió de Dones Advocades de 
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Bar-
celona titulat “Anàlisi i Propostes de les 
Advocades de Catalunya per promoure 
la Igualtat de Gènere al Sector Legal”. 
D’acord amb això, el 3 de setembre 

de 2021 van iniciar conjuntament el 
Col·legi d’Advocats de Toledo amb la 
Comissió d’Igualtat del Consell Gene-
ral de l’Advocacia, la Fundació Wolters 
Kluwer i el Women Business and Jus-
tice European Forum del Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona, un estudi en 
matèria d’igualtat en l’àmbit de l’advo-
cacia amb la finalitat de poder analitzar 

i definir la situació en què es troba la 
dona al sector legal a Espanya; estudi 
que es va presentar en el marc de la 4ª 
edició del Women Business and Justice 
European Forum, celebrat el passat 22 
de setembre.

L’ADVOCACIA AMB L’AGENDA 2030 
DE NNUU

L’Advocacia té un paper fonamental en 
l’àmbit del Desenvolupament Sostenible, 
ja que som fonament essencial de l’Estat 
de Dret i tenim l’obligació d’assumir els 
compromisos de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides mitjançant l’exemple que 
donem les institucions que representem. 

L’ICAB ha superat aquest 2022 una audi-
toria d’alineament real amb els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS) 
de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides 
realitzada per la Federació Internacional 
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de Tecnologies de la Informació i Comu-
nicació Global i Verda (IFGICT), certi-
ficant que l’ICAB compleix amb les 50 
metes marcades com a obligatòries i 37 
no obligatòries.  

Des del març del 2022 s’ha dut a terme 
una campanya de publicitat per tal de 
donar visibilitat a cadascun dels objec-
tius de desenvolupament sostenible 
de l’Agenda 2030 de NNUU a través 
de diferents accions en el si de l’ICAB i 
sempre relacionades amb l’advocacia. En 
aquest sentit, el passat mes de desem-
bre es va celebrar un esmorzar-col·loqui 
sobre “L’Agenda 2030 i l’Advocacia Insti-
tucional” amb la participació de Susana 
Ferrer Delgadillo, vicedegana de l’ICAB 
i presidenta de la Comissió per a la Pro-
moció dels Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible (ODS); Cristina M. Ruiz 
Pérez, advocada i directora de Sosteni-
bilitat Estratègica; Beatriz Acevedo, res-
ponsable de Sostenibilitat de Mutualidad 
de la Abogacía i Manel Gazo, professor i 
investigador de l’Institut de Recerca de 
la Biodiversitat de la UB i coautor del Ba-
ròmetre d’ESADE sobre implementació 
dels ODS.

Durant l’acte es va posar de manifest 
que l’Advocacia té un paper fonamental 
en l’àmbit del Desenvolupament Sos-
tenible, ja que som fonament essenci-
al de l’Estat de Dret i tenim l’obligació 
d’assumir els compromisos de l’Agenda 
2030 de les Nacions Unides mitjançant 
l’exemple que donem les institucions que 
representem. 

TRANSFORMACIÓ DIGITAL 
Al llarg d’aquest any el nou projecte pre-
vist per aquesta Comissió s’ha comen-
çat a posar en marxa. Formar perquè 
totes les advocades i advocats tinguin 
coneixements per poder utilitzar al 
seu despatx o pel seu ús personal, 
més que no pas per aplicar als seus 

clients. La majoria de formacions han 
recuperat la presencialitat, amb una 
molt bona participació. D’altra ban-
da, la transversalitat dels continguts 
que tracta la Comissió s’ha vist en les 
col·laboracions amb altres Seccions o 
Departaments de l’ICAB.

Fent un repàs a les diferents àrees 
formatives, la formació inicial (EPJ) ha 
seguit incloent, al seu temari, contin-
guts relacionats amb l’entorn digital i 
de protecció de dades.

Pel que fa a la formació especialitzada 
(Màsters), s’ha impartit una nova edi-
ció del Màster en Dret de la Societat 
de la Informació, amb la particulari-
tat que un dels mòduls formatius ha 
estat el Curs en DPD de 60h. Pel que 
fa a l’edició de 100h, també s’ha dut a 
terme, acabant les classes a finals de 
març. 
Finalment, respecte a la formació con-
tinuada, aquest any s’han impartit les 
sessions llistades a continuació:

• Elements pràctics de la prova digital
-Organitzat per la Comissió de Transfor-
mació Digital
- Data: 02/02/22
• Aplicació de la Intel·ligència Artificial 
en els procediments judicials. Llums i 
ombres
- Organitzat per la Comissió de Trans-
formació Digital
- Data: 04/04/22

• Taula rodona: Innovació, Start-ups i 
Transferència tecnològica. Reflexions al 
voltant dels projectes de llei
- Organitzat per I+DRET, juntament amb 
la Comissió de Transformació Digital i la 
Generalitat de Catalunya
- Data: 15/07/22

• Propostes de l’Advocacia per a la mo-
dernització i digitalització de la Justícia

- Organitzat per la Comissió de Cultura 
juntament amb la Comissió de Transfor-
mació Digital
- Data: 21/07/22

• Espionatge governamental: caracterís-
tiques, regulació legal i propostes d’in-
tervenció
- Organitzat per la Comissió de Trans-
formació Digital
- Data: 13/12/22

• Digitalitza’t: Eines bàsiques
- Organitzat per la Comissió de Transfor-
mació Digital
-Data: 15/06/22 – 11/07/22

Cal destacar el curs sobre eines digitals, 
posant en marxa la formació digital per a  
totes les persones col·legiades, seguint 
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els objectius del projecte de la Comis-
sió. Els resultats del curs han estat molt 
positius amb totes les places  exhauri-
des, i amb unes valoracions molt bones. 
El nivell del curs programat ha estat molt 
inicial i s’han tocat en algunes sessions 
diversos aspectes, des de programes 
d’ofimàtica fins a l’ús de Bases de Dades, 
passant pels principis bàsics de Protec-
ció de Dades i Ciberseguretat.

En general, a nivell formatiu, les sessions 
presencials han comptat amb més de 600 
persones inscrites i les mitjanes de valo-
ració han superat el 9. Es mantenen les 
estadístiques d’anys anteriors. Respecte al 
nombre d’inscrits, la reduïda oferta on-line 
ha fet que el valor total se’n ressentís. 

Com hem comentat anteriorment, des 
de l’ICAB impartim les formacions ne-
cessàries per poder donar compliment 
als requisits per accedir als exàmens 
estatals per a l’obtenció de la titulació de 
Delegat de Protecció de Dades (DPD). 
L’acord amb l’entitat ISMS FORUM, ho-
mologada per l’AEPD, ha permès fer 2 
convocatòries d’examen al llarg de l’any, 
concretament els dies 23 de juny i el 20 
d’octubre, a la seu col·legial.
Al llarg de l’any, s’ha participat igualment 
en diferents esdeveniments de perfil tec-
nològic, on l’ICAB ha estat convidat i s’ha 
pogut donar visibilitat de la institució al 
sector. Des del MWC 2022, passant per 
EBC, DFS o actes organitzats pel CICAC 
o pel mateix CGAE.

Per acabar, no podem oblidar citar la tas-
ca conjunta amb la CRAJ, per reivindicar 
l’actualització digital a l’Administració de 
Justícia, que permeti a totes les perso-
nes col·legiades poder desenvolupar la 
seva labor diària en condicions i d’una 
manera eficient. 

SISTEMA DE COMPLIANCE 
La Junta de Govern va aprovar l’any 2021 

el sistema de Compliance de l’ICAB 
(Marc de Gestió del risc de Complian-
ce penal; el Reglament de la Funció de 
Compliance penal i del Sistema de ges-
tió de Compliance penal; i la Política de 
Compliance penal). La constitució del 
Comitè Ètic i de Compliance de l’Il·lus-
tre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 
l’any 2022, ha estat integrat per les per-
sones següents:

Sra. Susana Ferrer Delgadillo, vicedegana.
Sr. Joaquim de Miquel Sagnier, secretari.
Sra. Mireia Ramon, diputada de la Junta 
de Govern.
Sr. Albert Carles Subirats, diputat de la 
Junta de Govern.
Sra. Paz Vallés, diputada de la Junta de 
Govern.
Sr. Ramon Casanovas, diputat de la Junta 
de Govern i president de la Comissió de 
Deontologia Professional.

Durant aquest any 2022 s’ha treballat en 
les següents polítiques: Política de gestió 
d’incompatibilitats i conflictes d’interes-
sos, Política anticorrupció i d’acceptació 
de regals i atencions,  Política per a l’es-
tabliment de procediments de diligència 
deguda, Política de Compliance Financer, 
Política per a la prevenció de riscos de pri-
vacitat, confidencialitat i ciberseguretat.

EN DEFENSA DE L’ADVOCACIA 
(CRAJ) 
La defensa de la professió des de l’ICAB 
es materialitza a través de la Comissió 
de Relacions amb les Administracions i la 
Justícia (CRAJ), que funciona com enllaç 
entre les persones col·legiades i les Ad-
ministracions. 

L’exercici de l’advocacia se sustenta en 
valors com la independència, la llibertat, 
la dignitat o la integritat, entre d’altres; 
i la CRAJ té la missió de vetllar pel res-
pecte de tots aquests principis, perquè 
els i les professionals puguin desenvo-

lupar les seves funcions amb plenes ga-
ranties. 

No oblidem que, en un Estat de Dret, la 
independència de l’advocacia resulta tan 
necessària com la imparcialitat del jutge, 
tal i com ens recorda al nostre Codi De-
ontològic.

Amb aquest esperit, la CRAJ desenvolu-
pa les següents funcions:

• Canalització de les queixes, disfuncions 
i suggeriments de les persones col·legia-
des, en relació amb el funcionament de 
les diferents administracions, i principal-
ment respecte als Jutjats i Tribunals. 
• Consecució d’acords de col·laboració 
amb les diferents institucions. En es-
pecial, les Comissions Mixtes establer-
tes amb representants de la judicatura, 
lletrats i lletrades de l’Administració de 
Justícia, Fiscalia i cossos policials. Les di-
ferents Comissions Mixtes es reuneixen 
periòdicament, permetent un marc de 
col·laboració directe i eficaç i faciliten un 
espai que dona la possibilitat de tractar 
els temes que interessen a la professió. 
• Manteniment de contactes a través de 
les Comissions Mixtes i també específi-
cament per temes que ho requereixin, 
amb el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, 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 Cossos policials, l’Agència Tributària, 
diferents Registres Públics, i els organismes 
de la Seguretat Social, entre d’altres. 

• Informació periòdica, 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, 
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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 
especialitzat per a cadascuna de les dife-
rents jurisdiccions, amb la intervenció de 
ponents experts en l’assumpte. 

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

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

Les actuacions concretes durant aquest 
any 2022 han estat: 

• Facilitar l’accés de les persones col·legia-
des a la CRAJ, potenciant la visibilitat a la 
pàgina web i el recurs a les noves tecnolo-
gies amb la utilització d’un codi QR per 
disposar de la informació i contacte de 
manera immediata. 
• Modificar i actualitzar els continguts de 
la CRAJ a la pàgina web de l’ICAB, re-
estructurant la informació per facilitar la 
seva consulta.
• Fomentar la necessitat de l’adopció 
d’acords no jurisdiccionals, que propor-
cionen seguretat jurídica i la seva difusió. 
Això ha estat possible per la relació de 
col·laboració i presència de la CRAJ en 
els diferents ordres jurisdiccionals. 
• Promoure l’adopció d’acords i protocols 

entre judicatura i advocacia, per a la rea-
lització d’actuacions professionals. 
• 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 profes-
sional 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 la tributària. 
• Impulsar la realització d’actuacions per 
via telemàtica, tant a nivell de Comissari-
es amb els diferents Cossos Policials, com 
de Jutjats o altres Administracions, per 
tal de poder practicar les actuacions per 
aquesta via sense desplaçaments, treba-
llant per a l’establiment d’uns criteris de 
bones pràctiques en reconeixement de 
l’adequació de l’ús d’aquestes 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 
de la COVID-19, en especial a 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 el partits judicials de Vi-
lanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès, 
per tal de mitigar la manca de recur-
sos que de manera endèmica pateixen 
aquests partits judicials. 
• Donar suport en relació a les incidències 
que s’han generat en relació a l’exercici de 
la professió. 
• Reforçar la Comissió en els diferents 
àmbits d’actuació professional.

Gràfic 2. EVOLUCIÓ ANUAL DE LA
SINISTRALITAT PROFESSIONAL

Gràfic 3. SINISTRALITAT PER MATÈRIES

Gràfic 1. CONSULTES CRAJ PER 
ORDRES

2021

203

2022

269

215

2018 2019

300

2020

322

sinistralitat per matèries

2018 2019 2020 2021 2022

Administratiu 23 18 12 11 6

Laboral 85 105 58 82 80

Fiscal 44 45 38 38 31

Circulació 0 1 0 0 0

Civil 117 118 79 111 69

Penal 14 14 8 14 12

Mercantil 5 4 7 8 4

Altres 7 17 1 4 13

sinistralitat per matèries

2022

Administratiu 31

Civil 159

Estrangeria 11

Família 29

Fiscal 1

Mercantil 13

Menors 4

Militar 1

Penal 228

Penitenciari 2

Social 33

Vido 32

Plataformes telemàtiques 45
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• Gestionar, al web, com a tràmit directe, 
la realització de comunicacions, d’incidèn-
cies, queixes o suggeriments a la CRAJ. 
• Consolidar els punts d’atenció i suport 
per a les persones col·legiades: la seu 
principal de la CRAJ està situada a l’edifici 
del carrer Mallorca, 283, i es treballa per 
tal de poder facilitar l’accés a través de 
les diferents seus de l’ICAB i, potenciar 
la possibilitat de dirigir-se a la Comissió a 
través dels mitjans telemàtics. 
• Organitzar les col·laboracions amb l’Es-
cola Judicial en l’estada dels i les alumnes 
en despatxos professionals per conèixer 
el paper de l’advocacia
• Confeccionar els calendaris dels Jutjats de 
guàrdia corresponents als partits judicials de 
les demarcacions territorials de l’ICAB.

En els últims anys s’ha produït una ten-
dència continuada d’augment de les con-
sultes realitzades a aquesta Comissió per 
part de les persones col·legiades, que du-
rant l’any 2022 s’ha mantingut; així com les 
interaccions efectuades amb les diferents 
Administracions, a fi de poder resoldre les 
incidències o necessitats detectades. 

Destaca l’estabilització del nombre d’ac-
tuacions efectuades per part de la CRAJ, 
durant l’exercici 2022, amb 589 expedients 
incoats, el que suposa un increment d’in-
tervencions realitzades respecte als anys 
anteriors i un manteniment en relació a 
l’any en què es van tramitar 577 expedients.

Aquest increment s’ha degut, principal-
ment, als següents factors:

• La continuació de la situació oficial de 
crisi sanitària derivada de la pandèmia per 
la COVID-19, que ha suposat el manteni-
ment de mesures de seguretat i sanitàries 
i de l’adopció d’Acords, Resolucions i Pro-
tocols per part de les diferents autoritats 
governatives (Ministeri de Justícia, CGPJ, 
TSJCAT, Jutjats Degans, Departament 
de Sanitat), en relació al funcionament i a 

l’organització dels òrgans judicials i les ac-
tuacions que han estat efectuades des de 
la Comissió amb motiu de les incidències 
que s’han derivat en qüestions com l’accés 
als edificis judicials dels i les professionals 
i la ciutadania o de la reclamació perquè 
es continuïn utilitzant mitjans telemàtics 
en l’assistència a persones detingudes.

• 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 conti-
nua una tendència alcista de les persones 
que repeteixen l’ús del servei. 

Per ordres jurisdiccionals, el major volum 
de consultes i expedients es correspon 
a l’àmbit penal i civil. Els següents àmbits 
que han generat un major volum d’expedi-
ents a la CRAJ són el social i el correspo-
nent a procediments de família. (Gràfic 1). 

Destaquen les intervencions de suport 
efectuades en relació a la utilització de les 
plataformes telemàtiques i les noves tec-
nologies a l’exercici de l’advocacia: Lexnet, 
e-Justícia, Arconte i Noticat. 

La convocatòria de vagues en l’àmbit de 
la justícia també ha estat present aquest 
any, havent donat suport informatiu i a les 
incidències que s’han generat per aquest 
motiu. Així mateix, han estat promogudes 
accions de millora, com ara l’aplicació d’un 
protocol i prova pilot en casos de delic-
tes lleus per usurpació al partit judicial 
d’Arenys de Mar.

En relació a la tipologia de les incidències, 
destaquen especialment les intervenci-
ons efectuades per supòsits de manca de 
suspensió d’assenyalaments per malaltia, 
maternitat o paternitat dels professionals, 

o per coincidència de vistes o actuacions 
processals, que han estat resolts posi-
tivament i han tingut ressò a les xarxes 
socials. 

Els retards en la tramitació dels procedi-
ments judicials en diferents partits judici-
als també ha generat un volum important 
d’actuacions de la Comissió.

SERVEI D’INTERMEDIACIÓ, 
RESPONSABILITAT I ASSEGURANÇA 
COL·LEGIAL (CIRAC)

La Comissió d’Intermediació, Responsa-
bilitat i Assegurança Col·legial (CIRAC) 
està integrada per persones col·legiades 
que actuen com a Defensor de la persona 
assegurada i que té com a funció principal 
l’acompanyament de la persona col·legia-
da quan té un conflicte amb l’assegurado-
ra contractada pel Col·legi de l’Advocacia 
de Barcelona (ICAB) per cobrir la Respon-
sabilitat Civil Professional.

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

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 exis-
tència de divergència de criteris quant a 
l’aplicació de la pòlissa subscrita; davant 
de la taxació insuficient per part de l’asse-
guradora del valor del sinistre generant 
un perjudici a la persona assegurada; 
davant la dilatació en la resolució del cas 
o si es considera que es tramita sense la 
necessària diligència; davant la desaten-
ció o desinformació i per tal d’atendre 
a l’advocat o advocada del perjudicat/
da, sempre i quan la persona assegurada 
hagi autoritzat a donar informació de l’es-
tat del sinistre.  (Gràfic 2)
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També podem veure l’històric de la sinistrali-
tat, tenint en compte la matèria de la qual ha 
derivat. En aquest, es veu com les matèries 
que major volum de sinistralitat han repre-
sentat durant l’any 2022 han estat la laboral, 
amb un total de 80 assumptes, i la civil amb 
un total de 69 expedients. (Gràfic 3)

PRESÈNCIA SOCIAL DESTACANT LA 
FUNCIÓ SOCIAL DE L’ICAB

MÀRQUETING
L’ICAB ha continuat treballant aquest 
any 2022 en campanyes de màrqueting 
i publicitàries amb l’objectiu d’augmen-
tar la presència social de l’advocacia i la 
consideració del Col·legi com a referent 
del món professional en general i de l’ad-
vocacia en particular.

Al mes de gener, es va es va continuar tre-
ballant la nova campanya de publicitat dels 
Màsters i l’EPJ, amb una imatge renovada 
en l’edició anterior i ja consolidada, i sota el 
lema “D’ara endavant, formació ICAB”. 

Amb aquesta campanya es vol posar de 
relleu el valor afegit que té la forma-
ció de l’ICAB, que busca la qualitat de 
continguts atorgant el protagonisme a 
l’alumnat, i al seu projecte personal i 
professional de fer tant el Postgrau en 
Pràctica Jurídica com un Màster d’Espe-
cialització a l’ICAB. 
En l’edició 2022-2023 s’ha tingut en 
compte l’especial promoció que es fa 
dels continguts en format blended.

Al mes de febrer i març s’ha posat en 
marxa també una campanya de publici-
tat que dóna a conèixer els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS) 
de l’Agenda 2030 de NN.UU. i fa palès el 
compromís de l’ICAB envers els ODS en 
la seva gestió diària i professional.  Du-
rant la campanya, s’ha posat de manifest 
que l’Advocacia té un paper fonamental 
en l’àmbit del Desenvolupament Soste-

nible, ja que som fonament essencial de 
l’Estat de Dret i tenim l’obligació d’assu-
mir els compromisos de l’Agenda 2030 
de les Nacions Unides mitjançant l’exem-
ple que donem les institucions que re-
presentem. En aquest sentit, s’ha publi-
citat que l’ICAB ha superat una auditoria 
d’alineament real amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per 
part de la Federació Internacional de 
Tecnologies de la Informació i Comuni-
cació Global i Verda (IFGICT).

Al mes d’abril s’ha dut a terme la pro-
moció del 1er Congrés sobre la Clàusula 
Rebus coorganitzat amb el Col·legi d’Ad-
vocats de Santa Cruz de La Palma i al 
mes de maig s’ha realitzat la promoció del 
Congrés d’Ocupació Il·legal coorganitzat 
amb el Col·legi de l’Advocacia de Màlaga.

Durant el mes de maig s’han continuat les 
accions de màrqueting relacionades amb 
l’àrea d’Igualtat de l’ICAB, i dels diferents 
actes i campanyes de publicitat per donar 
visibilitat al talent femení. Destaquem es-
pecialment la constitució de l’Observatori 

per la Plena Igualtat de l’ICAB, així com la 
campanya i les accions relacionades amb 
el 4th Women, Business and Justice Euro-
pean Forum que, finalment, s’ha celebrat 
al mes de setembre de 2022, on s’ha pre-
sentat el primer estudi d’igualtat en l’àm-
bit de l’Advocacia, realitzat conjuntament 
amb la Comisión de Igualdad del CGAE i 
la Fundación Wolters Kluwer. 

Als mesos de maig, juny i juliol s’ha conti-
nuat treballant la campanya de publicitat 
dels Màsters i EPJ, amb el lema “D’ara 
endavant, formació ICAB” i s’ha dut a 
terme la promoció dels diferents Post-
graus i títols d’expert que ofereix l’ICAB.

Durant el 2022 s’ha continuat la publi-
citat de la Llei de Segona Oportunitat, 
una campanya de l’ICAB i el Consell de 
l’Advocacia Catalana per impulsar de for-
ma decidida el coneixement i l’ús del me-
canisme de la Segona Oportunitat. L’ob-
jectiu de la campanya és donar a conèixer 
el mecanisme de Segona Oportunitat, 
útil i eficaç a disposició de les persones 
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/  

Durant el 2022 s’ha continuat també el 
desplegament dels projectes I+DRET i 
ICABLOG, publicitant diferents accions dutes 
a terme en el marc d’ambdues marques, fona-
mentalment de caire formatiu i divulgatiu.

Durant els mesos de març a desembre 
s’ha continuat amb la campanya per po-
sar en valor la tasca que desenvolupa 
l’Advocacia d’Ofici, amb la participació 
de persones col·legiades que presten 
aquest servei a la ciutadania. S’ha tre-
ballat amb diversos missatges, com són: 
“Advocacia d’ofici: valenta i compromesa; 
Advocacia d’ofici: capacitada i mediado-
ra i el valor social de l’Advocacia d’ofici”. 
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Al mes de de juliol s’ha iniciat la pro-
moció del VII Congrés de l’Advocacia 
de Barcelona aquest any sota el lema: 
“Formació, debat i reflexió jurídica”. Així 
mateix s’ha continuat amb les accions de 
publicitat per conèixer les activitats de 
la CRAJ.

Durant els mesos de setembre, octubre 
i novembre s’ha produït i publicat una 
nova campanya de promoció social de 
l’advocacia, estrenada el dilluns  24 d’oc-
tubre de 2022 a TV3. 

L’acció de difusió ha comptat amb vuit 
espots publicitaris emesos per la televi-
sió pública catalana fins a les acaballes 
de l’any 2022, així com pels canals de co-
municació i xarxes socials de l’ICAB. 
Albert Om, periodista de llarga trajec-
tòria, és el protagonista dels espots, on 
s’exposen situacions diverses de la vida 
quotidiana en les que un professional 
de l’advocacia ajudarà sempre a la ciu-
tadania.

Les peces publicitàries tracten àmbits 
com l’assetjament laboral, la Segona 
Oportunitat, els conflictes amb l’Admi-
nistració i entre les persones, l’aportació 
essencial de l’advocacia d’ofici o l’arbi-
tratge i la mediació com a mètode de 
resolució de conflictes.

La campanya ha estat possible gràcies 
a la col·laboració de la Mutualidad de la 
Abogacía, Alter Mútua i el Consell de 
l’Advocacia Catalana.
Finalment, conscients del poder de la 
imatge, al mes de desembre el Col·legi 
de l’Advocacia de Barcelona ha innovat 
la seva tradicional Nadala produint-la en-
guany en un format audiovisual. 

El vídeo, rodat a la seu col·legial, mostra 
com la nena i el nen protagonistes de 
l’anunci passegen en somnis per espais 
emblemàtics el Palauet Casades i la Bi-

blioteca. El lema triat en aquesta ocasió 
ha estat: “La màgia de treballar per un 
món més just”.

COMUNICACIÓ
El Departament de Comunicació de 
l’ICAB ha actualitzat el recull de premsa 
i ha implantat una nova forma d’atenció 
a premsa per facilitar la comprensió de 
temes jurídics.

Conscients de la importància de la Co-
municació en la nostra societat, des del 
Departament de Comunicació del Col-
legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) 
hem innovat al llarg de l’any 2022 en al-
gunes formes de treball per tal de faci-

litar als i les  periodistes, d’una manera 
més activa i propera, el posicionament 
de la Corporació, així com els principals 
canvis legislatius que aquests com-
porten per a la ciutadania. També s’ha 
modificat el recull de premsa, que ara 
rep el nom de Clipping ICAB,  per fer 
arribar les notícies relacionades amb 
la institució, el sector de l’advocacia, 
l’àmbit judicial i l’actualitat en general.  
A més, s’ha potenciat la pàgina web col-
legial i la presència de la Corporació a 
les xarxes socials, sobretot pel que fa a 
la #FormacióICAB. A més, des de l’estiu 
del 2022 ens podeu seguir a Twitter i 
Instagram a través de l’usuari unificat  
@ICABarcelona.    

IMATGE DE LA CAMPANYA
DE PROMOCIÓ SOCIAL
DE L’ADVOCACIA

IMATGE DE LA NADALA
EN FORMAT AUDIOVISUAL
D’ENGUANY
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Premsa
Al llarg de l’any 2022, des del Depar-
tament de Comunicació del Col·legi 
s’han gestionat 458 peticions de prem-
sa formulades pels diferents mitjans de 
comunicació; tant de mitjans on-line com 
de ràdios, televisions o mitjans de gran 
tirada en paper que també tenen versió 
en línia. 

Entre aquestes peticions, cal destacar 
les entrevistes al degà, Jesús M. Sánchez; 
però també per respondre les preguntes 
i conèixer el posicionament del Col·legi 
en relació al projecte d’assistència legal 
per a la població ucraïnesa desplaça-
da que es va posar en marxa arran de la 
invasió d’Ucraïna sota el títol “Ukraini-
an Population Assistance: L’ICAB, amb 
Ucraïna”. 

Tanmateix, el gruix més important de 
peticions versen sobre temes d’actualitat 
de tots els àmbits de Dret -penal, família, 
laboral, TIC, intimitat i Dret a l’honor, in-
fància, estrangeria o Drets dels animals 
en són els més habituals- que han anat 
sorgint arran de tot aquest any 2022. 
Així, a tall d’exemple, ens han preguntat 
què ha de tenir en compte un ciutadà 
espanyol que vulgui acollir una perso-
na refugiada, valorar sentències emeses 
pel TSJC, TS o TJUE, com ara la que feia 
referència a la Zona de Baixes Emissions 
de Barcelona; sobre temes laborals, per 
determinar si l’empresa ha de pagar les 
ulleres als treballadors; sobre dret de 
família, en relació a la sostracció inter-
nacional de menors; sobre bullying a les 
escoles, les okupacions il·legals d’habi-
tatges, sobre si el dret a morir dignament 
preval sobre el dret a tenir un proce-
diment judicial –arran del cas conegut 
com el “Pistoler de Tarragona”-, sobre els 
Golden VISA, sobre reformes legislatives 
com per exemple la Llei del només sí es 
si, o del delicte de malversació i sedició, 
entre d’altres.

L’alt índex de peticions que rebem in-
diquen que, un any més, l’ICAB i el seu 
Departament de Comunicació són un 
referent per donar resposta jurídica als 
temes d’actualitat que volen tractar els 
mitjans de comunicació i per a les quals 
requereixen d’un advocat o advocada 
expert en una branca del Dret, que varia 
en funció de cada petició plantejada. 
Aquestes peticions de premsa són res-
postes tant per als membres de la Junta 
de Govern com per a les persones col-
legiades que fomen part dels òrgans de 
direcció de les 50 Seccions i Comissions 
de la Corporació. Gràcies a la magnífica 
col·laboració de tots ells i elles es poden 
fer efectives. 

Dins l’estratègia comunicativa del Depar-
tament, al llarg de 2022 s’ha continuat 
amb la publicació d’articles a les edicions 
en paper i digital dels principals diaris 
d’àmbit nacional, publicacions catala-
nes i mitjans jurídics on-line. Aquestes 
tribunes d’opinió han estat signades tant 
pel degà, Jesús M. Sánchez, com per la 
videcedegana, el secretari, la tresorera i 
diputats i diputades de la Junta de Go-
vern de l’ICAB.  Els articles han tractat 
la defensa de la professió, la necessà-
ria dignificació de l’Advocacia d’Ofici, la 
promoció dels MASC, s’ha denunciat la 
xacra de la violència de gènere, l’okupa-
ció il·legal o la necessària especialització 
dels jutjats de família. També han servit 
per abordar els drets de les persones més 
vulnerables, des de les dones, la gent gran, 
les persones migrants, o la infància, entre 
molts d’altres. 

Les noves iniciatives de l’ICAB i la forma-
ció han estat els principals temes de les 
notes de premsa. Setmanalment s’elabo-
ren notes de premsa per fer arribar el 
punt de vista de la Corporació respecte 
a diferents temes. En total, durant l’any 
2022 s’han emès més de 240 notes de 
premsa. ARTICLES PUBLICATS A PREMSA
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A través d’aquestes notes s’ha informat 
de campanyes que ha promogut l’ICAB. 
En són exemples, la de suport i defen-
sa a les persones refugiades arran de 
la invasió a Ucraïna (Ukrainian Popula-
tion Assistance), la de promoció social 
de l’advocacia a través de vuit espots 
publicitaris que va tenir com a lema “En 
molts moments de la nostra vida neces-
sitem un professional de l’advocacia” 
i a través de la qual es van reproduir 
situacions quotidianes per posar de ma-
nifest com la intervenció de l’advocacia 
pot contribuir a la resolució eficient dels 
conflictes plantejats i alhora també in-
cidir en la consulta preventiva, que pot 
ajudar a evitar problemes futurs. 

També s’han fet notes de premsa per 
informar de noves iniciatives impulsa-
des pel Col·legi. En aquest sentit, s’han 
remès informant de la posada en marxa 
de l’ICABlog, com a nova eina a l’abast 
de l’advocacia per difondre opinions 
jurídiques; sobre el naixement de la 
comunitat Alumni EPJ; el programa Kit-
digital – per facilitar la digitalització de 
petits i mitjans despatxos-; així com per 
denunciar les mancances en l’Adminis-
tració de Justícia, entre elles, la necessi-
tat d’especialització dels jutjats de famí-
lia; propostes per actualitzar i adequar 
la legislació a les necessitats i demandes 
actuals de la societat. També s’han ela-
borat per facilitar dades, especialment 
les relatives a les assistències realitza-
des des del Torn d’Ofici i Assistència al 
Detingut. 

Tanmateix, la majoria de notes de prem-
sa han tractat sobre les activitats forma-
tives de l’ICAB i, de manera preferent, 
sobre els Congressos i Jornades, entre 
ells, el IV Congrés de Dret Laboral,  el 
II Congrés d’Infància i Adolescència, el 
I Congrés de Família, el IV Congrés de 
Mediació, el 4t Women Business & Jus-
tice European Forum, la jornada de la 

Revista Jurídica de Catalunya sobre la 
Compravenda a Catalunya. També, so-
bre la festivitat de Sant Raimon i altres 
esdeveniments que organitza l’ICAB 
com els actes amb motiu del dia de la 
Dona, Sant Jordi o la celebració de por-
tes obertes al Palauet Casades, entre 
d’altres. 

Hem ampliat el Recull de Premsa, avui 
Clipping ICAB. En el recull de premsa, 
que s’elabora de dilluns a divendres, 
s’inclouen els impactes en mitjans deri-
vats de les peticions de premsa, de les 
notes i comunicats de premsa enviats, 
de les tribunes d’opinió, així com les 
entrevistes i altres gestions realitzades 
per l’equip del Departament de Comu-
nicació.  En aquest sentit, cal desta-
car que des del mes de maig de 2022 
comptem amb una nova plataforma per 
realitzar el recull o clipping de premsa. 
Aquest canvi ha propiciat, d’una banda, 
comptar amb un nou disseny -més net i 
atractiu- de la newsletter del recull de 
premsa que ha passat a dir-se “Clipping 
ICAB”.  Aquesta comunicació via e-mail 
s’envia a tots els col·legiats i les col·legi-
ades adscrits al servei, que és totalment 
gratuït.

Arran d’aquest canvi de plataforma, 
en el clipping es faciliten en diferents 
formats les notícies sobre el col·legi, la 
professió, el sector jurídic, i d’actualitat; 
des del tradicional PDF com l’enllaç per 
poder accedir directament a la notícia 
web, o si s’ha publicat en un mitjà audi-
ovisual es pot veure el vídeo o escol-
tar l’àudio.  Sota el titular i a través de 
símbols s’indica el format de la notícia 
original.

Nou format d’atenció a premsa. En-
guany, i atès que des del Col·legi s’han 
celebrat més d’una vintena de congres-
sos i jornades sobre temes molt diver-
sos - okupació il·legal, Infància, Dret 
Laboral, Arbitratge, Torn d’Ofici i violèn-
cia de gènere, etc. - amb la finalitat que 
aquests tinguin repercussió als mitjans i 
a les xarxes socials, més enllà de l’envi-
ament de notes de premsa –prèviament 
i posteriorment a l’acte-  s’ha facilitat 
en un horari adient per als mitjans, la 
possibilitat que un expert pugui explicar 
de forma breu i resumida els aspectes 
més rellevants del congrés o jornada ce-
lebrada, així com donar a resposta a les 
preguntes formulades pels periodistes.  

A través d’aquestes “atencions a prem-
sa” es vol facilitar un espai on els perio-
distes puguin interactuar més fàcilment 
amb advocats i advocades experts en 
una matèria i se’ls pugui facilitar una ex-
plicació planera que permeti entendre 
conceptes jurídics i el que comporten a 
la pràctica. Així per exemple, s’ha facili-
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tat que una advocada penalista exposi 
els principals canvis legislatius que ha 
introduït la “llei del només sí és sí”. 
 
També s’ha traslladat la definició jurídica 
dels conceptes de violència de gènere, 
masclista i vicària per tal que els perio-
distes puguin emprar adequadament 
aquests termes en les seves cròniques 
quan s’han facilitat dades d’assistències a 
víctimes arran del dia contra l’eliminació 
de la violència de gènere, per exemple. 
 
Fruit de tot aquest treball fet des de Co-
municació, l’ICAB ha estat mencionat en 
prop de 3.600 ocasions al llarg de l’any 
2022. Tots aquest impactes corresponen 
a mencions directes al Col·legi de l’Ad-
vocacia de Barcelona o ICAB, el degà, la 
vicedegana, el secretari, i els diputats i di-
putades de la Junta de Govern i persones 
col·legiades que són mencionades pels 
seus càrrecs dins les diferents Seccions i 
Comissions de la Corporació. Tota una fita, 
que mirem d’incrementar any rere any.

PÀGINA WEB I FLAIXOS
Quant a la pàgina web col·legial, s’ha conti-
nuat informant de l’actualitat del Col·legi a 
través d’aquest canal, amb la publicació de 
notícies, novetats jurídiques, agendes, cur-
sos i webinars. Així mateix, s’ha seguit mi-
llorant la seu virtual,  implementant alguns 
apartats nous per tal de fer-la més intuïtiva 
i responsive. Conjuntament amb Transfor-
mació Digital, s’han millorat els espais web 
de Formació, creant una pàgina específica 
de Congressos, i reordenant i estructurant 
la pàgina dels Màsters. També la pàgina de 
l’ADR ha estat sotmesa a una profunda mi-
llora. Finalment, amb la creació de l’Institut 
d’investigació i innovació jurídica, I+DRET, 
s’ha generat també el seu espai web on 
poder trobar tota la informació relaciona-
da. També s’ha treballat en sites específics 
per a Sant Raimon de Penyafort i el Con-
grés de l’Advocacia de Barcelona de l’estiu, 
entre d’altres. 

Com a dada significativa, el nombre de 
pàgines visualitzades ha pujat respecte a 
l’any anterior i ja frega les 370.000 men-
suals de promig, essent altra vegada març 
el mes amb més consultes web de l’any 
(452.809).  Les pàgines amb més visites 
han estat, després de la home o pàgina 
principal, l’Àrea Personal, el Cercador de 
Professionals, la Formació i les Designes. 

ESTADÍSTIQUES WEB 
RÀNQUING WEB
1. Home
2. Àrea Personal
3. Cercador de professionals
4. Formació
5. Designes
  
Així mateix, s’ha dosificat l’enviament de 
flaixos ICAB a través de Mailchimp per 
informar de cursos, normatives i actualitat 
col·legial. De mitjana, tant el flaix general 
que s’envia cada dilluns com el de forma-
ció dels dijous s’apropen al 40% d’obertura 
(gairebé 9 punts més que l’any anterior).

XARXES SOCIALS ICAB

El Col·legi compta amb un alt nombre de 
seguidors/es a totes les xarxes socials: Twit-
ter, Instagram, i LinkedIn. Durant el 2022, 
concretament des del 28 de juliol, l’ICAB ha 
estrenat denominació a Twitter i Instragram 
amb l’usuari @ICABarcelona. Amb aquest 
canvi s’ha volgut facilitar la identificació de 
les accions i activitats que es realitzen des 
del Col·legi, a través d’una etiqueta més cor-
porativa i fàcil de recordar.

Al llarg dels darrers dotze mesos hem 
seguit augmentant seguidors de manera 
considerable, tenint en compte la imme-
diatesa i actualització diària en la comu-
nicació per la gran activitat normativa i 
la formació que des d’ICAB s’ha ofert a 
tota l’advocacia i la ciutadania. En con-
cret, el Twitter de l’ICAB @ICABarcelo-
na acaba l’any amb 19.616 seguidors/es, 

19.616 seguidors/es

3.425.067 
visualitzacions 
de pàgines úniques

1.227.570 
entrades

39% 
obertura mitjana 
de flaixos

18.007 seguidors/es

4.611 seguidors/es

PRESÈNCIA A LES XARXES SOCIALS

ESTADÍSTIQUES WEB

twitter

linkedin

instagram

ATENCIONS A PREMSA
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establint en tot moment una comunica-
ció àgil, transparent i de qualitat. 

A l’Instagram s’han publicat totes les acti-
vitats que es duen a terme a l’ICAB, amb 
imatges acurades i procurant que aques-
tes s’acompanyin d’informació d’interès 
per a l’advocacia. El perfil de l’ICAB ha 
arribat als 4.611 seguidors/es.

Tanmateix, l’augment més espectacular pel 
que fa a xarxes, l’hem aconseguit a  Linkedin, 
tancant l’any amb 18.007 seguidors, gairebé 
2.000 més que l’any anterior. En tractar-se 
de la xarxa professional per excel·lència. 

En l’apartat de vídeos, a Vimeo i Youtube 
s’han publicat les gravacions que servei-
xen de compilació de tot el material, en 
aquest cas audiovisual, que es difon des 
del Col·legi i des de Formació.

MÓN JURÍDIC

Continuant amb la línia de treball enceta-
da l’any 2017, al llarg de 2022, la revista 
Món Jurídic ha seguit apostant per la 
renovació de seccions i continguts, per 
aconseguir una major participació dels 

col·legiats i col·legiades, atès que es 
visualitzen més les seves activitats a 
través de petites cròniques o testimo-
nis gràfics tant de les activitats forma-
tives de les Comissions i Seccions, com 
de les principals novetats normatives 
que els hi afecten. En aquest sentit, des 
de la Direcció de la Revista col·legial s’es-
tableix un canal de comunicació directe 
per tal de que els òrgans de govern de les 
Seccions i Comissions ICAB facilitin arti-
cles amb les principals novetats legislati-
ves en curs. L’any 2022 han destacat amb 
aquestes importants reformes les Secci-
ons de Penal, Processal, Penal Internaci-
onal, Defensa, Drets dels Animals i altres 
companys i companyes que han fet les 
seves aportacions al voltant de reformes 
i decrets legislatius en matèria d’Accés a 
l’Advocacia i la Procura, Civil, Violència 
de Gènere i Vicària, Dret Hipotecari o les 
darreres mesures excepcionals adoptades 
al final de la pandèmia de la COVID-19.

D’altra banda, ja formen part de la revista 
i es consoliden amb caràcter fix, els es-
pais coordinats pel GAJ, Responsabilitat 
Social Corporativa i Fundacions i ONG, 
la transversal de la Secció de Fiscal i el 
nou espai per a l’activitat de Networking 
Internacional. Mantenen el seu protago-
nisme l’ampliada secció de la CRAJ, així 
com els espais dedicats al Centre ADR-
ICAB (ja sigui en l’àrea de mediació o en 
la d’arbitratge). 

Com a novetat del finalitzat any 2022, 
destacar que hem incorporat la secció Il-
lustres Col·legiats que ha estat molt ben 
acollida per part de tots els col·legiats i 
col·legiades i per diverses institucions i 
administracions públiques, i que te per 
finalitat glossar els perfils i figures de per-
sones col·legiades que, havent iniciat el 
seu exercici professional de forma anòni-
ma, posteriorment esdevingueren perso-
nalitats polítiques, històriques o culturals 
al marge de l’exercici de la professió.

Igualment, s’han abordat altres temàti-
ques no estrictament jurídiques però sí 
molt relacionades amb l’exercici de la 
nostra professió com són el coaching, 
màrqueting per a despatxos, tècniques i 
habilitats per a escrits i oratòria forenses, 
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 bancaris, cri-
minologia, vigilància de seguretat i trans-
formació digital en general...).  

Els espais lúdics inaugurats els anys 2019 
i 2020 (lectures d’oci i relaxants, agilitat 
mental, acudits, mots encreuats i sopa de 
lletres) ja compten amb una secció fixa 
consolidada i amb molta demanda pel 
volum de companys i companyes que vo-
len participar i faciliten les seves propos-
tes al Consell Assessor.  

Igualment, hem aprofundit en la difusió, 
expansió i coneixement de la revista en-
trevistant una destacada figura del Món 
Jurídic empresarial i/o econòmic, incloent 
un enfocament molt personal,  un perso-
natge no jurista per tal que ens faci saber 
quina és la seva visió del Dret i de l’advo-
cacia des d’altres disciplines o activitats 
professionals, i prosseguim amb la secció 
“Cara a Cara” que aborda i analitza temà-
tiques de rabiosa actualitat des de dues 
perspectives jurídiques contràries. 

Finalment, respecte al format de la revis-
ta, es mantenen mida i extensió, tot i que 
s’han incorporat nous elements i tècni-
ques gràfiques que permeten una lectura 
visualment més atractiva, i eliminant algu-
nes seccions més comercials que es con-
sultaran exclusivament en l’edició on-line. 

En aquest sentit, la recerca de l’excel·lèn-
cia ha estat el leitmotiv per escollir les 
portades de la revista amb fotografies 
de la màxima qualitat, actualitat i amb 
enfocs absolutament innovadors. Igual-
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ment, s’ha modificat l’acabat de la revista de 
brillant a mat per afavorir una estètica més 
sòbria que fixa millor l’atenció en la lectura.

Des del Consell Assessor es valoren molt 
positivament propostes realitzades per 
les persones col·legiades, per 1) econo-
mitzar despeses en la distribució de la 
revista en paper, 2) utilitzar paper ecolò-
gic i reciclable, 3) apostar per la publi-
cació on-line exclusivament, i 4) eliminar 
el plàstic nociu i/o contaminant en totes 
aquelles fases de producció de la revista 
que sigui possible. Per aquest motiu, al 
llarg de l’any hem modificat el gramatge 
del paper per contribuir a la millora en 
l’impacte ecològic.

LLOGUERS DE SALES
Més ingressos, fruit del lloguer de sales. 
L’import recaptat en concepte de lloguer 
de sales ha estat durant l’any 2022 de 
22.391.57 €. L’exercici 2022 finalitza, doncs, 
amb molt bones dades, i un increment del 
40% respecte al 2021, en tant que s’ha re-
cuperat la possibilitat de realitzar lloguers, 
cosa que no havia estat possible durant 
la major part del període anterior com a 
conseqüència de la pandèmia.

ALTRES ÀMBITS D’ACTUACIÓ

VICEDEGANAT

Pel que fa al vicedeganat, es pot destacar 
com a principal servei o funció la de cele-
brar mediacions entre persones col·legia-
des davant de conflictes generats prefe-
rentment 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 potenci-
ar els acords extrajudicials.

De conformitat amb l’article 33.1 dels Es-
tatuts Col·legials “Rebuda la comunicació 
corresponent sobre la intenció d’exercir 

accions judicials contra un altre lletrat 
o lletrada per responsabilitats deriva-
des 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 terme una 
mediació col·legial.”

Durant l’any 2022 s’han tramitat 156 comu-
nicacions d’accions contra companys/es; 
51 mediacions col·legials de les quals 25 ha 
finalitzat amb avinença i 26 sense avinença.

Igualment, el Vicedeganat gestiona el 
servei 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 83 vènies col·legials de les 
quals 48 no han estat concedides (els 
motius essencials han estat: per no ser 
aquesta Corporació competent, per ha-
ver estat concedida pel company o per 
no aportar la documentació requerida 
per acreditar les requisits necessaris per 
la concessió de la vènia col·legial) i altres 
35 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 Govern 
ha de nomenar un defensor o defensora 
de la persona col·legiada, que ha de rati-
ficar l’Assemblea General, amb la finalitat 
de resoldre totes les queixes que les 
persones col·legiades formulin en relació 

amb el funcionament anormal dels ser-
veis col·legials. Les seves funcions són de 
caire  únicament administratiu”.

Al llarg de l’any  no s’ha obert cap 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 as-
sistència, 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 de-
partaments del Col·legi. 

• La defensa jurídica de la Corporació. 
L’assessoria jurídica té encomanada la 
direcció jurídica dels recursos contenci-
osos-administratius (recursos d’apel·la-
ció, cassació i d’altres que en derivin dels 
primers) relatius a assumptes col·legials 
diversos: denúncies contra actuacions 
de les persones col·legiades; impugna-
ció de normativa col·legial; sol·licituds de 
responsabilitat patrimonial; impugnació 
de baixes col·legials; sancions i procedi-
ments civils (monitoris 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, en col·laboració amb els depar-
taments afectats, de la normativa col·le-
gial pròpia; redactant els informes de les 
esmenes presentades a la normativa en 
període d’informació pública col·legial, 
preparant les propostes de resolució so-
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bre aprovació d’esmenes i aprovació del 
text normatiu, elaborant textos refosos i 
tramitant l’adequació legal de la normati-
va 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 propos-
tes de contracte o conveni que realitza 
l’altra part. 

• La gestió de la protecció de dades i 
LSSI. A partir del mes de setembre de 
2020, l’Assessoria Jurídica es fa càr-
rec, com a nova funció, de la coordina-
ció 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 normativa 
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:

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

Al Gràfic 4 , en el darrer exercici 2022, 
s’ha realitzat l’estudi i elaboració de 
dos-cents seixanta-cinc (238) informes 
jurídics. En aquest concepte d’infor-
me jurídic s’inclouen, informes, notes 
informatives, propostes de resolució i/o 

Gràfic 6. ESCRITS JUDICIALS.
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d’acord, i consultes jurídiques relaciona-
des amb les diverses àrees d’actuació, 
exposades anteriorment. 
 
Al Gràfic 5, podem veure l’evolució del 
nombre de convenis i contractes nous o 
que han estat objecte de novació, pròr-
roga, o resolució, apreciant, en aquest 
exercici 2022 un augment en el nombre 
de convenis i contractes en relació amb 
els anys anteriors, passant de 80 al 2021 
a 109 al 2022.

Al Gràfic 6 tenim una taula amb l’històric 
dels escrits judicials, derivats essencial-
ment dels recursos contenciosos admi-
nistratius que ha portat a terme el depar-
tament des del 2014 fins al 2022. Aquest 
darrer exercici de 2022, el número ha es-
tat de 220, havent-se produït un augment 
en relació amb l’exercici anterior en què 
va ser de 184.

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  2021 i 2022, 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

INSTITUCIONS VINCULADES

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 

Catalana, Consell de la Informació de Ca-
talunya, 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 Ferrer 
i Eguizábal, col·legiat de l’ICAB. Amb la 
dotació que percep d’aquesta Fundació, 
el Col·legi convoca anualment Premis so-
bre diverses matèries jurídiques i beques 
d’estudi. 

El 2022 l’ICAB va convocar el Premi Ju-
rídic Ferrer Eguizabal 2022 sobre Dret 
administratiu, destinat a guardonar la mi-
llor monografia inèdita o publicada entre 
l’1 de setembre de 2021 i l’1 de desembre 
de 2022 que es presenti a concurs en 
matèria de Dret administratiu.

La Fundació Sant Raimon de Penyafort 
té per finalitat la  difusió de la cultura 
jurídica i  l’estudi tècnic i les realitzacions 
pràctiques per afavorir la protecció jurí-
dica de les persones en situació de risc 
o vulnerabilitat i dels menors, així com 
en ordre a la reinserció social de les per-
sones que hagin estat sotmeses a penes 
privatives de llibertat.

L’Espai de Reflexió de la Fundació Sant 
Raimon de Penyafort és una trobada 
periòdica en què experts jurídics i d’al-
tres àmbits de coneixement debaten a 
l’entorn de temes d’actualitat relacionats 
amb les finalitats fundacionals. 

Durant el 2022 la Fundació ha organitzat, 
en el marc del  Conveni de Col·laboració 
signat amb la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB), les següents sessions 
de l’Espai de Reflexió: 
• “Menors no acompanyats (MENA), on 
és el problema?” (01/02/2022).

• “El dret dels infants a la llibertat de 
consciència i el dret a la formació religio-
sa i moral” (18/05/2022).

• “La normativa de la protecció a la infàn-
cia a França i Espanya” (14.06.2022), en 
format webinar.

• “Infants i exercici de la capacitat jurídi-
ca” (28-06.2022).

• “La Unió Europea: passat, present i 
futur. Dels pares fundadors a la invasió 
d’Ucraïna” (07/07/2022).

Igualment, el 31 de maig de 2022 la 
Fundació Sant Raimon de Penyafort va 
signar un Conveni amb l’Associació Jus-
tícia i Pau, per tal d’establir un marc de 
col·laboració  entre ambdues entitats en 
l’àmbit de la reinserció de les persones 
privades de llibertat, de la promoció dels 
drets humans i de la protecció dels me-
nors i de les persones en situació de risc.
El 2022 el Patronat de la Fundació ha 
atorgat la quarta edició del Premi Recon-
ciliació, destinat a guardonar persones 
o entitats que hagin destacat per una 
trajectòria que expressi els valors jurídics 
i socials de la Fundació, a la Fundació 
IRES-Institut de Reinserció Social, en 
homenatge a la seva tasca continuada 
des de 1969 en favor de les persones i fa-
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mílies en situació de vulnerabilitat i molt 
especialment en reconeixement al seu 
programa de mesures alternatives penals 
amb més de 20 anys d’activitat i al seu 
servei d’atenció a les persones involucra-
des en procediments judicials.

Coincidint amb el 63è aniversari de la 
Declaració dels Drets de la Infància, 
aprovada per l’Assemblea General de 
Nacions Unides, la Fundació Sant Raimon 
de Penyafort va convocar el 2022 el Con-
curs de Dibuix Infantil “Els Drets dels 
Infants”, en què van participar nens i ne-
nes familiars de membres de col·legis de 
l’advocacia. El 14 de desembre de 2022 
va tenir lloc a la seu de l’ICAB l’acte de 
lliurament dels Premis i Diplomes d’Ho-
nor d’aquest Concurs i es va inaugurar 
l’exposició dels dibuixos guardonats a 
l’Avantsala de la Biblioteca de l’ICAB.

La Fundación Instituto de Investigación 
Aplicada a la Abogacía té per objecte 
la investigació aplicada a l’advocacia, 
per contribuir a la millora constant del 
coneixement d’aquesta professió i a 
la formació en tot allò relacionat amb 
aquesta, especialment dels que 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·lus-
tre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 
Alter Mútua dels Advocats i Advocades i 
Arquia Banca-Caixa Advocats, té l’objec-
tiu de realitzar obra social per als col·legi-
ats/des i els seus familiars.

En aquest sentit, 
la Fundació ofe-
reix ajut econòmic 
als advocats i les 
advocades que 
pateixen greus di-
ficultats econòmi-

ques per raons de malaltia o accident.

Excepcionalment, aquestes prestacions 
també poden arribar a persones vincula-
des a l’ICAB que es trobin en les matei-
xes circumstàncies.

També cal destacar 
la participació de 
l’ICAB en l’Acadè-
mia de Jurispru-
dència i Legislació 
de Catalunya, que 
es va fundar el 6 
de juny de 1840.

Amb l’Acadèmia, l’ICAB edita conjunta-
ment la Revista Jurídica de Catalunya, 
fundada el 1895 per les dues corpora-
cions, i que va ser guardonada amb la 
Creu de Sant Jordi de la Generalitat de 
Catalunya l’any 2003. 

La RJC és una eina pràctica de gran uti-
litat per als ad-
vocats/des i en 
general per als 
juristes, doncs 
és la publicació 
més complerta 
sobre les nor-
mes i sentències 

d’aplicació a Catalunya.

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

La Revista Jurídica de Catalunya publica 
9 números anuals (4 de doctrina i 5 de ju-

risprudència). Cada trimestre 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 Professionals 
de Catalunya, que representa més de 
100 corporacions catalanes de tots els 
àmbits professionals i que treballa per 
reforçar la presència dels col·legis pro-
fessionals al si de la societat. 

El 2022 l’Associació Intercol·legial ha orga-
nitzat, entre d’altres activitats, la tercera 
edició de les Jornades Intercol·legials, amb 
un ampli programa de webinars i conferèn-
cies, impulsades per les diverses Sectorials 
i Comissions de la Intercol·legial, en què 
es van tractar temes d’interès transversal 
relacionats amb l’actualitat de les professi-
ons. Igualment, el 14 de setembre de 2022 
la Comissió de Dones i d’Igualtat de la 
Intercol·legial va organitzar conjuntament 
amb el Departament de Justícia i el Col·legi 
Notarial de Catalunya la Jornada “Les do-
nes com a agents de canvi dels col·legis 
professionals i de les entitats”.
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Funcions 
Públiques

L’ICAB, com a Corporació de Dret Públic, exerceix 
Funcions Públiques pròpies o delegades per les 

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

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

derivades de la Llei 1/96, de 10 de gener, d’Assistència 
Jurídica Gratuïta, o les previstes a l’art. 520 de la LE-
CRIM, en relació a les comunicacions de les deten-

cions 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 de l’Advocacia de Barcelona. Amb 
aquesta inscripció als diferents Registres, 
es vol donar publicitat formal a l’existèn-
cia de determinats perfils professionals de 
les nostres persones col·legiades, essent 
obligatòria en el cas de les Societats Pro-
fessionals, Administrador/es Concursals, 
Comptadors-Partidors/es i Mediadors/es; 
i voluntària per a la resta de Registres pro-
fessionals que manté l’ICAB.

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

Pel que fa a les persones col·legiades a 
l’ICAB que es troben inscrites als dife-
rents registres, hi ha:
· Administradors/es Concursals: 1.170
· Comptadors-Partidors/es: 821
· Auditors/es en Entorns Tecnològics: 87

LA NEWSLETTER DE 
FUNCIONS PÚBLIQUES
Durant l’any 2022 s’ha continuat amb la 
publicació trimestral que es va iniciar al 
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 2022 s’han registrat 2.404 incidèn-
cies de l’Oficina (repartides en els cor-

responents conceptes de queixes, recla-
macions, denúncies, o tràmits respecte 
designes del Servei de Defensa d’Ofici), 
de les quals un 31% s’han resolt direc-
tament pel servei, sense necessitat de 
derivació a cap Departament col·legial, 
en tractar-se de reclamacions de consum 
pròpies dels mecanismes de Responsabili-
tat Civil, d’arbitratge o mediació, i d’altres, 
essent la mitjana del temps de tramitació 
de les consultes de 4,37 dies.

EL CONTROL DEONTOLÒGIC 
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 articula 
l’exercici del Col·legi de  la potestat disci-
plinària, d’acord amb els Estatuts Col·legi-
als i les normes professionals, i vetlla pel 
compliment de la normativa deontològica 
i ètica que gira al voltant de la professió. 
L’exercici de l’advocacia es regeix per uns 
principis que inspiren les relacions amb al-
tres lletrats/des, amb els clients i usuaris/
àries, 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 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.

En el Gràfic 1, podem veure el total 
de queixes presentades en el període 

comprès entre els anys 2016 i 2022. Les 
queixes presentades havien experimen-
tat una lleugera davallada els anys 2016, 
2017 i 2018, respecte períodes anteriors 
que es poden veure en altres memòries 
precedents i, en canvi, al 2019 havien aug-
mentat de nou, en un 18%, 105 queixes. 
Aquest augment, però, no ha estat la ten-
dència per a l’any 2020, ja que ha hagut un 
descens d’un 28% de queixes respecte a 
l’any anterior, dada que no es pot desvin-
cular de la inactivitat general derivada de 
l’excepcionalitat de l’Estat d’Alerta per la 
pandèmia de la COVID-19. En canvi, el dar-
rer any 2022 el número de queixes, 655,  
gairebé s’ha mantingut en relació a l’any 
2021 (639 queixes), amb una tendència, en 
conseqüència, a l’estabilització.

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 deontològi-
ques.  Així, d’un total de 700 queixes 
interposades l’any 2010, passem a 665 
l’any 2019, la qual cosa suposa, malgrat 
l’augment relatiu respecte el 2018, un 
descens del 5% respecte el 2010, que 
s’ha de considerar estrictament tècnic. 
I cal tenir en compte que en els últims 
anys el cens de col·legiats/des ha cres-
cut de forma notable, augmentant amb 
això les potencialitats de què es produ-
eixi una queixa dirigida a un advocat o a 
una advocada. 

D’altra banda, malgrat que segueix es-
tant per sobre de les queixes presen-
tades en els primers anys de la sèrie, el 
descens encara d’un 29% el 2020 sobre 
el 2016, amb la reserva esmentada,  po-
dria ratificar el canvi en la tendència 
abans comentada.

Al Gràfic 2 podem veure el percentat-
ge que representen el nombre total de 
queixes presentades sobre el cens col-
legial, des de l’any 2013 fins a l’any 2021.
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Encara que a priori pot semblar que el 
comportament de la gràfica és bastant 
irregular, si ens fixem en l’eix de les orde-
nades, s’hi observa com el percentatge de 
queixes sobre el cens es mou en una for-
quilla molt estreta. La mitjana de queixes 
se situa en un 3,19%,  de mitjana, la qual 
cosa és una xifra relativament baixa, que 
reflecteix un alt grau de satisfacció dels 
serveis prestats pels advocats i advocades 
de l’ICAB. Això coincideix amb les con-
clusions recollides en l’“Informe general: 
Baròmetre Intern del Consell General de 
l’Advocacia Espanyola 2021”. En resum, el 
citat document conclou, sobre l’estat ac-
tual de la professió: “Estem malament en 
l’econòmic, com és de veure, si es consulta, 
al seu quadre 20è, i respecte als joves al 
quadre 26è,  però cada vegada millor en 
tota la resta, com és de veure al quadre 
29è, amb les reserves positives respecte 
als valors ètics”. Aquest “tota la resta” es 
refereix a: la qualitat en la prestació del 
servei, l’esforç per mantenir-se en constant 
formació i reciclatge professional, l’interès 
pels problemes de la Justícia, així com una 
especial sensibilitat pels problemes socials.

Pel que fa a l’origen de les queixes pre-
sentades, en el Gràfic 3 podem veure 
quina ha estat la seva evolució en el perí-
ode temporal 2017-2022. Les queixes te-
nen la seva principal font d’origen en els 
“ciutadans/es”.  En efecte, a l’any 2022, 
d’un total de 655 queixes, un 74% han 
estat presentades per “ciutadans/es”. 
El col·lectiu que major nombre de quei-
xes ha presentat ha estat “altres lletrats/
des”, amb un total de 136 en l’últim any. 
Mentre que les queixes que dimanen de 
les categories “Jutjats” o “Uns altres”, re-
presenten menys d’un 4% cadascuna.

D’altra banda, mentre que les queixes 
derivades de “ciutadans/es” i “advocats/
des” han augmentat amb el pas dels anys, 
les que tenen el seu origen en “jutjats” o 
“uns altres”, han disminuït.

Gràfic 1. TOTAL QUEIXES PRESENTADES Gràfic 2. PERCENTATGE DE QUEIXES 
SOBRE EL CENS.
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La presentació d’una queixa donarà lloc a 
l’obertura d’un expedient personal, amb 
l’objectiu d’investigar les circumstàncies 
concretes que envolten a aquest fet, per 
poder valorar si la conducta denunciada 
és susceptible de ser sancionada. Per 
això, al Gràfic 4,  en el qual s’estableix 
l’evolució de les sancions imposades, 
s’observa com els valors registrats estan 
molt per sota del nombre total de quei-
xes presentades, analitzat en el Gràfic 1.

En primer lloc, algunes d’aquestes quei-
xes no són ratificades després de l’ober-
tura del pertinent expedient, per la per-
sona denunciant, la qual cosa dóna lloc a 
l’arxiu del mateix. En segon lloc, després 
de la fase d’instrucció, en ocasions es 
conclou que la conducta afligida no és 
susceptible de sanció alguna, per no es-
tar tipificada en la normativa col·legial i 
estatutària. Al cap i a la fi, estem davant 
un règim sancionador a través del qual 
l’ICAB exerceix la seva potestat discipli-
nària, el que implica la necessitat d’una 
conducta tipificada i la culpa de l’autor, 
perquè aquesta sigui susceptible de càs-
tig segons el previst en la norma.

En aquest sentit, és rellevant l’entrada en 
vigor el 2019 de la modificació de la  Nor-
mativa de l’Advocacia Catalana que, en-
tre altres aspectes rellevants, extreu de 
la tipicitat infractora la negligència o mala 
praxis 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, es 
veu com, en termes generals, es produ-
eix una certa estabilització en el nombre 
total de sancions imposades. En efecte, 
de 50 sancions imposades l’any 2014, es 
passa a un total de 70 l’any 2022, passant 
per xifres que suposen una mitjana de 57 
sancions anuals.
 
Al Gràfic 5 es pot veure una comparativa 
del nombre total de sancions imposades, 

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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en funció de la qualificació que la con-
ducta reprotxable té en el règim disci-
plinari 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, s’hi observa com la majoria 
de sancions imposades al llarg dels últims 
anys han rebut la qualificació de “greu” o 
“lleu”. A l’any 2022 han estat sancionades 
com a “lleus” 37 conductes. Les conduc-
tes considerades com a “greus”, ocupen 
la segona posició, amb 33; mentre que les 
sancions resoltes com a “molt greus” te-
nen una escassa representativitat sobre 
el total. Així, en l’últim any, no s’han impo-
sat sancions “molt greus”.

Al Gràfic 6 es pot veure la representati-
vitat de les sancions imposades sobre el 
cens col·legial, al llarg del període 2013-
2022. Tal i com apuntàvem abans, del 
nombre total de queixes presentades, 
no totes donen lloc a una sanció, la qual 
cosa suposa un percentatge relativament 
petit en relació al cens de col·legiats/des. 
A més, veiem com, en els últims anys, la 
tendència de la gràfica mostra una estabi-
lització també en les sancions imposades, 
d’acord amb l’augment del cens col·legial. 
Així, a l’any 2022 s’han imposat un 0,29% 
de sancions sobre el cens, la qual cosa 
sens dubte és una dada positiva, que re-
flecteix la bona actuació dels advocats i 
advocades de l’ICAB.

ELS DICTÀMENS EMESOS EN RELACIÓ 
ALS HONORARIS PROFESSIONALS
D’acord amb allò que estableix tant l’Esta-
tut General de l’Advocacia Espanyola, en 
els seus article 25 i 26, com la Normativa 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 professionals, així com l’import 
dels honoraris serà el que lliurement es pac-
ti entre l’advocat o advocada i el seu client. 
S’estableix igualment la recomanació de re-
collir aquest pacte en matèria d’honoraris 
mitjançant full d’encàrrec en què es detalli 
el cost i el contingut de les actuacions, tant 
judicials com extrajudicials, incloent les opor-
tunes previsions sobre despeses no incloses, 
com les bestretes per les actuacions d’altres 
professionals (procurador, perits…), i la subjec-
ció dels preus al règim fiscal vigent, IVA i IRPF, 
principalment.  Així mateix, els col·legis d’ad-
vocats tenen encomanada la competència 
d’emetre informes a requeriment de l’òrgan 
judicial sobre l’adequació o el caràcter ex-
cessiu de la minuta que sigui impugnada pels 
tràmits de l’article 242 i següents de la LEC.

La funció principal de la Comissió d’Hono-
raris de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona és la d’emetre els dictàmens o 
informes preceptius i no vinculants en els in-
cidents d’impugnació per excessius dels ho-
noraris 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 re-
latius a l’interès econòmic litigiós i al grau de 
treball. La ponderació del treball té present 
el tipus de procediment o la fase del pro-
cediment o actuació respecte de la qual es 
planteja la taxació, la complexitat i el temps 
de l’actuació.  

La Comissió d’Honoraris també s’encarrega 
de designar perit, d’entre les persones ads-
crites a la Comissió, per emetre dictamen 
pericial a requeriment d’un òrgan judicial, de 
conformitat amb l’article 339 o 381 de la LEC. 
Igualment, pot emetre informe previ a la ta-
xació, 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 Comissió 
d’Honoraris, aprovat per Acord de la Junta 
de Govern de l’ICAB de data 17 de setembre 
de 2019 i posteriorment modificat per Acord 

de la Junta de Govern de data 28 de juliol 
de 2020.

Els Criteris Orientatius en matèria de taxa-
ció de costes de l’ICAB, declarats adequats 
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’ar-
ticle 246.1 de la LEC.

Al Gràfic 7 s’hi observa l’evolució anual dels 
expedients tramitats en incidents de taxació 
de costes i jura de comptes en el període 
comprès entre l’any 2015 i l’any 2022. Es pot 
veure com durant els anys 2015 a 2017 el 
número d’informes sol·licitats es va estabilit-
zar, 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 re-
gistrats 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 registra un 17,57% menys d’expedi-
ents que l’any 2019 i, per tant,   es produeix 
un descens. Si bé, l’any 2021 la Comissió 
d’Honoraris registra un total de 1.696 expe-
dients, la qual cosa comporta un increment 
d’un 46,97% en relació amb els expedients 
registrats l’any 2020. I l’any 2022 un total de 
2.263, que representa un nou increment d’un 
33,66% en relació amb l’any anterior.

Al Gràfic 8 queda palès el temps mitjà de 
tramitació dels dictàmens emesos en inci-
dents d’impugnació de taxació de costes 
i jura de comptes.  Durant els anys 2015 
a 2018 es manté una mitjana de 2 mesos. 
Aquest termini s’incrementa durant el anys 
2019 i 2020, a 4 i 6 mesos, respectivament. 
Si bé, l’any 2021 es va produir una reducció 
del temps de tramitació en relació amb l’any 
2020, de 6 a 4,5 mesos. I l’any 2022, una nova 
reducció en relació amb l’any 2021, de 4,5 a 
3,4 mesos.

La Comissió d’Honoraris de l’ICAB també 
dona contestació a les qüestions que plan-
tegen els lletrats i lletrades sobre honoraris 
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professionals, ja sigui de forma presencial, 
per telèfon o per correu electrònic. Durant 
els anys 2015 a 2018 es manté constant el 
nombre de consultes ateses. L’any 2019 es va 
produir un descens, de 5.540 a 4.290. Mentre 
que en els dos anys posteriors hi ha una ten-
dència a l’alça, amb un increment l’any 2020 
d’un 28,57% en relació amb les consultes de 
l’any 2019, i un nou increment l’any 2021 d’un 
28,39% en relació amb les consultes de l’any 
2020. L’any 2022 s’han atès 6.735 consultes, 
la qual cosa comporta un 4,88% menys en 
relació amb l’any anterior. (Gràfic 9)

Pel que fa al servei d’informe previ, l’any 2021 
es van registrar 78 sol·licituds, la qual cosa va 
comportar un increment d’un 73,33% en rela-
ció amb les sol·licituds registrades l’any 2020 
(45). Mentre que durant l’any 2022 s’han re-
gistrat 53 sol·licituds i, per tant, un 32,06% 
menys que l’any 2021.

La Comissió d’Honoraris ha impartit un ses-
sió formativa en data 4 de novembre de 2022, 
“Jornada Formativa sobre l’origen i aprovació 
dels Criteris Orientatius de l’ICAB en matè-

ria de taxació de costes de 2020, qüestions 
pràctiques per a la seva aplicació i anàlisis de 
diferents casos reals a l’àmbit de la jurisdicció 
social, contenciós administratiu i mercantil”, 
a UGT. Ha continuat amb el lliurament inici-
at l’any 2021, a la Revista de l’Il·lustre Col·legi 
de l’Advocacia de Barcelona “Món Jurídic”, 
d’una sèrie d’articles que tenen la finalitat 
de divulgar i donar la màxima transparència 
possible a la forma en què s’apliquen els nous 
Criteris de 2020 a la Comissió d’Honoraris. 

Els articles publicats l’any 2022 han estat els 
següents:

• “La modulació del grau per raó de la quantia 
base, als Criteris 2020”, publicat a la Revista 
Món Jurídic núm. 340 (abril/maig 2022).
• “La base de càlcul als Criteris 2020 als 
procediments sobre dret bancari”, publicat 
a la revista Món Jurídic núm. 343 (octubre/
novembre 2022).
• “El grau de treball als Criteris 2020 als pro-
cediments d’execució”, publicat a la revista 
Món Jurídic núm. 344 (desembre 2022/ge-
ner 2023).

I ha realitzat diverses sessions, en dates 10 de 
març, 20 i 28 d’abril de 2022, amb el grup de 
treball creat l’any 2021 amb la secció de Con-
sum, amb la finalitat de tractar la possibilitat 
d’introduir algunes millores en els Criteris 
Orientatius de l’ICAB en matèria de taxació 
de costes de 2020, en relació amb els proce-
diments o actuacions judicials en què alguna 
de les parts és consumidor. 

En aquestes sessions es va concloure la ne-
cessitat d’aproximar i adequar a la càrrega 
de treball requerida l’import de les costes 
a favor de la part executada, en relació amb 
les costes a favor de la part executant, i amb 
aquesta finalitat s’ha acordat incrementar 
l’incident d’oposició a l’execució, del grau 10è 
al grau 8è, del Criteri 6 dels Criteris de 2020. 
Aquesta modificació comporta que també 
s’hagin de ressituar les mesures cautelars o 
provisionals i els incidents concursals.

Els acords esmentats, aprovats per la Junta 
de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advo-
cacia de Barcelona, en la seva sessió ce-
lebrada en data 14 de juny de 2022, han 
estat els següents:

PRIMER.- Modificar el Criteri 6 dels Criteris 
Orientatius en matèria de taxació de costes 
de 2020, en el sentit de modificar dos graus 
el previst per l’incident d’oposició a l’execu-
ció, l’incident d’oposició a l’execució amb 
complexitat, mesures cautelars o provisio-
nals i incidents concursals i mesures caute-
lars o provisionals amb complexitat.

És a dir, l’incident d’oposició a l’execució 
s’incrementa el grau del 10è al 8è. L’incident 
d’oposició a l’execució amb complexitat, del 
grau 8è al 6è. Les mesures cautelars o provi-
sionals i incidents concursals, del grau 9è al 
7è. I les mesures cautelars o provisionals amb 
complexitat, del grau 8è al 6è.

SEGON.- Aprovar que la modificació de 
criteris adoptada amb l’anterior acord si-
gui aplicable als informes preceptius de 
l’art. 246.1 LEC que s’emetin en relació 
amb les minutes d’honoraris relatives a 
les actuacions afectades per la reforma, 
és a dir, l’incident d’oposició a l’execució, 
l’incident d’oposició a l’execució amb com-
plexitat, mesures cautelars o provisionals i 
incidents concursals i mesures cautelars o 
provisionals amb complexitat, que es pre-
sentin a taxació posteriorment a l’endemà 
de la data de publicació d’aquesta modifi-
cació a la pàgina web col·legial.

Així mateix, per consolidar els criteris assen-
tats de la Comissió d’Honoraris en el supò-
sits en els que es tingui reconegut el dret 
d’assistència jurídica gratuïta i adequar l’apli-
cació de l’article 2 del Text Refòs del Regla-
ment de la Comissió d’Honoraris a l’ìmport 
màxim repercutible en costes, en aplicació 
dels Criteris 5 i 11.9 dels Criteris de 2020, s’ha 
acordat la rebaixa de l’import o exoneració 
de pagament, en determinats supòsits, dels 
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drets d’emissió del dictamen preceptiu 
de l’art. 246.1 LEC.  Els acords ressenyats, 
també aprovats per la Junta de Govern 
de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona, en la seva sessió celebrada en 
data 14 de juny de 2022, són els següents:

PRIMER: Aprovar que no es percebran 
els drets econòmics derivats de l’emissió 
del dictamen preceptiu de l’art. 246.1 LEC 
en els següents supòsits:
a.- Quan la part a qui defensa el lletrat a 
qui correspondria l’abonament dels drets, 
és a dir, el minutant si es minora la minuta 
impugnada o bé l’impugnant si aquella es 
confirma, tingui reconegut el dret d’assis-
tència jurídica gratuïta.

b.- Quan l’informe emès es pronunciï en 
el sentit de minorar la minuta impugnada, 
en quin supòsit serien a càrrec del lletrat 
minutant, i aquesta minoració compor-
ti una reducció igual o inferior a un 15% 
respecte de l’import de la minuta objecte 
d’aquell.

SEGON: Aprovar que la base imposable 
sobre la que s’aplica l’escala prevista a 
l’art. 2.1 del Text Refós del Reglament de 
la Comissió d’Honoraris, per determinar 
els drets econòmics derivats de l’emissió 
de l’informe previst a l’art. 246.1 LEC, no 
podrà excedir de la quantia de 200.000 
euros, en concordança amb l’import mà-
xim repercutible en costes en concepte 
d’honoraris de la defensa lletrada, en apli-
cació dels Criteris Orientatius vigents de 
2020. 

TERCER: Aprovar que les modificacions 
anteriors siguin aplicables en les factures 
que s’emetin amb posterioritat a l’acord 
de la Junta de Govern que aprovi la pre-
sent modificació.

ELS SERVEIS D’ORIENTACIÓ JURÍ-
DICA, ORIENTACIÓ EN MEDIACIÓ I 
ORIENTACIÓ EN ESTRANGERIA, LA 

JUSTÍCIA GRATUÏTA, EL TORN D’OFI-
CI I L’ASSISTÈNCIA A LA PERSONA 
DETINGUDA
Servei d’Orientació Jurídica i Orientació 
en Mediació

A l’empara del que disposa la Llei 1/1996, 
de 10 de gener, d’Assistència Jurídica 
Gratuïta, es reconeix   als ciutadans i les 
ciutadanes els drets a rebre orientació 
jurídica i a litigar gratuïtament si acrediten 
trobar-se dins dels paràmetres econò-
mics establerts a la norma. El reconeixe-
ment d’aquest dret comporta, en la ma-
joria dels casos -quan la seva intervenció 
és preceptiva- la designació d’advocat/da 
adscrit/a al Torn d’Ofici corresponent.

D’altra banda, l’art. 119 de la CE, en relació 
amb el reconeixement del  dret a la tutela 
judicial efectiva de l’article 24, estableix 
el dret a la justícia gratuïta per a aquells 
que acreditin insuficiència de recursos 
per litigar. 

A Espanya, l’accés a la Justícia a qualsevol 
ciutadà/na 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 Gratu-
ïta per a qualsevol ciutadà/na és un Dret 
consolidat, exigible als poders públics.

L’ICAB signa cada any conveni de col·la-
boració per al funcionament d’un Servei 
d’Orientació Jurídica (SOJ) a la ciutada-
nia,  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 ma-
tèria jurídica.
2. Proporcionar assessorament a la ciuta-
dania 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 
servei públic i gratuït d’atenció perso-
nalitzada i de caràcter presencial que 
té com a finalitat proporcionar un pri-
mer consell orientador 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 ge-
ner, d’Assistència Jurídica Gratuïta:  “Els 
Col·legis d’Advocats han  d’implantar  
serveis d’assessorament als peticiona-
ris d’assistència  jurídica  gratuïta,  amb  
la  finalitat  d’orientar  i  canalitzar  les  
seves pretensions. L’assessorament es-
mentat ha de tenir, en tot cas, caràcter 
gratuït per als sol·licitants”.   I, també, a 
l’art. 32  del Reglament d’Assistència Ju-
rídica Gratuïta (aprovat pel  R. Decret 
996/2003, de 25 de juliol):
 
- “1. Cada Col·legi d’Advocats comptarà  
necessàriament  amb un Servei d’Orien-
tació jurídica que assumirà, a més de les 
funcions que li assigni la Junta de Go-
vern, l’assessorament previ als peticiona-
ris d’assistència jurídica gratuïta, la infor-
mació sobre el compliment dels requisits 
necessaris per a el seu reconeixement i 
l’auxili en la redacció dels impresos nor-
malitzats de sol·licitud. Aquest servei tin-
drà caràcter gratuït per als sol·licitants”.

- “2. Els Col·legis d’Advocats han d’adop-
tar les mesures necessàries per facilitar 
l’accés dels ciutadans als Serveis d’Ori-
entació Jurídica i per difondre adequa-
dament la localització de les seves de-
pendències i les seves funcions.”
 
- DECRET 252/1996, de 5 de juliol, de 
creació de les comissions d’assistèn-
cia jurídica gratuïta, de regulació del 
procediment per al reconeixement del 
dret d’assistència jurídica gratuïta i de la 
subvenció per a les actuacions professi-
onals dels advocats i procuradors. 
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PUNTS SOJ-SOM
Al Gràfic 10 es reflecteix l’evolució de les 
consultes ateses en els darrers anys i, com és 
de veure, en el decurs de l’any 2022 ha aug-
mentat el nombre de persones que han es-
tat ateses en els diferents punts d’orientació 
jurídica i mediadora de l’ICAB respecte dels 
tres anys anteriors.

Entre tots els punts d’orientació jurídica i ori-
entació en mediació que l’ICAB posa a dis-
posició de la ciutadania segons els diferents 
convenis de col·laboració subscrits al llarg 
dels anys amb l’Administració,  al 2022 han 
estat ateses un total de 50.503 persones.

Al Gràfic 11 es reflecteix la distribució de les 
consultes que han estat ateses l’any 2022, en 
cadascun dels punts d’orientació jurídica i 
orientació en mediació de l’ICAB.

Pel que fa a les persones ateses al SOJ-
SOM de la CIUTAT DE LA JUSTÍCIA, l’any 
2022 han destacat considerablement les 
consultes relatives a temes d’arrendaments  
i  propietat horitzontal que, en la majoria dels 
casos, han comportat la tramitació d’expedi-
ents de justícia gratuïta de persones afecta-
des per desnonaments.

Cal destacar, també, que es manté la ten-
dència en augment de les consultes relatives 
a la Segona Oportunitat. Així, al 2021 es van 
atendre 420 consultes vinculades a aquesta 
matèria, mentre que al 2022 se n’han atès un 
total de 824 (Gràfic 12).
 
Al  SOJ-SOM Delegacions de l’ICAB, durant 
el 2022, han estat ateses 12.721 persones i en 
SOJ SOM CJ 28.355 (Gràfic 13).

Al SOJ-SOM OAC del c/ Ferran, on s’ate-
nen  persones empadronades a la ciutat de 
Barcelona, segons conveni signat amb l’Ajun-
tament, podem destacar que, respecte de 
l’any anterior, s’ha produït un augment consi-
derable de les consultes relatives a arrenda-
ments i propietat horitzontal i sobre dret de 
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Gràfic 10. EVOLUCIÓ DE LES CONSULTES PER ANYS 
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família, que es la segona gran matèria consul-
tada. En total, en aquest punt d’atenció, s’han 
atès, durant 2022, 2.868 persones (Gràfic 14). 

En conjunt, als 14 Punts d’Orientació Jurídi-
ca i Mediadora que estan en funcionament, 
segons conveni signat amb la Diputació de 
Barcelona,  durant l’any 2022 han estat ate-
ses 1.825 persones (Gràfic 15). 
 
Pel que fa al SIDH (Servei d’Intermediació en 
Dret Hipotecari), en virtut de Conveni signat 
amb la Diputació de Barcelona, que s’ofereix 
a 19 punts d’atenció, l’any 2022 s’han atès 
4.440 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 Ciutat Vella. Al 
SOJ-SOM habitatge Ciutat Vella, al 2022 
s’han atès un total de 294 consultes, reparti-
des segons el que mostra el Gràfic 17.  
 
La valoració que les persones usuàries han 
fet del Servei d’Orientació Jurídica i Media-
dora de l’ICAB, ha estat de 8,57, superant-se 
lleugerament la valoració obtinguda en l’any 
anterior. El perfil de la persona que s’ha adre-
çat als diferents  punts d’orientació jurídica  
i mediadora de l’ICAB durant 2022, és el 
següent: home,  de nacionalitat espanyola, 
castellano-parlant, d’entre 40 i 59 anys, en  
situació d’atur i que ha conegut el servei a 
través dels Jutjats..

SERVEI DE TRAMITACIÓ 
DE JUSTÍCIA GRATUÏTA
Com es pot observar al Gràfic 18, durant 
l’any 2022 s’han tramitat un total de 39.947 
expedients de justícia gratuïta, que res-
pecte a l’any anterior ha suposat un total 
de 2.287 expedients més, arribant gairebé 
a les xifres dels anys anteriors. Aquests 
expedients han estat resolts com a favora-
bles per l’ICAB en un  68’59%, xifra molt si-
milar a la dels anys anteriors a la pandèmia. 
Durant l’any 2022 s’han obert 77.328 expe-

Gràfic 15. DISTRIBUCIÓ DE CONSULTES 
DELS PUNTS  SOJ SOM DIPUTACIÓ. 

DISTRIBUCIÓ DE CON-
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SOJ SOM DIPUTACIÓ
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Gràfic 16. DISTRIBUCIÓ DE 
CONSULTES DELS PUNTS SIDH
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Gràfic 17. CONSULTES SOJ-SOM CIUTAT VELLA, PER MESOS 
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Gràfic 18. COMPARATIVA D’EXPEDIENTS DE JUSTÍCIA GRATUÏTA
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dients de justícia gratuïta penals, als que 
sumant les acusacions particulars oberts 
per violència masclista són un total de 
79.181, el que representa un augment del 
12.84% respecte a l’any 2021.

A partir de l’1 de setembre del 2021, des 
de comissaries de cossos de seguretat de 
Catalunya, enviem lletrat/da per tal de fer 
la primera assistència a víctimes de violèn-
cia masclista, de conformitat amb l’esta-
blert en la modificació de la Llei 5/2008 
del dret de les dones a eradicar la violèn-
cia masclista que es va produir per la Llei 
17/2020 de 22 de desembre. Durant l’any 
2022, la valoració que fan les persones 
usuàries del Servei de Tramitació de Jus-
tícia Gratuïta és del 8,69.

TORN D’OFICI I ASSISTÈNCIA 
A LA PERSONA DETINGUDA
L’any 2022 ha finalitzat amb un total de 
3.042 advocats i advocades inscrits/es als 
diferents Torns d’Ofici del Col·legi de l’Ad-
vocacia de Barcelona (Gràfic 19).

Durant l’any 2022 s’han atès un total de 
62.788 telefonemes, el que representa un 
16’88% més que a l’any 2021. Aquest ha es-
tat l’any amb més telefonemes de la histò-
ria del Torn d’Ofici (Gràfic 20).

Quant a la distribució dels telefonemes 
per assistència al/la detingut/da, convé 
destacar la dada que únicament en un 
8,6% de les situacions de detenció comu-
nicada es designa lletrat de lliure elecció 
(Gràfic 21).

Pel que fa al nombre de designes, l’any 
2022 se n’han efectuat un total de 55.135, 
el que representa un 4,93% més que a 
l’any 2021. Aquest ha estat l’any amb més 
designes de la història del Torn d’Ofici 
(Gràfic 22).
 
Quant a la distribució de les designes 
efectuades per matèries, destaca la gran 
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Gràfic 22. COMPARATIVA DE DESIGNES DEL TORN

Gràfic 21.  DISTRIBUCIÓ DELS TELEFONEMES PER ASSISTÈNCIA AL/LA DETINGUT/DA
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importància del Dret Penal a l’àmbit de 
Torn d’Ofici i l’increment en les designaci-
ons realitzades per víctimes de violència 
de gènere, la qual, pràcticament iguala al 
total de designacions del Torn de Família 
(Gràfic 23).

Les designes efectuades en l’àmbit de la 
defensa de víctimes de violència de gè-
nere presenten novament un important 
increment respecte d’anys anteriors. Si a 
l’any 2016 el nombre de designes realitza-
des va ser de 3.671, a l’any 2022 s’han realit-
zat un total de 6.317 designes, el que repre-
senta un increment d’un 72,1% respecte a 
sis anys enrere (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 assistir 
a la víctima en seu policial al 2022 és d’un 
71,58% (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 a l’eradicació 
de la violència masclista, i des de l’1 de se-
tembre de 2021, es realitzen designacions 
per assistir a les víctimes de violència mas-
clista que no tenen relació sentimental amb 
el seu presumpte agressor en la seva prime-
ra declaració. Durant els 4 últims mesos de 
l’any 2021 es van realitzar un total de 420 
designacions, i durant l’any 2022 se n’han re-
alitzat 1.915, de designes per víctimes de vi-
olència masclista sense relació sentimental.

D’altra banda, durant l’any 2022, el nom-
bre d’actuacions professionals justificades 
pels lletrats i lletrades adscrits i adscrites 
al Torn d’Ofici ha estat de 203.297. Aquesta 

dada representa un increment d’un 10,6% 
respecte a les actuacions justificades du-
rant l’any 2021. Aquest ha estat l’any amb 
més actuacions justificades de la història 
del Torn d’Ofici (Gràfic 26).

ÀREA JURÍDICA DEL TORN 
Des de l’Àrea Jurídica del Torn es gestio-
nen les incidències que es plantegen amb 
posterioritat a la designació de professio-
nals d’Ofici, a través de la incoació, trami-
tació i resolució d’expedients informatius i 
disciplinaris si fossin precisos. Així mateix, 
també s’atenen les consultes dels lletrats i 
lletrades i òrgans judicials de forma telefò-
nica i a través de correu electrònic. De fet, 
setmanalment es mantenen reunions de la 
Comissió del Torn d’Ofici, a les que assisteix 
personal de l’Àrea Jurídica, per tal d’adop-
tar acords o propostes d’acord per elevar 
a la Junta de Govern en relació als expedi-
ents informatius tramitats a l’Àrea Jurídica. 
Mensualment, a més, se celebra reunió ple-
nària de la Comissió del Torn d’Ofici, presi-
dida per la diputada de la Junta de Govern 
responsable del Torn d’Ofici, Carmen Va-
lenzuela.

Cal indicar que, derivat de la gestió d’ex-
pedients informatius i incidències relatives 
a les designacions d’ofici (designes i telefo-
nemes), durant l’any  2022, s’han tramitat un 
total de 4.266 expedients. 

A més, convé destacar que, respecte de 
les 117.918 designacions d’ofici efectuades 
durant l’any 2022, s’han iniciat 1.230 expe-
dients de queixa de l’actuació dels lletrats i 
les lletrades del Torn d’Ofici, el que suposa 
un percentatge de l’1,04%  i un increment 
del 4,59% respecte a l’any anterior. 

En relació a la tipologia de expedients infor-
matius, s’hi observa:  

- Renúncia:  611 (per trencament de la relació 
de confiança, per haver-se esgotat l’abast 
de la designa). 

Gràfic 23. DISTRIBUCIÓ DE DESIGNES 
PER MATÈRIES
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Gràfic 24. EVOLUCIÓ DESIGNACIÓ 
VÍCTIMES VIOLÈNCIA DE GÈNERE

2019

19
2.

38
5

2020

15
2.

58
7

2021 2022

18
3.

79
9

20
3.

29
7

2017

16
6.

60
5

2018

17
8.

97
3

Gràfic 26. EVOLUCIÓ DE LES ACTUA-
CIONS PROFESSIONALS JUSTIFICADES

Gràfic 25. LLOC 1A ASSIST. VÍCTIMES VIGE

28%
jutjat
(1.795)

72%
comissaria

(4.522)



memòria202254

- Queixa: 1230 expedients (majoritàriament 
queixa dels interessats, però també inclou 
queixes de jutjats i comissaries) 
- Vènia: 451
- Accés al Torn d’Ofici: 65
- Baixa del Torn d’Ofici: 106
- Baixa d’exercici: 22
- Canvi de dades de la designa: 96
- Consulta: 31
- Designa caducada: 25
- Designa derivada: 6
- Designa sense efecte: 538
- Desistiment: 165
- Error de pagament: 128
- Ha rebut honoraris: 258
- Incidència designa: 318
- Incidència de guàrdia: 113
- Petició de cobrament: 72
- Diversos: 31

Expedients disciplinaris iniciats: 
18 expedients

Sancions: Per infracció lleu:  6  
                     Per infracció greu:  0
                     Per infracció molt greu: 2

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·legi 
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 comunicació 
entre ambdós.
b) Orientar jurídicament els estrangers 
que es troben internats en el centre i que 
ho sol·licitin.
c) Assessorar els interns en la formulació i 
tramitació de les peticions i queixes sobre 
qüestions referents a la seva situació d’in-
ternament, tant si van dirigides al director 
del centre com al jutge de control. 

<18  
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4
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18 i 39
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40 i 65

21
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>65 
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28
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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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Gràfic 30. SITUACIÓ DELS INTERNS ABANS DEL SEU INGRÉS EN EL CIE

C
A

R
R

ER
0

C
EN

TR
E 

PE
N

IT
EN

C
IA

R
I

2

D
ET

EN
C

IÓ
A

RT
IC

LE
 5

7.
2

84

D
ET

EN
C

IÓ
 

PR
ES

S.
 IN

FR
.

11

D
ET

EN
C

IÓ
C

O
N

TR
O

L 
ES

T.
94

D
ET

EN
C

IÓ
FR

O
N

TE
R

A
5

SO
RT

ID
A

 
C

EN
TR

E 
PE

N
.

3

PA
ST

ER
A

14
0



memòria2022 55

d) Comunicar a les autoritats i organismes 
competents quan es detectin situacions 
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) ha tingut 339 usuaris 
de primer accés - interns que acudeixen 
per primera vegada al Servei d’Orienta-
ció - en 2022. És en la franja d’edat com-
presa entre els 18 i 39 anys on s’agrupen 
la majoria d’aquells. Quatre usuaris han 
estat menors d’edat. (Gràfic 27). 

La nacionalitat dels usuaris/àries
La majoria dels usuaris atesos al Servei 
d’Orientació Jurídica l’any 2022 han 
estat africans: 281 persones provenien 
d’aquest continent. Àfrica ha estat l’àrea 
geogràfica més present al servei d’ori-
entació jurídica. Per nacionalitats, els 
marroquins han estat els principals usu-
aris seguits per algerians i senegalesos. 
(Gràfic 28).

Per continents, les persones usuàries 
es distribueixen de la següent manera:  
(Gràfic 29)

Situació de l’intern
La situació de l’intern/a es refereix a la 
situació en què es trobava la persona 
abans del seu ingrés. S’han descrit set 
situacions motivadores d’internament: 
l’arribada de l’estranger al país en pas-
tera, la permanència en un centre peni-
tenciari, la detenció per aplicació de l’ar-
ticle 57.2 de la LO. 4/2000, la detenció 
en un control policial, la detenció en la 
frontera,  la produïda per la presumpta 
comissió d’una infracció policial i la sor-
tida d’un centre penitenciari. Paral·le-
lament, 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 situ-
ació prèvia en la que es trobaven abans 
del seu ingrés en el CIE. 

L’arribada en pastera a Espanya ha estat el 
motiu principal d’internament en el CIE; l’ha 
seguit la detenció per la realització d’un con-
trol d’estrangeria i la detenció en virtut de l’ar-
ticle 57.2 de la Llei d’estrangeria.  (Gràfic 30). 

Vies de coneixement del servei
Una vegada en el centre d’internament, 
els interns poden tenir coneixement del 
servei d’orientació jurídica mitjançat dife-
rents vies de difusió. La majoria d’ells van 
conèixer el servei gràcies a la promoció 
feta per la Creu Roja. Cal destacar, també, 
la labor informativa realitzada pels funci-
onaris policials responsables del CIE, que 
durant el 2022 ha constituït la segona via 
de promoció del servei (Gràfic 31). 
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Gràfic 32. CLASSIFICACIÓ DELS USUARI PEL TEMPS QUE VAN ESPERAR EN SABER DEL SERVEI
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La difusió del servei és ràpida perquè la 
majoria dels interns  només triguen cinc 
dies en  tenir coneixement. (Gràfic 32). 

Origen dels expedients
La majoria dels expedients administra-
tius dels interns s’han originat a Cata-
lunya, a les Illes Canàries i les Balears. 
(Gràfic 33).
  
A les Comunitats Autònomes d’Andalu-
sia, Aragó, i Castella i Lleó els expedients 
s’han originat només a una província de 
la comunitat, a diferència de Catalunya i 
País Basc que s’han originat en totes les 
províncies; en el cas de Catalunya, la ma-
joria dels expedients s’han originat a la 
província de Barcelona.

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

En relació a les citacions
Les persones citades. El Servei d’Orienta-
ció Jurídica del CIE de Barcelona ha citat 
336 persones, de les que 318 han assistit a 
la cita i 18 no han acudit.

L’any 2022 s’han organitzat sessions gru-
pals amb interns. Si les analitzem, veiem 
que de les 318 persones que no han fal-
tar a la cita, 116 han assistit a una sessió 
grupal i 202 han anat individualment al 
servei. Dels interns que han estat en una 
sessió grupal, només 24 han tingut una ci-
tació particular, la resta, 94 persones, úni-
cament han estat presents  en la sessió 
grupal.  212 usuaris només tenen una cita i 
124 en tenen més d’una. A la taula següent 
es mostren els usuaris agrupats pel nom-
bre de citacions. (Gràfic 34).Gràfic 37. CAUSES DE L’ABSÈNCIA
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Gràfic 34. USUARIS PER NOMBRE DE CITES
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El volum de citacions. Els 336 interns han 
generat un volum de 519 citacions, repar-
tides entre usuaris d’una citació i de múl-
tiples citacions. (Gràfic 35). 

Les cites s’agrupen en les categories següents: 

Devolució SOJ: citacions efectuades pel 
Servei per entregar a l’usuari documenta-
ció obtinguda prèviament pels professio-
nals del servei.
Instància SOJ: citacions fetes pels profes-
sionals del servei a instància d’altres insti-
tucions o persones diferents de l’usuari.
Petició intern: citacions que demanen els 
interns.
Seguiment SOJ: són cites realitzades pels 
professionals quan tenen la necessitat de 
fer un seguiment de l’expedient incoat. 

El Gràfic 36 mostra les citacions classifica-
des per les categories anteriors. La majo-
ria de les citacions es van fer a petició del 
propi intern. 

L’assistència. 462 cites han tingut assis-
tència i 57 han quedat desertes. Les pri-
meres inclouen les 346 cites individuals 
i les 116 atorgades per sessions grupals. 

La causa de l’absentisme no és la can-
cel·lació de la cita ni la tramitació dels 
expedients de devolució i d’expulsió. 
La llibertat de l’intern ha estat la causa 
principal d’aquell, seguida per un grup 
considerable de causes inespecífiques. 
(Gràfic 37). 

El temps d’espera. 148 interns han tingut 
la visita el mateix dia en què han dema-
nat la cita, i la majoria dels interns només 
han esperat entre 1 a 5 dies a ser rebuts 
pel Servei (Gràfic 38). 

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. 

El servei d’intèrpret
El servei d’intèrpret. 328 citacions han anat 
acompanyades d’una petició  de traductor 
perquè estigués present en el moment de la 
visita.  En 191 citacions l’intern no ha requerit 
la intervenció d’un intèrpret. (Gràfic 39)

La llengua més demandada a les entre-
vistes ha estat l’àrab, amb 271 peticions. 
(Gràfic 40)

El Servei de Traducció i Interpretació va fun-
cionar amb eficiència: en la majoria de les 
vegades en què s’ha requerit la presència 
d’un intèrpret aquest ha acudit.  L’any 2022 
s’amplia els intèrprets amb la incorporació de 
l’intèrpret del CIE.  (Gràfic 41)

La confirmació de la disponibilitat ha estat im-
mediata en la majoria dels casos. (Gràfic 42)

LES ACCIONS DEL SOJCIE
L’expedient vertebra l’activitat del 
SOJ-CIE. L’expedient és una referència 
que permet individualitzar demandes 
i accions a l’estar associada a l’usuari; 
conèixer el nombre de vegades que la 
persona acudeix al servei per la matei-
xa raó; i comptar millor les consultes i 
serveis perquè es desvinculen de les ci-
tacions: si compareix més d’una vegada 
per la mateixa demanda i acció només 
es computa una demanda i acció amb 
independència del nombre de vegades 
que ha necessitat acudir-hi. 

Les 318 persones que han estat ateses 
han generat 386 expedients. 256 indi-
vidus amb un expedient i 62 amb més 
d’un. Aquest darrer grup ha acumulat 
un total de 130 expedients. 

Si analitzem els usuaris en funció de les ve-
gades que han acudit al servei pel seu expe-
dient, observem que, si bé en la majoria dels 
casos la demanda es resol en la primera visi-
ta, també és habitual que aquella requereixi 
d’accions complementàries. Gràfic 43. 

Gràfic 40. IDIOMES PARLATS EN 
LES ENTREVISTES

ALBANÈS 1
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Gràfic 39.  PETICIONS D’INTÈRPRET
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Gràfic 38. AGRUPACIÓ DELS USUARIS 
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La majoria dels expedients s’han resolt 
amb una orientació jurídica: en 286 ex-
pedients s’ha emprat aquesta forma de 
resolució; en 61 ocasions s’ha contactat 
amb el lletrat de l’intern; i s’han gestio-
nat 36 peticions de justícia gratuïta. La 
comunicació amb el consolat de l’usuari 
i la tramitació de peticions de protecció 
internacional pràcticament no va tenir 
incidència en el servei. (Gràfic 44). 

381 expedients s’han pogut tancar des-
prés de completar l’actuació requerida. 
Només 2 d’ells s’han hagut d’arxivar per 
no ser possible completar-la i 3 d’ells 
han estat pendents de resolució al tan-
cament de l’exercici. (Gràfic 45) 
 
Quant al temps transcorregut entre 
l’obertura de l’expedient i el seu tanca-
ment o arxiu, 296 consultes s’han resolt 
a l’instant. Per als que no han tingut 
una resposta immediata, s’han emprat 
9,7 dies de mitjana en la seva resolució. 
La gràfica següent classifica els expedi-
ents per temps transcorregut entre la 
data d’obertura i la data de la seva fina-
lització. (Gràfic 46)

Les consultes del SOJ-CIE
Saber quant de temps han d’estar al 
CIE és el que més ha interessat a les 
persones que han ingressat en ell, com 
ho demostren les 183 consultes que ha 
fet al respecte. La permanència en terri-
tori espanyol també ha preocupat força 
a les persones que han acudit al Servei: 
71 consultes han estat sobre l’expulsió, 
30 sobre la devolució i 51 sobre la pro-
tecció internacional. (Gràfic 47)

LES FUNCIONS DE L’ICAB AL SAIER 
El 1989 es va constituir el SAIER com 
a servei municipal d’atenció a l’immi-
grant, estranger i refugiat. Integrat 
per les entitats CREU ROJA, ACCEM, 
CITE, AMIC, CENTRE DE NORMA-
LITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE BARCE-Gràfic 47. TEMPS D’ESPERA EN LA RESOLUCIÓ DE LES CONSULTES
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USUARIS/EXPEDIENTS

AGRUPACIÓ D’USUARIS NOMBRE 
D’USUARIS

NOMBRE 
D’EXPEDIENTS

USUARIS AMB UN ÚNIC EXPEDIENT 256 256

USUARIS AMB MÉS D’UN EXPEDIENT 62 130

318 386

Gràfic 45.  ESTAT DE TRAMITACIÓ DELS 
EXPEDIENTS

tancats

arxivats

obert

381

2

3

Gràfic 43.  USUARIS AGRUPATS PEL 
NOMBRE DE VEGADES CITAT PER RAÓ 
DEL SEU EXPEDIENT

usuaris citats una vegada

usuaris citats dues vegades

usuaris citats tres vegades

usuaris citats quatre vegades

usuaris citats sis vegades

214

70

22

11

1

Gràfic 44.  ACTUACIONS REALITZADES

contactar consolat

contactar lletrat

gestió petició justícia gratuïta

orientació jurídica

tramitació petició asil

2

61

36

286

1

296
24
33
1
7
7
7
4
4
1

0 dies
entre 1 i 5 dies

entre 6 i 10 dies
entre 11 i 15 dies

entre 16 i 20 dies
entre 21 i 25 dies

entre 26 i 30 dies
entre 31 i 35 dies

entre 36 i 40 dies
més de 40 dies

Gràfic 46. EXPEDIENTS AGRUPATS PEL 
TEMPS TRANSCORREGUT EN LA SEVA 
RESOLUCIÓ.  
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LONA i l’ICAB, les actuacions espe-
cífiques de cada entitat es coordinen 
sota un model de servei integrat: cada 
entitat coordina la seva activitat amb 
els recursos interns per millorar la qua-
litat 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/àries. 

• Impugnació administrativa i/o judici-
al contra resolucions administratives 
denegant sol·licituds d’autorització de 
residència i/o residència i treball. 

• Tramitació de sol·licituds de naciona-
litat 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. 

El març de 2022 el SAIER s’ha integrat a 
SIAS; integració que  ha implicat deixar 
de treballar amb aplicacions informàti-
ques pròpies (dissenyades per a SA-
IER) i utilitzar les previstes per a SIAS. 
Aquest canvi ha exigit una migració de 
les dades ubicades en les aplicacions 
SAIER —en actiu fins al mes de febrer— 
a les aplicacions de SIAS  i, també, una 
adaptació de les noves eines informà-
tiques a les necessitats de les entitats 
que integren el SAIER, com és el cas 
de l’ICAB. Doncs bé, aquests elements 
—diferents aplicacions, migració de da-
des i adaptació— ha provocat una dis-
paritat de dades: els valors varien se-
gons sigui la base de dades d’extracció. 

Malgrat que en la confecció d’aquesta 
memòria s’han tingut en compte els 
resultats amb origen en Gognos i GSI 
proporcionats pel Departament d’aco-
llida a persones migrades i refugiades 
i el seu criteri comptable, pot persis-
tir aquella disparitat; degut, especial-
ment, a què les dades d’aquesta me-
mòria s’han obtingut de dos informes: 
informe agenda SIAS i informe consul-
tors ICAB; informes que es nodreixen 
de les dades de les aplicacions agenda 
i SIAS, i que es descarreguen d’aques-
tes dues aplicacions. 

A més, la falta d’alguns arranjaments 
en les noves aplicacions informàti-
ques, per adaptar-les a les necessi-
tats específiques de la nostra entitat, 
han impedit tenir tota la informació 
de l’activitat realitzada durant el 
2022. 

LA GESTIÓ DE LES AGENDES
Les dades d’aquesta secció s’han ob-
tingut de l’informe proporcionat per 
l’Agenda SIAS. 

Persones que van sol·licitar 
cita en les agendes de l’ICAB.
2.477 persones han sol·licitat cita el 
2022 per ser atesos pel servei d’orien-
tació jurídica que l’Il·lustre Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona (ICAB) realit-
za al SAIER. 

A 1.883 persones només els consta una 
citació i 594 persones en tenen més 
d’una. El gràfic 48 mostra l’agrupació 
d’usuaris en funció del nombre de cita-
cions. (Gràfic 48)
 
Les cites anotades en les agendes dels 
consultors han sumat a final d’any  un 
total de 3.425 cites: 1.883 corresponen 
a les persones amb una única citació, i 
les 1.542 restants a les persones amb 
més d’una (Gràfic 49). 

Tenint en compte que el recompte de 
les cites proporciona informació sobre 
les vegades que una persona ha tingut 
una cita, pot no coincidir el nombre de 
persones citades i el de cites assigna-
des perquè una persona pot acumular 
més d’una cita: 1.542 citacions, és a dir, 
el 45% de les cites anuals, s’han acumu-
lat en 594 persones.

L’assistència 
De les 3.425 cites concedides s’han 
materialitzat 2.940 d’elles. Contenir 
les absències en  un 11% ha estat pos-
sible, en part, a les mesures adop-
tades per l’ICAB en la gestió de les 
agendes. 

El Gràfic 50 mostra l’estat de la ci-
tació tenint en compte la informació 
proporcionada pels consultors i con-
sultores  el dia de la citació; quan no 
s’informa sobre l’assistència o l’absèn-
cia de l’usuari, la cita s’identifica com 
“programada”. Doncs bé, encara que 
es considerés a les cites programades 
com absències, el grau d’absentisme 
continuaria sent baix: el 14 % de totes 
les cites assignades. 

La majoria de les cites perdudes cor-
responen a  persones que només van 
faltar una vegada a la cita (Gràfic 51).  
 
La contenció de l’absentisme ha con-
tribuït a la consolidació de la seva dis-
minució: des del 2019 l’absentisme ha 
anat caient anualment (Gràfic 52). 
 
 Les persones ateses
El Departament d’acollida a persones 
migrades i refugiades entén per perso-
na atesa aquella que compte amb una 
cita programada i/o realitzada. La cita 
s’identifica com “programada” quan els 
consultors no informen, el dia de la ci-
tació, si ha hagut assistència o absència 
de l’usuari. 
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Tenint en compte el criteri anterior, del total 
de persones amb una cita en les agendes 
dels consultors de l’ICAB, s’ha atès a 2.207 
persones (les persones que apareixen a 
l’agenda SIAS amb una cita programada i 
realitzada, només es compten una vegada 
perquè no es comptabilitza el nombre de 
vegades que una persona ha sigut atesa).

El nombre de persones ateses és supe-
rior segons el recompte proporcionat 
pel Departament d’acollida a persones 
migrades i refugiades, que l’ha situat en 
2.524 persones. La quantia és superior 
perquè el recompte inclou les dades de 
l’agenda SAIER mentre va estar opera-
tiva, i que no s’han vist reflectides a l’in-
forme de l’agenda SIAS.  

LA PROCEDÈNCIA 
DELS USUARIS/ÀRIES
La majoria dels usuaris del Servei han 
estat persones de països del continent 
americà: amb 1.894 persones, aquesta 
àrea geogràfica destaca de la resta de 
continents. El seu predomini es deu a la 
forta presència d’Amèrica del Sud, que 
amb 1.502 persones sumen el 52% de 
tots els usuaris (Gràfic 53). 
 
S’ha atès a persones procedents de 85 
països diferents. En el grup dels països 
amb més presència d’usuaris al SAIER 
(aquells amb 100 o més persones), Co-
lòmbia despunta clarament en supe-
rar les 400 persones; seguit per Perú, 
amb 341, i Veneçuela amb 292 individus 
(Gràfic 54). 
 
A les gràfiques següents es mostra la 
classificació dels països per continents.
(Gràfic 55, Gràfic 56, Gràfic 57, Gràfic 
58, Gràfic 59 i Gràfic 60).

L’ACTIVITAT DE L’ICAB AL SAIER

Per determinar d’una manera homogè-
nia l’activitat realitzada per les entitats 

Gràfic 48. AGRUPACIÓ DELS USUARIS PER NÚMERO DE CITACIONS QUE HAN TINGUT. 

Gràfic 51. CORRELACIÓ ENTRE LES ABSÈNCIES I LES CITES PERDUDES.

Gràfic 52. COMPARATIVA INTERANUAL DE L’ABSENTISME. 

Gràfic 49. AGRUPACIÓ DE LES CITES ATE-
NEN EL NÚMERO DE COMPAREIXENCES 
DELS USUARIS. 

Gràfic 50.  ESTAT DE LA CITACIÓ.
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que integren el SIAS, el Departament 
d’acollida a persones migrades i refugi-
ades té en compte les dades contingu-
des a l’informe que s’obté de l’agenda 
SIAS. Segons aquest criteri, les per-
sones ateses per l’ICAB van generar 
3.035 actuacions. Valor que equival al 
nombre de vegades que les persones 
ateses van ser citades i van acudir a 
la cita al llarg de l’any. Cal recordar en 
aquest punt l’advertència feta a l’epí-
graf sobre les persones ateses, ja que 
el resultat facilitat pel Departament 
d’acollida a persones migrades i refugi-
ades situa l’activitat anual de l’ICAB en 
3.520 actuacions. 

Amb la integració del SAIER en SIAS, 
el procés d’atenció de les persones ate-
ses es registra en l’aplicació SIAS; en-
tre altres dades que s’hi introdueixen, 
estan les relatives a les demandes dels 
usuaris i a les accions realitzades pels 
consultors per atendre-les. L’aplicació 
està desvinculada de l’agenda, i aques-
ta desvinculació pot trencar la correla-
ció entre els resultats d’ambdues apli-
cacions. 

Per mesurar el procés d’atenció dispen-
sat per l’ICAB a les persones que acu-
deixen al servei d’orientació que gesti-
ona, les dades introduïdes en l’aplicació 
SIAS es recullen en l’informe anomenat 
“informe consultors ICAB”; aquest in-
forme és el que fem servir per analitzar 
l’activitat del nostres serveis perquè, a 
més de proporcionar informació esta-
dística com ara la nacionalitat dels usu-
aris, conté les demandes — consultes 
legals— i les actuacions realitzades pels 
consultors: orientacions i derivacions. 
Tanmateix, com ja s’avançava a l’inici 
de la memòria, la falta d’alguns arran-
jaments en les noves aplicacions infor-
màtiques, ha impedit disposar de tota 
la informació, en especial, en relació a 
les demandes dels usuaris. 

Gràfic 53. PUSUARIS PER CONTINENTS 

Gràfic 54. PAÏSOS AMB UNA PRESÈNCIA 
IGUAL O SUPERIOR A LES 100 PERSO-
NES.

Gràfic 56. PAÏSOS D’AMÈRICA CENTRAL.

Gràfic 55. PAÏSOS DEL CONTINENT 
AFRICÀ

Gràfic 57. PAÏSOS D’AMÈRICA DEL NORD. 

Gràfic 59. PAÏSOS DEL CONTINENT 
ASIÀTIC.

Gràfic 58. PAÏSOS D’AMÈRICA DEL SUD.

Gràfic 60. PAÏSOS D’AMÈRICA DEL SUD.
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La informació que es facilita en els epí-
grafs següents té el seu origen en l’in-
forme “consultors ICAB”. Malgrat les 
reunions realitzades per determinar la 
causa o causes de la disparitat de re-
sultats —l’activitat de la nostra entitat 
és inferior segons l’informe “consultors 
ICAB” en comparació a l’informe agen-
da — no ha  sigut possible concretar-les; 
però es creu com a possible causa que 
en el moment de la migració no s’hagués 
traslladat tota la informació continguda 
en l’aplicació SAIER a l’aplicació SIAS.
  
Accions realitzades durant el 2022
Durant el 2.022 s’han realitzat 2.914 ac-
cions. Darrere d’aquestes actuacions hi 
ha 2.141 usuaris, dels quals 1.629 només 
han requerit una acció i 512 que n’han 
requerit més d’una. (Gràfic 61). 

El desequilibri entre el número de per-
sones i actuacions és coherent perquè 
una persona pot tenir atribuïda més 
d’una actuació; és el cas dels usuaris 
que venen al SAIER més d’un cop amb 
demandes noves: només hi ha una per-
sona, però amb múltiples demandes. 
Agrupant els usuaris per segments de 
l’activitat també es produeix un dese-
quilibri: si a la persona se li hagués fet 
una orientació jurídica i després una 
derivació a tramitador, per exemple, 
apareixerà tant en el recompte de les 
orientacions jurídiques com de les deri-
vacions a tramitadors. (Gràfic 62).  

L’orientació jurídica ha estat l’activitat 
principal de l’any 2022, amb 2.261 actua-
cions; seguida per les derivacions a tra-
mitadors i SERTRA, amb 342 i 172 deri-
vacions, respectivament. (Gràfic 63). 

Comparativa interanual de l’activitat 
En la comparativa interanual, l’activitat ha 
baixat el 2022 en comparació a l’any pre-
cedent, però es manté en un nivell equi-
valent al període 2018-2020. (Gràfic 64).

Gràfic 61. CLASSIFICACIÓ DELS USUARIS PER NÚMERO D’ACCIONS. 

Gràfic 62. CLASSIFICACIÓ DELS USUARIS PER SEGMENTS D’ACTIVITAT. 

Gràfic 63. ACTIVITAT DEL SERVEI DURANT EL 2022.
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Un any mes, l’orientació jurídica con-
tinua sent, una vegada més, l’activitat 
principal del servei. 

Si bé l’acció derivativa ha disminuït 
l’any passat en comparació a l’any 2021, 
si la comparem amb els altres anys no 
ha frenat el seu creixement, només ha 
desaccelerat,  perquè les 576 derivaci-
ons continuen sent superiors a les rea-
litzades en el període 2018 a 2019. 

L’orientació jurídica i gestió, que neix 
l’any passat, es refereix als casos en 
què la demanda de l’usuari, si bé no re-
quereix una derivació, necessita d’una 
gestió complementària a l’orientació ju-
rídica, com ara la petició de consulta a 
l’Administració, la redacció d’un escrit, 
etc. (Gràfic 65). 

L’acció derivativa
El resultat del 2022 ha portat a les deri-
vacions a tramitador a l’hegemonia que 
fins al 2020 han tingut, i contribueixen 
a consolidar la línia ascendent dibuixa-
da des del 2020.

Les derivacions al SERTRA han experi-
mentat durant el darrer any un des-
cens: es van realitzar 172 derivacions 
per aquesta causa. 

Les derivacions a altres entitats i al 
SOJ-LABORAL mostren un compor-
tament pràcticament semblant al 
dels darrers cinc anys. (Gràfic 66). 
.  
Tot seguit es fa una breu anàlisi de 
cadascuna de les categories que 
constitueixen l’acció derivativa del 
servei. 

Derivacions a altres entitats. 
Superat el descens del pic extraordi-
nari del 2019, s’aferma la tendència al-
cista amb un marcat increment en el 
darrer any. (Gràfic 67)

Gràfic 65. COMPARATIVA INTERANUAL DE LES ORIENTACIONS JURÍ-
DIQUES I DERIVACIONS.  

Gràfic 64. COMPARATIVA INTERANUAL DE L’ACTIVITAT DE L’ICAB AL SAIER.

Gràfic 66. COMPARATIVA INTERANUAL DE L’ACTIVITAT DERIVATIVA.
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Derivacions al SERTRA. 
El resultat del 2022 aplana el pic del 
2021 per posicionar-lo per sota del va-
lor del 2020. Tanmateix, la tendència és 
alcista. (Gràfic 68). 

Derivacions al SOJ-laboral.  
Els resultats del 2022 mostren una lleu-
gera disminució de l’activitat. (Gràfic 69). 

Derivacions a lletrats i 
lletrades  tramitadors.
Les derivacions al personal tramitador 
recupera el seu ritme de creixement 
amb el resultat del 2022. (Gràfic 70).

Els motius de derivacions 
a lletrats i lletrades  tramitadors.

El principal motiu per derivar al perso-
nal tramitador han estat les qüestions 
relacionades amb la nacionalitat espa-
nyola. La interposició del recurs de re-
posició apareix com la segona causa de 
derivació seguit del recurs contenciós 
–administratiu.  (Gràfic 71). 

Motius de derivació al personal 
tramitador l’any 2022.
La jerarquia entre els motius de deriva-
ció al personal tramitador no s’ha alte-
rat en els darrers cinc anys: la naciona-
litat continua ocupant el primer lloc en 
l’escalafó, seguida per les derivacions 
per a impugnar resolucions administra-
tives, que conserven el segon grau,  i 
per les destinades a la cancel·lació dels 
antecedents (policial i/o penals) que es 
mantenen en tercer lloc. 

En l’anàlisi individualitzat de cadascun 
dels motius observem un compor-
tament diferent: les derivacions per 
nacionalitat transiten d’un període 
descendent a un altre ascendent al 
2020, però amb un suau creixement 
en 2022; les derivacions per impug-
nació mostren un estancament; i les 

Gràfic 67. EVOLUCIÓ DE LES DERIVACIONS A ALTRES ENTITATS.

Gràfic 68. EVOLUCIÓ DE LES DERIVACIONS AL SERTRA

Gràfic 69. EVOLUCIÓ DE LES DERIVACIONS AL SOJ-LABORAL.
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derivacions realitzades per la cancel·la-
ció d’antecedents no experimenta canvis 
rellevants.  (Gràfic 72).  

A l’ampliar el motiu impugnatiu, obser-
vem que el recurs d’alçada pràcticament 
desapareix, el recurs contenciós-adminis-
tratiu continua la seva recuperació, i el 
recurs de reposició  cau  lleugerament a 
l’any 2022. (Gràfic 73) 

LES DEMANDES DE LES 
DERIVACIONS A TRAMITADOR
Com ha quedat dit a l’inici de la secció 
“l’activitat de l’ICAB en el SAIER”, el re-
tard en l’arranjament de les funcionalitats 
de l’aplicació SIAS que permeten obtenir 
totes les dades de l’informe consultors 
ICAB, no ha permès disposar de la tota-
litat de les demandes: només es disposa 
de les associades a l’acció derivativa.  Per 
aquesta raó, en la memòria del 2022 no-
més podem analitzar aquest segment i no 
el total  de l’activitat consultiva. 

La majoria de les derivacions fetes pro-
venen de demandes relacionades amb la 
nacionalitat espanyola: el 69% d’aquelles 
la tenien com a causa. (Gràfic 74).  

De les 236 derivacions que es van fer per 
raons de nacionalitat, 235 d’elles es van 
realitzar per sol·licitar l’adquisició de la 
nacionalitat espanyola, i només una esta-
va relacionada amb la pèrdua d’aquesta. 

Dins del règim general, la residència per 
raons humanitàries va ser el principal 
motiu per derivar a un advocat o advo-
cada tramitador. Destaquen, també, les 
qüestions sobre la residència de llarga 
durada i els arrelaments social i laboral. 
(Gràfic 75). 

Finalment, la residència dels familiars 
de ciutadans espanyols va ser la raó 
principal de derivació en el bloc del rè-
gim comunitari. (Gràfic 76).

Gràfic 70. EVOLUCIÓ DE LES DERIVACIONS AL PERSONAL TRAMITADOR. 

Gràfic 71. MOTIUS DE DERIVACIÓ AL PERSONAL TRAMITADOR L’ANY 2022.

Gràfic 72. EVOLUCIÓ INTERANUAL DE LES ACCIONS DERIVATIVES.

Gràfic 73. EVOLUCIÓ  DELS RECURSOS. 
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Gràfic 74. GRUPS DE CONSULTES ASSOCIADES A LES DERIVACIONS A TRAMITADOR

Gràfic 75. MOTIUS DE CONSULTES DEL GRUP RÈGIM GENERAL. 

Gràfic 76. MOTIUS DE CONSULTES DEL RÈGIM COMUNITARI.
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Serveis per a la millora de la capacitació professional

Serveis que ofereixen Solucions als professionals
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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 ges-
tió de despatxos 

L’exercici de l’advocacia exigeix estar en constant desenvolupament 
formatiu i actualització professional, tenint en compte la creixent 
complexitat social en la qual s’emmarquen les ciències jurídiques. 

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ofereix formació inicial -amb 
els Màsters d’Accés 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 reci-
clatge 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, conferències, webinars, càpsules formatives, pòdcasts i con-
gressos. 

També, el Col·legi ofereix formació sobre altres àrees tan importants 
com poden ser els idiomes, la formació internacional, el màrqueting 
o la gestió empresarial.
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D’ARA ENDAVANT, FORMACIÓ ICAB!
L’objectiu del Departament de Forma-
ció de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia 
de Barcelona és posar a l’abast dels/
de les  lletrats/des l’accés a una forma-
ció de qualitat. En el context actual de 
canvi constant, l’advocacia ha d’estar en 
permanent actualització i, gràcies a la 
#FormacióICAB, tant en format presen-
cial com on-line, els advocats/des poden 
formar-se amb productes específics.

FORMACIÓ INICIAL: MÀSTERS D’AC-
CÉS I EPJ
L’àrea de formació inicial està formada 
per dos productes específics dirigits als 
recent graduats. D’una banda, els Màsters 
d’Accés a l’Advocacia, organitzats conjun-
tament entre l’ICAB i les diferents uni-
versitats i, de l’altra, l’Escola de Pràctica 
Jurídica, amb més de 50 anys de trajec-
tòria, que forma als/a les graduats/des en 
la pràctica de la professió de l’advocacia, 
facilitant-los les eines i recursos necessaris 
per a l’activitat diària de l’exercici.

L’àrea de formació especialitzada dona 
resposta a la demanda dels advocats/
des que volen una formació completa 
i detallada d’alguna de les especialitats 
del Dret. Aquesta s’ofereix a través de 
diferents productes formatius: Màsters i 
Postgraus formats per un quadre docent 
d’advocats/des en exercici, magistrats, 
fiscals i professionals en l’àmbit del Dret.

L’àrea de formació continuada s’encarre-
ga d’organitzar formació de curta durada 
en les diferents àrees del Dret, ja sigui en 
format curs, conferència, webinar, taula ro-
dona, pòdcast, càpsula formativa, jornada o 
congrés i en les modalitats presencial, on-line, 
blended i per videostreaming, segons el cas. 

Els advocats i advocades que formen part 
de la Junta de les Seccions i Comissions de 
l’ICAB treballen desinteressadament pro-
posant i organitzant activitats formatives 

ENTREGA DE DIPLOMES EPJ ALS I LES ALUMNES DE L’EPJ 2020-2021

Gràfic 1. PERCENTATGE DE MODALITAT ACTIVITATS FORMATIVES 2022

PRESENCIAL

40%
32%

28%

ON-LINE BLENDED

ENTREGA DE DIPLOMES EPJ EDICIONS 2021-22 I MARÇ 2022
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amb l’objectiu d’arribar al major nombre de 
col·legiats i col·legiades. S’han organitzat di-
verses formacions en horari conciliador de 
migdia, arribant a gairebé un 30%.

Al llarg del 2022 s’ha recuperat la formació 
presencial, mantenint i convivint amb els 
formats on-line i blended. Amb la consoli-
dació de la formació on-line s’ha continuat 
amb un nombre d’assistents molt elevat, 
aproximadament 300 activitats formatives 
amb un total de 20.812  alumnes.
  
Les diferents modalitats de formació 
conviuen i es valoren segons el produc-
te concret. Els Màsters d’Especialització 
s’ofereixen en format blended; el Postgrau 
de Pràctica Jurídica compta amb grups 
presencials i on-line; els Postgraus en Dret 
Diplomàtic i Consular i en Dret Europeu 
s’ofereixen on-line;  i els cursos de curta 
durada en les tres modalitats (presencial, 
on-line i blended), segons el cas. Les con-
ferències i webinars es poden seguir de 
manera presencial i on-line, segons el cas, 
i les jornades i congressos s’han ofertat 
sobretot de manera presencial i blended.

Al quadre comparatiu (Gràfic 1) es mos-
tren el nombre d’activitats formatives se-
gons la modalitat.

Formació inicial, Màster d’Accés a l’Ad-
vocacia
En el marc del nou accés a l’advocacia, el 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona té 
signats convenis amb 5 universitats per 
organitzar el Màster d’Accés a l’Advocacia, 
aquestes són: la Universitat de Barcelona 
(UB), la Universitat Autònoma de Barce-
lona (UAB), la Universitat Pompeu Fabra 
(UPF), la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC) i la Universitat Abat Oliba (UAO).

Entre les cinc universitats, l’any 2022 han 
tingut més de 800 alumnes amb més de 
3.500 hores totals de formació teòrica i 
2.250 hores de formació pràctica.

Aquest 2022, fruit de la col·laboració 
entre les tres universitats públiques i 
l’ICAB, s’ha celebrat la quarta edició de 
la triangular de simulacions entre la UB, 
la UAB i la UPF a la seu del Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona. Durant una tar-
da, els i les alumnes de les tres universi-
tats han simulat judicis en els àmbits Civil 
i Penal amb jutges, resultant guanyadors 
en la categoria de Penal la UPF i en la de 
Civil la UB. 

Formació inicial, Escola de Pràctica Jurídica
Els programes de formació inicial impar-
tits a través de l’Escola de Pràctica Jurí-
dica (d’ara endavant, l’EPJ), estan dirigits 
a un perfil molt concret d’advocats/des. 
El primer i principal el  constitueixen col-
legiats/des que, recentment graduats/
des, llicenciats/des o no, volen iniciar-se 
en l’exercici de la professió d’advocat. 
Així, el segon perfil el constitueixen molts 
companys/es que han passat de no exer-
cents a exercents, amb l’objectiu de do-
nar un canvi a la seva carrera professio-
nal a través de l’exercici de l’advocacia, 
i que han tingut en l’EPJ una magnífica 
oportunitat de 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 dividit en diferents mò-
duls en funció de l’àrea pràctica del Dret 
que es vulgui desenvolupar.

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

Dins del Postgrau en Pràctica Jurídica, se 
celebren a l’Escola Judicial simulacions de 
judicis entre diferents EPJs que es duen a 

terme a la seu de l’Escola Judicial a Vall-
vidrera. Durant tres jornades del mes de 
maig es simulen judicis en l’àmbit Penal, 
Civil, Laboral, Administratiu i de Família. 

A més a més, durant l’any 2022 s’ha enge-
gat, dins del Postgrau en Pràctica Jurídica, 
l’Alumni EPJ, un programa amb l’objectiu 
que els alumnes, exalumnes i professorat 
mantinguin contacte i facin networking a 
través de trobades i actes socials. La inau-
guració de l’AlumniEPJ va tenir lloc el se-
tembre del 2022 amb una festa a la qual 
van assistir més de 300 persones, i on ex 
alumnis il·lustres van explicar la seva ex-
periència personal amb música en directe. 

Al Gràfic 2 podem veure l’evolució anual 
dels alumnes matriculats/des en l’EPJ. En 
aquest, veiem com en l’últim any ha hagut 
un manteniment del nombre d’alumnes. 
Durant l’any 2017-18 , entre les dues edi-
cions, hi va haver un total de 88 alum-
nes.  Aquesta evolució va continuar  l’any 
2018-19 amb un total de 80 alumnes. L’any 
2019-20, a l’Escola de Pràctica Jurídica, hi 
va haver un lleuger augment d’alumnes, 
amb un  total de 81, i l’any 2020-21 ha ha-
gut 110 alumnes. Durant l’any 2021-22 hem 
tingut un total de 100 alumnes. Quant a 
la durada dels cursos de l’EPJ, aquests 
sempre tenen una durada de 800 hores. 

 

 

 
Gràfic 2. EVOLUCIÓ ANUAL DELS/LES 
ALUMNES MATRICULATS/DES A L’EPJ.

2017-2018

88

2018-2019 2019-2020

2020-2021 2021-2022

80 81
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Pràctiques 
El Departament de Formació ofereix als 
i les alumnes que cursen formació de 
llarga durada la possibilitat de realitzar 
pràctiques en despatxos, institucions 
públiques i empreses per tal de portar a 
la pràctica els coneixements que adqui-
reixen a les aules. Aquestes pràctiques 
són de dos tipus: pràctiques nacionals i 
pràctiques internacionals.

En el cas de les pràctiques nacionals, 
aquest servei es dirigeix a dos perfils:
 
a) Alumnat que està 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 que estant cursant els Màs-
ters d’Especialització i l’Escola de Pràc-
tica Jurídica.

En ambdós casos, el departament de 
Formació busca el perfil requerit pel 
despatx, envia els currículums i gestiona 
el conveni en pràctiques corresponents. 

Durant l’any 2022, el Col·legi ha ges-
tionat un total de 550 convenis amb 
300.000 hores de pràctiques nacionals. 

D’altra banda, l’ICAB ha considerat con-
venient seguir fomentant la internacio-
nalització dels recents o futurs col·legi-
ats i col·legiades mitjançant la realització 
de pràctiques externes 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, i properament, la UPF-BSM, s’ofe-
reix la possibilitat als i les estudiants del 
Màster d’Advocacia en aquestes universi-
tats, de realitzar una part de les pràctiques 
del Màster en un despatx estranger. 
Així, l’any 2022 s’han implementat al vol-
tant de 30 mobilitats. 

fi
sc

al

m
ed

ia
ci

ó

pe
na

l

la
bo

ra
l

ne
go

ci
s

co
nc

ur
sa

l

im
m

o
bi

li
ar

i

cu
rs

 r
rh

h

fa
m

il
ia

 
i s

uc
ce

ss
io

ns

co
m

pl
ia

nc
e

so
ci

et
at

 d
e 

la
in

fo
rm

ac
ió

pr
o

p.
in

du
s-

tr
ia

l 
i i

nt
el

.

Gràfic 4. DISTRIBUCIÓ DE L’ALUMNAT MÀSTERS ICAB 2022
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D’ESPECIALITZACIÓ DE L’ICAB
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Consum. Tot això, a través de sessions 
de Màster i Postgraus impartides en 
grups reduïts, per un ampli ventall de 
ponents amb diferents perfils professi-
onals, relacionats amb la disciplina ob-
jecte d’estudi; la gran majoria advocats i 
advocades en exercici, que li donen un 
alt nivell de qualitat a aquesta formació.

En l’edició 2022, seguint la línia dels últims 
dos anys (2020-2021) i tal i com comentà-
vem a la introducció del text,  hem conso-
lidat la transformació i adaptació de tota 
la formació al format on-line i, a més, hem 
pogut tornar al format presencial; combi-
nant ambdós formats, per cobrir les ne-
cessitats de tot el nostre alumnat; tant els 
que prefereixen el contacte presencial 
com aquelles persones que per diverses 
circumstàncies els hi és més còmode po-
der seguir les classes virtualment.  

A més de tota l’oferta de Màsters i Post-
graus, hem organitzat cursos específics 
de Delegat de Protecció de Dades, cer-
tificats 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’Agència Espa-
nyola de Protecció de Dades. 

Hem organitzat 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 i empreses i par-
ticulars oferint un estudi responsable i 
complert de la matèria, s’ha actualitzat el 
programa del Màster Societat de la Infor-
mació, passant a ser Màster en Entorns 
Tecnològics, per tal que el participant pu-
gui donar resposta a múltiples disciplines 
legals del Dret Digital, davant la revolució 
tecnològica actual. A més, juntament amb 
la col·laboració de la Universitat de Bar-
celona, hem actualitzat el programa de 
Postgrau en Resolució de Conflictes, do-

nant una visió més jurídica, i es vertebra a 
través d’una formació integral del profes-
sional en l’àmbit de tots els sistemes de 
resolució de conflictes i d’acord amb els 
desafiaments que la futura llei d’eficièn-
cia processal ens plantejarà. 

Hem organitzat també la 3a edició del 
Curs de Desenvolupament per a Direc-
tives, Dones en Consell d’Administració, 
continuant amb el treball del Pla d’Igual-
tat impulsat per l’ICAB, i la 4a edició del 
Curs de Management per a l’Advocacia. A 
més, hem tornat a organitzar el Curs d’ex-
pert en Consum i Mediació, juntament 
amb la Universitat de Barcelona, atès que 
la primera edició va tenir molt bona aco-
llida entre els i les assistents. Així mateix, 
hem continuat, a més, amb la celebració 
del Curs d’Especialització en Recursos 
Humans. Dins del Màster en Compliance, 
hem ofert el Curs CESCOM, de prepara-
ció de prova de certificació IFCA.

Al Gràfic 3 es pot observar l’evolució 
anual dels alumnes matriculats en algun 
Màster d’Especialització de l’ICAB. En 
aquest, veiem com la tendència des del 
any 2018 és d’anar incrementant el núme-
ro d’alumnes que s’especialitzen. Coinci-
deix amb la renovació de programes i in-
troducció de nous productes. El descens 
en l’any 2020 es deu a la crisi sanitària de 
pandèmia que vam tenir aquella edició. 
En aquest últim any, 2022, veiem una ten-
dència 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/a 
a poder gaudir d’una formació blended 
(semipresencial) podent respondre a les 
necessitats i preferències de cadascun 
dels i les alumnes. A més, podem dir que 
el nivell de satisfacció amb aquest nou ti-
pus de format ha estat excel·lent. 

Al Gràfic 4 tenim la distribució dels 
alumnes matriculats en els Màsters  al 
llarg de l’any 2022, en funció del concret 
pla formatiu triat.

En relació també amb el projecte 
LAWYEREX, destinat a l’intercanvi 
d’advocats/des col·legiats/des amb un 
màxim de 7 anys d’exercici, l’ICAB ha 
tornat a formar part de la nova edició 
iniciada el mes de maig de 2022. També 
s’ha començat la nova convocatòria del 
“Young Lawyer Contest”, obert a estu-
diants i col·legiats fins a un màxim d’un 
any d’exercici, per a fer simulacions de 
judicis al TEDH.

Respecte als seminaris que habitual-
ment s’organitzen conjuntament amb 
l’Acadèmia de Dret Europeu (ERA), 
aquest any 2022 s’han realitzat a l’ICAB 
4 seminaris, d’entre els quals destaquem 
l’Annual Forum Criminal Justice i el Se-
minari de Gender Equality. Al llarg de 
2023, ja n’hi ha 5 més de programats.

Amb la intenció de seguir apropant les insti-
tucions europees a l’advocacia de Barcelo-
na, l’any 2022 s’ha organitzat, així mateix, una 
nova edició del Postgrau en Dret Europeu. 
Com en altres formacions de l’ICAB, la 5a 
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 desenvolu-
pats a través de l’àrea de formació es-
pecialitzada de l’ICAB tenen l’objectiu 
de proporcionar als col·legiats/des les 
competències i coneixements especí-
fics, en un àrea determinada del Dret, 
tenint en compte, a més, totes les disci-
plines que els hi pot aportar un plus en 
les seves formacions, com són les ha-
bilitats comunicatives, negociació, me-
diació, etc. Així, des de la seva creació 
l’any 2004, aquesta formació ofereix als 
i les alumnes les eines necessàries per a 
l’especialització en: Dret Penal, Laboral, 
Entorns Digitals, Immobiliari, Concur-
sal, Mediació, Família, Negocis, Esport, 
Propietat Industrial i Intel·lectual, Famí-
lia i Successions, Fiscal,  Compliance i 
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En aquest, veiem com el nombre 
d’estudiants es reparteix de manera 
bastant irregular segons el concret 
Màster que mirem, encara que sem-
pre respectant la filosofia de desen-
volupar els cursos en grups reduïts. 
Així, destaquem els grups d’Immobi-
liari, Negocis i Laboral i RRHH, que 
aquest any han tingut els grups més 
grans, mentre que els grups més pe-
tits han estat els de Penal, Propietat 
Industrial i Intel·lectual i Compliance. 
Considerem que tots els grups tenen 
un nombre d’alumnes perfecte per 
poder treballar al màxim amb una me-
todologia pràctica i de participació de 
tot el grup, i això es reflecteix en les 
bones valoracions de l’alumnat, amb 
una nota mitjana del 8,5.

En relació a l’evolució anual d’hores 
impartides a través dels programes de 
Màsters d’Especialització de l’ICAB, 
al Gràfic 5 tenim les dades relatives 
al període comprès entre els anys 
2018-2022. Aquesta comparativa cal 
posar-la en relació amb el desenvolu-
pament anual de les matriculacions, 
abans comentat.  Podem veure l’evolu-
ció des del curs 2018, en el qual s’han 
incrementant les matrícules. L’any 2019 
observem l’increment, juntament amb 
el d’alumnes, i el 2020, un petit des-
cens per les circumstàncies sanitàries, 
però al 2022 -amb la consolidació de 
la formació on-line i blended-, hi ha un 
increment també en les hores forma-
tives.

FORMACIÓ CONTINUADA 
Les 26 Seccions de l’ICAB que formen 
la Comissió de Cultura han realitzat, 
un any més, una important tasca en la 
programació de l’àmplia oferta formati-
va de curta durada; formació sobre te-
mes d’actualitat, d’interès i sobre ma-
tèries diverses del Dret, que s’ha posat 
a l’abast dels col·legiats/des de l’ICAB.

Formació gratuïta
Durant aquest 2022, les Seccions de 
l’ICAB han organitzat prop de 200 ac-
tivitats formatives. D’aquestes, unes 130 
han estat activitats gratuïtes -sobretot 
webinars on-line i conferències presenci-
als o en format híbrid-, el que representa 
prop del 60% de la formació continuada. 
Aquestes activitats suposen un total de 
370 hores lectives, complint el compro-
mís de la Junta de Govern de donar ac-
cés a través de jornades, conferències, 
webinars i altres formats a formació en 
temes d’especial interès o d’actualitat. 
De la resta, unes 75 han estat activitats 
de pagament; entre elles podem desta-
car la realització de cursos, jornades i 
congressos.

Webinars i conferències
Les Seccions i Comissions de l’ICAB han 
celebrat més de 200 webinars i confe-
rències durant el 2022. 

Videos Streamings
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
(ICAB) ha reprès i ha donat empenta al 
2022 als videostreamings. 

A l’any 2022 s’han gravat i publicat 13 
videostreamings (webinars i conferènci-
es gravades, en diferit), tenint una molt 
bona acollida tant pels col·legiats/des de 
l’ICAB com pels col·legiats/des d’altres 
col·legis de l’Estat.

Plataforma Vimeo
En el període de l’1 de gener al 31 de de-
sembre de 2022, les dades de l’anàlisi de 
vídeos a la plataforma VIMEO han estat 
les següents:  

- Nombre total d’impressions: 465.582.
- Nombre de visites: 22.365.
- Promig de vistes: 40%

Idiomes
El cursos d’idiomes impartits al 2022 han 

LLIURAMENT DELS DIPLOMES 
DEL POSTGRAU EXPERT EN DRET 
EUROPEU 2021-2022

2.369 2.400 2.590 2.6773.213

2018 20202019 2021 2022

Gràfic 5. EVOLUCIÓ ANUAL DEL  
NOMBRE D’HORES MÀSTERS ICAB

PROGRAMA DESENVOLUPAMENT 
PER A DIRECTIVES. DONES EN 
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ. 
EDICIÓ 2022
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estat d’anglès jurídic, en horari de mig-
dia i tarda, i també s’han organitzat des 
de l’ICAB sessions d’anglès i francès per 
telèfon o a través del sistema de video-
conferències de Zoom.

Curs on-line Secretariat Jurídic
L’ICAB, conjuntament amb l’editorial Ti-
rant lo Blanc, ha oferit el curs on-line de 
Secretariat Jurídic, amb una molt bona 
acceptació durant aquest any 2022.

Cursos accés Torn d’Ofici i assistència 
al detingut
Des de la Comissió de Cultura i Forma-
ció, conjuntament amb la Comissió de 
Penitenciari i la Comissió del Torn d’Ofi-
ci, s’han organitzat cursos de formació 
d’accés al Torn d’Ofici i Assistència al 
Detingut en compliment del requisit de 
formació que preveu el Reglament del 
Servei de Defensa d’Ofici i Assistència 
Jurídica Gratuïta del Col·legi de l’Advo-
cacia de Barcelona.

Durant l’any 2022, s’han programat 
aquests cursos: Curs del tribunal del ju-
rat, Curs d’especialització sobre violèn-
cia masclista, Curs general d’estrangeria, 
Curs de dret penitenciari, Curs de dret 
matrimonial canònic i Curs d’especialit-
zació lletrada en la jurisdicció de menors.

Jornades i Congressos 2022
Durant l’any 2022 s’han organitzat, direc-
tament des del Departament de Forma-
ció, o bé amb suport a altres Comissions, 
22 Jornades i Congressos amb una molt 
bona rebuda en general per part dels 
col·legiats/des. Aproximadament, una 
tercera part d’aquests congressos i jor-
nades s’han celebrat de forma gratuïta 
per als col·legiats/des, i més de 8.000 
persones han pogut assistir-hi, presenci-
alment  o de manera virtual. Des de la 
Biblioteca de l’ICAB s’han elaborat les 
bibliografies que han estat facilitades als 
congressistes i ponents. 

A continuació, assenyalem la relació de 
congressos i jornades, indicant el con-
grés, la data de celebració i una breu 
ressenya de cadascun d’ells:
 
1. Jornades Formatives de Sant Raimon 

de Penyafort. 1, 2 i 3 de febrer de 
2022

2. Jornada Dones i Advocades. Per un 
nou 8 de març. 1 de març de 2022.

3. IV Congrés de Dret Laboral: on es-
tem i cap a on anem? 24 i 25 de març 
de 2022.

4. III Congrés de Compliance. El para-
digma de la gestió ètica de les orga-
nitzacions. 31 de març i 1 d’abril de 
2022.

5. I Congrés sobre la Clàusula Rebus. 
Nous reptes i plantejaments jurídics. 
8 d’abril de 2022.

6. IV Congrés de Mediació de l’advoca-
cia. Diàleg i equilibri envers la vulne-
rabilitat. 20, 21 i 22 d’abril de 2022.

7. II Congrés de la Infància i l’Adoles-
cència. 28 i 29 d’abril de 2022.

8. IX Congrés Nacional Aranzadi de Dret 
Concursal. 28 i 29 d’abril de 2022.

9. I Congrés de Família. 12 i 13 de maig 
de 2022.

10. I Congrés d’Ocupació Il·legal. 19 i 20 
de maig de 2022.

11. Jornades de Mediació GEM-
ME-ICAB. 10 i 11 de juny de 2022.

12. IV Congrés de Consum de l’Advoca-
cia. 16 i 17 de juny de 2022.

13. I Jornada d’arbitratge Internacional a 
Barcelona, amb ocasió del XVI Con-
grés Internacional del CEA. 22 i 23 de 
juny de 2022.

14. 20è Aniversari Creació CPDA ICAB. 
1 de juliol de 2022.

15. VII Congrés de l’Advocacia de Barce-
lona. Del 18 al 21 de juliol de 2022.

16. Jornada sobre la Reforma Concursal 
2022. 14 de setembre de 2022.

17. 4th Women Business & Justice Eu-
ropean Forum (2022). Per una plena 
igualtat. 22 de setembre de 2022.

18. Jornada RJC 2022: La compravenda a 
Catalunya. Canvis legislatius i jurispru-
dencials en adaptació del Dret Euro-
peu. 29 i 30 de setembre de 2022.

19. Jornada ADR: Per a cada conflicte, 
una via de solució. 5 d’octubre de 
2022.

20. International Arbitration Congress 
2022. Back to the future. 6th Part: 
‘Damages in Arbitration’. 20 i 21 d’oc-
tubre de 2022.

21. II Congrés Violència Masclista. 3 i 4 
de novembre 2022.

22.  Congrés de Prova Judicial. 24 i 25 de 
novembre de 2022. 

Jornades Formatives de Sant Raimon 
de Penyafort
En el marc dels actes de Sant Raimon 
de Penyafort 2022, de l’1 al 3 de febrer, 
el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
ha ofertat les Jornades Formatives; una 
vintena de conferències de màxima re-
llevància en format blended (presenci-
al i online). Un èxit rotund amb més de 
3.800 inscripcions. 

Aquestes conferències gratuïtes han 
estat una excel·lent oportunitat per po-
sar-se al dia i actualitzar-se. S’han tractat 
temes com la nova reforma laboral, els 
Menors No Acompanyats (MENA), les 
garanties en assistències penals telemà-
tiques, l’ocupació il·legal d’habitatges, el 
compliance als despatxos d’advocats, o 
els 40 anys de la Llei del divorci, entre 
d’altres. 
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Jornada Dones i Advocades
La Jornada Dones i Advocades, per un 
nou 8 de març, ha abordat, entre d’altres 
temes, la fiscalitat en les ruptures matri-
monials; els efectes de les situacions de 
vulnerabilitat en els arrendaments ur-
bans, la moratòria concursal i la respon-
sabilitat de l’administrador social; l’audi-
ència del menor; i la mediació com a via 
de resolució de conflictes. 

Les 9 conferències han estat impartides 
per dones ponents expertes en les di-
ferents matèries analitzades per tal de 
visualitzar el talent femení.

IV Congrés de Dret Laboral
Els dies 24 i 25 de març de 2022 s’ha 
celebrat el IV Congrés Laboral, sota el 
lema La reforma laboral, anàlisi en pro-
funditat, en el que es s’ha abordat el 
nou marc normatiu derivat de la recent 
reforma laboral i s’han analitzat les con-
seqüències de la seva aplicació pràctica.

El Congrés, en format presencial i on-
line, s’ha estructurat en quatre taules de 
debat per tractar, de forma transversal, 
la reforma i tots els seus eixos: l’impacte 
de la pandèmia de la COVID-19  en les 
relacions laborals, la contractació labo-
ral després del RD-Ley 32/2021, la nego-
ciació col·lectiva després de la darrera 
reforma laboral i l’aplicació pràctica de 
la reforma laboral.

III Congrés de Compliance
La Secció de Compliance de l’Il·lustre 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i 
l’Associació Espanyola de Compliance 
(ASCOM) han organitzat el III Congrés 
de Compliance, celebrat els dies 31 de 
març i 1 d’abril de 2022 en format blen-
ded (presencial i telemàtic). El Congrés 
ha posat en valor aquesta eina com a eix 
essencial per a la gestió ètica de les em-
preses.

Durant la celebració del Congrés s’ha 
presentat la política i el sistema de 
gestió de compliance penal de l’ICAB. 
Entre les mesures acordades, cal des-
tacar que s’ha habilitat un canal de 
denúncies -confidencial i anònim- per 
detectar riscos i incompliments de 
la política de compliance penal de la 
corporació. L’Il·lustre Col·legi de l’Ad-
vocacia de Barcelona es posa a l’avant-
guarda de la gestió ètica i de la bona 
governança de les Corporacions de 
dret públic.

I Congrés sobre la Clàusula Rebus
L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona, a través de l’Institut d’Inves-
tigació i Innovació Jurídica I+Dret, con-
juntament amb l’Il·lustre Col·legi Oficial 
d’Advocats de Santa Cruz de La Palma 
ha organitzat el 8 d’abril de 2022 el I 
Congrés sobre la Clàusula Rebus. Nous 
reptes i plantejaments jurídics. El Con-
grés s’ha pogut seguir presencialment a 
Santa Cruz de La Palma i també on-line. 

La celebració del ‘I Congrés sobre la 
Clàusula Rebus’, ha estat el primer so-
bre aquesta matèria que s’ha celebrat a 
Espanya i ha permès complir amb l’ob-
jectiu d’abordar els nous reptes i plan-
tejaments jurídics del que comporta la 
seva aplicació al nostre ordenament 
jurídic.

IV Congrés de Mediació de l’advocacia
El IV Congrés de Mediació de l’Advo-
cacia, celebrat del 20 al 22 d’abril de 
2022, ha promogut l’ús d’aquesta via 
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alternativa de resolució de conflictes 
en col·lectius vulnerables. Sota el lema 
‘La mediació: Diàleg i equilibri envers la 
vulnerabilitat’, ha posat de manifest a 
través de vuit taules de reflexió i anàlisi 
que la mediació és una via essencial per 
resoldre conflictes que afecten col·lec-
tius vulnerables, entre ells, infants, joves, 
dones i persones amb discapacitat.

El Congrés s’ha dut a terme a la seu de 
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Bar-
celona, i també s’ha donat la possibilitat 
de seguir-lo de forma telemàtica. 

II Congrés de la Infància i l’Adolescència
Els dies 28 i 29 d’abril del 2022 ha tingut 
lloc a la Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi 
de l’Advocacia de Barcelona (i on-line) la 
celebració del II Congrés de la Infància i 
l’Adolescència, organitzat conjuntament 
per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Ma-
drid (ICAM), la Plataforma ‘Familia & 
Derecho’ i l’Il·lustre Col·legi de l’Advoca-
cia de Barcelona.

Amb la participació de més de 40 po-
nents de perfils professionals multidis-
ciplinaris (advocacia, juristes, psicòlegs, 
sociòlegs, directors d’entitats educati-
ves, inspectors d’educació; magistrats, 
pediatres) s’ha donat a conèixer la visió 
sobre els assumptes judicials en què 
estan involucrats molts nens i nenes de 
tot l’Estat, les decisions unilaterals que 
prenen els pares en temes escolars i de 
salut, l’acollida de menors estrangers, la 

importància de la mediació en l’àmbit 
familiar, com es tracta la violència dins 
de les famílies, l’esquema judicial i les 
competències dels jutjats, la tasca dels 
partits polítics en relació amb la legisla-
ció i la visió periodística d’aquest tipus 
de conflictes.

I Congrés de Dret de Família
La Secció de Dret de Família de l’Il·lus-
tre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
(ICAB) ha celebrat  de l’11 al 13 de maig 
de 2022 la primera edició del Congrés 
de Família per analitzar les novetats 
relacionades amb aquesta branca del 
Dret.

Ha servit per abordar el present, passat 
i futur del dret de família, el concepte 
de domicili familiar, el dret internacio-
nal privat en els processos de família, 
l’ús de la mediació per resoldre conflic-
tes de família, la sostracció internacio-
nal de menors, la violència domèstica 
en els procediments de família, qüesti-
ons derivades de la filiació, repercussi-
ons fiscals de les ruptures matrimonials 
i de família, entre d’altres. Tot això ha 
estat possible gràcies a la participació 
de més de 20 experts especialitzats en 
dret de família.  

El Congrés de Dret de Família ha fina-
litzat amb una petició per part de l’ad-
vocacia: la necessitat de crear la Secció 
d’Infància, Família i Capacitat dins la ju-
risdicció civil.

I Congrés d’Ocupacio Il·legal
L’ICAB, a través de l’I+Dret, i els Col·le-
gis d’Advocats de Màlaga i Mataró han 
organitzat  conjuntament, els dies 19 i 
20 de maig de 2022, la primera edició 
del Congrés d’Ocupació Il·legal en for-
mat blended (presencial i telemàtic). 
Durant dos dies s’ha exposat la proble-
màtica de l’ocupació il·legal a Espanya 
des de totes les perspectives: legal, 
política, social, econòmica i de segu-
retat.

S’han tractat temes com el dret a l’ha-
bitatge vs. el dret a la propietat priva-
da: principis constitucionals, la proble-
màtica de l’ocupació en comunitats de 
propietaris, l’ocupació des de la pers-
pectiva del dret processal: accions del 
propietari i de l’ocupant, l’ocupació en 
la jurisdicció penal, tractament de les 
ocupacions delinqüencials i mafioses 
i una taula rodona d’inversors, promo-
tors i constructors; entre d’altres. Més 
de 400 persones han assistit, tant de 
manera presencial a Màlaga com on-
line.

Entre les conclusions d’aquest 1er Con-
grés de l’Ocupació Il·legal, cal destacar 
la proposta de mesura cautelar imme-
diata de desallotjament de l’habitatge 
ocupat il·legalment.
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Jornada: Judicatura i Advocacia per a 
la resolució pacífica
El Centre ADR de l’Il·lustre Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona (ICAB) i el Grup 
Europeu de Magistrats per la Mediació 
(GEMME) han celebrat el dia 11 de juny 
de 2022 una Jornada sobre Judicatura i 
Advocacia per a la resolució pacífica. 

Aquesta sessió formativa ha volgut im-
pulsar aquest mètode alternatiu de re-
solució de conflictes entre la ciutadania; 
en aquest cas s’ha donat a conèixer una 
experiència de justícia restaurativa gràci-
es a la projecció de la pel·lícula MAIXA-
BEL, que ha mostrat la història vital que 
va experimentar Maixabel Lasa, qui va 
accedir a trobar-se -onze anys més tard 
de perdre al seu marit, Juan María Jaúre-
gui, a mans d’ETA- amb un dels assassins 
del seu espós, que estava a la presó de 
Nanclares de l’Oca (Àlaba) complint la 
condemna després d’haver trencat els 
lligams amb la banda terrorista.

És la primera vegada en la història de 
GEMME, associació  -fundada el 2003 
i amb seu a París- ha realitzat la seva As-
semblea General fora de França i va esco-
llir la seu de l’ICAB per a aquesta reunió. 

 

4a edició de Congrés Nacional de Consum
L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Bar-
celona (ICAB), l’Il·lustre Col·legi d’Advo-
cats de Madrid (ICAM), l’Il·lustre Col-
legi d’Advocats de Burgos i l’Associació 
Espanyola de Dret de Consum han  or-
ganitzat els dies 16 i 17 de juny de 2022, 
a Burgos, la 4a edició de Congrés Nacio-
nal de Consum.

S’han tractat temes com ara les novetats 
en l’aplicació de les garanties de consum 
després de l’entrada en vigor del RD Llei 
7/2021, els nous drets del consumidor, 
els contractes a la cadena alimentà-
ria, els efectes per el consumidor o els 
smarts contracts.

El IV Congrés Nacional de Dret de Con-
sum ha finalitzat amb el lliurament del 
Premi Anual de l’Associació Espanyola 
de Dret de Consum, que aquest any ha 
recaigut en Carlos San Juan, promotor 
de la campanya “Sóc gran, no idiota” i 
que persegueix millorar l’atenció de la 
banca a la gent gran.

I Jornada d’Arbitratge Internacional 
CEA Barcelona
L’ICAB ha acollit la I Jornada d’Arbitrat-
ge Internacional a Barcelona amb motiu 
de la celebració del XVI Congrés Inter-
nacional del CEA.

Els dies 22 i 23 de juny de 2022, el Club 
Español del Arbitratge i el Centro ADR 
de l’ICAB han coorganitzat la I Jornada 
d’Arbitratge Internacional a Barcelona. 
L’objectiu ha estat abordar com el Tribu-
nal Arbitral percep la prova obtinguda il-

lícitament, alhora analitzar com es detec-
ta i es prova la corrupció en l’arbitratge; 
a la part formativa la va seguir una sèrie 
d’esdeveniments de networking com un 
passeig en catamarà per Barcelona.

Gràcies al treball desenvolupat pel Cen-
tre ADR de l’Il·lustre Col·legi de l’Advo-
cacia de Barcelona s’ha aconseguit que 
Barcelona, i concretament l’ICAB, acu-
llin activitats del Congrés Internacional 
del CEA, que és tot un referent en el 
món de l’arbitratge.  D’aquesta manera 
es vol promoure el coneixement de l’ar-
bitratge entre l’advocacia, ja que és una 
eina de gestió de conflictes àgil, eficient 
i no està suficientment implementat al 
nostre país, si ho comparem amb altres 
països de la Common Law. Per això, cal 
reforçar la confiança social en l’arbitrat-
ge i garantir l’especialització, la qualitat i 
l’excel·lència dels àrbitres.

Jornada 20è aniversari CPDA 
La Comissió de Protecció dels Drets 
dels Animals (CPDA) de l’Il·lustre Col·le-
gi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), 
pionera a tot l’Estat, ha commemorat les 
seves dues dècades d’existència contri-
buint al canvi de paradigma en la socie-
tat en relació al reconeixement i protec-
ció dels drets dels animals. 

L’1 de juliol de 2022 ha tingut lloc la 
Jornada 20è aniversari de la crea-
ció de la Comissió de Protecció dels 
Drets dels animals, en la que s’ha po-
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sat de manifest l’evolució positiva en 
aquesta matèria des de la perspectiva 
legislativa, social, judicial, policial i ve-
terinària.

7è Congrés de l’Advocacia de Barce-
lona
El Congrés ha estat una oportunitat 
per promoure l’arbitratge i els MASC 
entre l’advocacia, per donar a conèi-
xer el Compliance com a mecanisme 
de bona governança,  i per tractar as-
pectes de plena actualitat que afec-
ten el dia a dia de a ciutadania com 
són: la resolució de conflictes des 
consum; la violència contra la infància 
i l’adolescència, l’accés a la justícia 
per part de les persones amb disca-
pacitat, les iniciatives legislatives que 
s’han realitzat per introduir la “clàu-
sula rebus” en l’ordenament jurídic 
espanyol i les accions que ha realit-
zat l’ICAB per assolir els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible de 
l’Agenda 2030.

Un any més, la inscripció a totes les 
conferències del Congrés ha estat 
gratuïta per tal de fomentar l’actualit-
zació de coneixements i el networking 
entre les persones col·legiades i asso-
ciades de l’ICAB. 

Sota el lema ‘Formació, debat i refle-
xió jurídica’, aquest esdeveniment ha 

aprofundit, així mateix, en el Projecte 
de Llei de mesures d’eficiència pro-
cessal del servei públic de Justícia, el 
Projecte de Llei orgànica d’eficiència 
organitzativa del servei públic de Jus-
tícia i l’Avantprojecte de Llei de Me-
sures d’Eficiència Digital del Servei 
Públic de Justícia.

Jornada sobre la Reforma Concursal 
2022
La Secció de Dret Concursal de l’Il-
lustre Col·legi de l’Advocacia de Bar-
celona i el Grup de Treball de la Se-
gona Oportunitat de la Comissió de 
Normativa ICAB-CICAC han organit-
zat el dimecres 14 de setembre una 
Jornada de màxima actualitat sobre 
la Reforma Concursal 2022. 

La Jornada s’ha distribuït en sis tau-
les i s’han tractat temes com: el can-
vi de paradigma de la reforma; els 
mecanismes preconcurals; els canvis 
en el procediment concursal i en el 
procediment especial per a microe-
mpreses; la reestructuració, el canvis 
en l’Administració concursal i el paper 
del creditor i els canvis en la segona 
oportunitat. 

Ha estat tot un èxit amb gairebé 
1.000 inscripcions entre presencials 
i on-line.

4th Women Business & Justice Euro-
pean Forum 
L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Bar-
celona ha celebrat el 22 de setembre el 
4th Women Business & Justice European 
Forum sota el lema “Per una plena igual-
tat”, amb l’objectiu de visibilitzar el talent 
femení, crear una xarxa europea per 
avançar cap als Objectius per al Desen-
volupament Sostenible (ODS) de l’Agen-
da 2030 de les Nacions Unides i donar 
a conèixer els desequilibris de caràcter 
estructural que pateixen les dones.

S’han tractat temes per a una societat 
50/50 on les dones participin plenament 
en tots els àmbits, contribuint a millorar 
l’equitat, la democràcia i el bon govern per 
fer realitat una societat més justa: fent vi-
sibles els valors d’una societat moderna.

Jornada RJC sobre el contracte de 
compravenda a Catalunya 
Aquesta Jornada sobre el contracte de 
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compravenda a Catalunya ha estat l’acte 
de presentació del nou llibre monogrà-
fic de la Revista Jurídica de Catalunya, 
que s’ha lliurat a tots els assistents. S’ha 
posat èmfasi en els canvis legislatius i 
jurisprudencials en adaptació del Dret 
Europeu d’aquesta matèria.

La jornada s’ha estructurat en cinc taules 
rodones amb les quals s’han tractat temes 
com: els elements personals, reals, causals 
i formals en el contacte de compravenda, 
l’avantatge injust, l’acció de rescissió per 
lesió i la responsabilitat per les quantitats 
lliurades de forma anticipada en la com-
pravenda d’habitatges en construcció i la 
compravenda entre altres.

Jornada ADR. Per a cada conflicte, una 
via de solució
Aquesta Jornada ADR. Per a cada conflic-
te, una via de solució, organitzada conjun-
tament pel Centre ADR-ICAB i el Centre 
de Mediació de la Generalitat de Catalu-
nya ha tingut com a objectiu promoure el 
coneixement dels mètodes alternatius de 
resolució de conflicte, ja que tenen molts 
avantatges i, com han posat de manifest 
els més de 20 ponents que han intervin-
gut en aquest acte, “no tots els conflictes 
han de ser resolts als jutjats”.

S’ha posat de manifest la col·laboració 
constant entre el Departament de Jus-
tícia i el Col·legi de l’Advocacia de Bar-

celona per millorar la pràctica i l’exerci-
ci del dret de la justícia

La jornada s’ha estructurat en cinc tau-
les de debat que han servit per abor-
dar la mediació i els processos on es 
pot dur a terme; la conciliació; en quins 
casos és més aconsellable l’ús de arbi-
tratge, el dret col·laboratiu i com afecta 
a l’advocacia la reforma de la llei d’efici-
ència processal i organitzativa.

IV International Arbitration Congress
Amb la realització de l’International Ar-
bitration Congress l’ICAB s’aproxima el 
coneixement de l’arbitratge i els seus 
avantatges, ja que no tots els conflictes 
han de ser resolts pels tribunals. L’ad-
vocacia ha de conèixer els avantatges 
de l’arbitratge, una via de resolució de 
conflictes en què cobren importància 
elements com ara l’especialització, la 
celeritat, la confidencialitat i, en defini-
tiva, l’adopció de solucions àgils i flexi-
bles, que poden satisfer els interessos 
de totes les parts implicades en una 
determinada controvèrsia.

Aquesta anàlisi en profunditat de la mà 
de més de 20 experts en arbitratge ha 
permès donar a conèixer aquest procedi-
ment privat on les parts acorden resoldre 
les seves controvèrsies recorrent a un àr-
bitre o a un tribunal de diversos àrbitres 
per tal que dictin una decisió sobre el 
conflicte plantejat, i on el compliment del 
laude és obligatori per a les parts.

 

 

II Congrés de Violència Masclista
En el marc del II Congrés de Violència 
Masclista, a través de vuit taules i amb la 
participació de més de 20 ponents, en-
tre els quals magistrats, advocats, fiscals, 
sociòlegs, psicòlegs, metges forenses i 
representants dels Mossos d’Esquadra, 
s’han tractat des d’un punt de vista trans-
versal altres aspectes que influeixen en el 
tractament jurídic de la violència masclis-
ta com són: preceptivitat de l’assistència 
lletrada a les víctimes de violència mas-
clista des de la seva primera denuncia en 
comissaria de policia. Valoració judicial 
de la seva declaració, la prova en violèn-
cia masclista, en violència de gènere i en 
tràfic d’éssers humans, entre d’altres

També s’ha analitzat la Llei Orgànica 
10/2022 de 6 de setembre de Garantia 
Integral de Llibertat Sexual. Aspectes pe-
nals, laborals i socials,  coneguda com la 
‘Llei del sí és sí’, que contempla no només 
les agressions sexuals, sinó també el ma-
trimoni forçat, la mutilació genital feme-
nina, assetjament sexual, el tràfic d’éssers 
humans amb fins d’explotació sexual i les 
violències sexuals digitals etc.

Així mateix, s’ha tractat la problemàtica 
de la rebaixa de les penes i el seu efec-
te en la possible revisió de sentències a 
condemnats per violació, a més de fer 
èmfasi en el ‘consentiment’, que no es 
pot pressuposar sinó que ha de ser mos-
trat amb actes concloents.



memòria2022 81

V Congrés de Prova Judicial
L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Bar-
celona i l’Associació de Probàtica i Dret 
Probatori (APDP) han organitzat el 24 i 
25 de novembre de 2022 el V Congrés 
de Prova Judicial amb l’objectiu d’abor-
dar els elements a tenir en compte en 
relació a les proves personals, les estra-
tègies en la prova documental i la prova 
pericial.

Més de trenta experts en la matèria, ad-
vocats/des,magistrats/des, professors/es 
de dret i psicologia i pèrits cal·lígrafs han 
tractat temes com ara les proves per-
sonals, les estratègies en la prova docu-
mental, la prova pericial i l’assaig clínic o 
els reptes de futur sobre la prova.

Ha estat un gran èxit de Congrés amb 
una molt bona acollida de prop de 200 
congressistes. 

El Centre de Documentació / Bibliote-
ca de l‘ICAB
La Biblioteca treballa constantment per 
facilitar l’ampliació dels coneixements 
jurídics i compartir-los entre les perso-
nes col·legiades i associades. La Bibli-
oteca, com a centre especialitzat, ha 
de conservar la seva essència pròpia i 
la seva funció, però s’han d’innovar els 
seus serveis. Això ens porta al que ha 
estat els últims anys el nostre objectiu: 
la transformació digital. La Biblioteca és 
un espai blended, és a dir,  tant espai fí-
sic com espai digital.

D’una banda, la Biblioteca Digital dona un 
servei immediat i és de fàcil ús i consulta. 
De l’altra, també es detecta un retorn a 
l’espai físic: les persones col·legiades i as-
sociades redescobreixen els espais per a 
l’estudi i l’intercanvi de coneixement.

El nostre espai web ha aconseguit més 
de 200.000 visualitzacions i, avui en dia, 
la  Biblioteca Digital té més de 15.000 
documents a text complet, fet que per-
met l’accés a aquest fons 24 hores al dia, 
7 dies a la setmana. Això suposa un aug-
ment d’un 12% respecte al total d’obres 
de la Biblioteca Digital. El número de 
préstecs digitals ha arribat a 50.000 vi-
sualitzacions d’obres. A més, aquest any 
s’ha acabat amb quasi 5.800 usuaris únics 
que han utilitzat els serveis de la Bibliote-
ca, sigui de forma presencial o digital.

L’ADQUISICIÓ de recursos informatius 
digitals és la prioritat. Actualment s’ofe-
reixen Bases de dades de diferents tipo-
logies jurídiques que inclouen un ventall 
de documents legislatius, jurispruden-
cials, de models i de formularis, doctri-
nals... que cobreixen totes les necessitats 
de coneixement dels professionals del 
Dret. A més, s’ofereix accés a Dataley, 
Economist & Jurist, Iustel,  Sepin, Tirant 
Online,  Vlex, i també a la Base de Da-
des de Resolucions Col·legials de l’ICAB. 
Finalment, cal remarcar l’existència d’una 
altra eina bàsica per als nostres col·legi-
ats/des i associats/des com és l’App de 
Textos legals que permet consultar les 
principals disposicions actualitzades mit-
jançant el mòbil o tauleta.

La DIFUSIÓ del nostre fons és un al-
tre dels eixos d’importància cabdal. 
Amb aquest objectiu es continua amb 
el Butlletí DSI d’actualitat bibliogràfica, 
legislativa i jurisprudencial que s’envia 
mensualment als subscriptors d’aquest 
servei. També s’elaboren diferents But-
lletins específics per a les Seccions i 

Comissions del Col·legi (de moment es 
treballa amb 10 d’elles). En aquest cas, 
la tasca de la Biblioteca consisteix en 
seleccionar els documents d’interès per 
cada àrea temàtica específica, és a dir, 
s’inclou la legislació, la jurisprudència, 
la bibliografia rellevant per a cada Sec-
ció/Comissió i cada mes s’envia als seus 
membres. Actualment, s’elaboren i tra-
meten 25.387 llistats.

Al mateix temps, es continua treballant 
per potenciar la Biblioteca com a agent 
dinamitzador de la Formació. En aquest 
sentit, destaquem les 130 bibliografies 
elaborades per la Biblioteca que tenen 
la finalitat de donar suport als cursos, 
congressos, jornades i conferències que 
s’han organitzat principalment des del 
departament de Formació, però també 
des d’altres departaments de l’ICAB. 
Cal esmentar el gran nombre  de visua-
litzacions obtingudes amb les bibliogra-
fies dels congressos celebrats per Sant 
Raimon, el de Dret Laboral, el de Com-
pliance i el del VII Congrés de l’Advoca-
cia de Barcelona.

I com no podia ser d’altra manera,  no es 
pot oblidar la gran festa de la Biblioteca:  
el dia de Sant Jordi, el dia del llibre, en el 
que aquest any 2022 hi van participar onze 
editorials: Colex, Derecho Práctico-Edito-
rial Reus,Global Economist&Jurist, Iustel, 
La Ley, Lefebvre-El Derecho, Política & 
prosa, Sepin, Thomson Reuters Aranza-
di, Tirant Lo Blanch i Vlex. A la vegada, al 
Pati de Columnes de 12 a 14 h, s’ha fet una 
festa literària amb la signatura de llibres 
per part d’autors i d’autores vinculats al 
Col·legi que han dedicat les seves obres. 
En total, durant la Festa de Sant Jordi 
han passat més d’un miler de persones 
col·legiades i associades, s’han obsequiat 
unes 2500 obres, s’han descarregat 1.000 
eBooks i, alhora, s’ha repartit tot tipus de 
marxandatge. A més, a la Sala de Lectura, 
per acompanyar a la Fira de les editorials, 
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s’ha fet una exposició de llibres i fulletons 
antics que han tingut com a eix central la 
figura de Sant Jordi.

També cal destacar la campanya “Ja és 
Nadal a la Biblioteca de l’ICAB! Vine i 
descobreix les sorpreses que s’amaguen 
al nostre Calendari d’Advent!”, amb la 
qual s’han entregat  més de 200 lots 
formats per una obra jurídica actual, una 
llibreta amb instruccions sobre l’ús de la 
Biblioteca Digital i altres gadgets.

Els fons bibliogràfics patrimonials també 
van en la direcció marcada pel món digital, i 
es facilita l’accés i la consulta per mitjà dels 
repositoris consorciats (MDC, Hispana i 
Europeana), havent incorporar aquest any 
més de 42.000 pàgines actualment acces-
sibles 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, augmentar-los i enri-
quir-los. Formem part del Catàleg Col·lec-
tiu 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. 

També s’ha col·laborat amb dues mostres 
on els nostres fons bibliogràfics han tingut 
una especial menció:  la BUB-Fons Antic, 
on s’ha fet unes jornades sobre les al·lega-
cions juridiques i les “III Jornadas de Ges-
tión del Patrimonio Bibliográfico Rebiun”, 
on s’ha presentat una ponència sobre: Las 
alegaciones jurídicas, un fondo especial 
en las bibliotecas patrimoniales: una pro-
puesta de catalogación y difusión.

Finalment, s’han realitzat sis exposicions artís-
tiques/bibliogràfiques. Una ha estat “Repen-

sant la Model”, de Duaita Prats, inaugurada el 
30 de novembre i que ha finalitzat el 15 d’abril 
de 2022. L’artista ha fet donació de dues de 
les seves obres, que actualment estan expo-
sades a la balustrada de la Sala de Lectura. 

El 20 d’abril s’ha instal·lat una exposició de 
llibres i fulletons antics que han tingut com 
a eix central la figura de Sant Jordi que ha 
estat fins el 30 de juny. 

De juliol a l’octubre ha hagut una mostra 
sobre els diferents àmbits on hi hagueren 
“Sentències a la Reial Audiència de Cata-
lunya: segles XVII-XVIII”.  

El 30 de setembre s’ha inaugurat l’exposició 
de pintura “Barcelona tens nom de dona” 
de la Sofia Buxó i, finalment, al desembre, 
l’exposició “Malferits: les intervencions hu-
manes en els llibres al llarg de la història” i, 
a l’avantsala, els dibuixos guardonats en el 
Concurs Infantil “Els Drets dels Infants” de 
la Fundació Sant Raimon de Penyafort.

Pel que fa a activitats culturals realitzades, 
s’han fet set sessions del Club de Lectura 
on s’han comentat les següents obres: el 21 
de gener, 39º a l’ombra d’Antònia Vicens; 
el 18 de febrer,  Humo d’Óscar Ovejero;  
el 18 de març, Pequeñas mujeres rojas de 
Marta Sanz; el  20 de maig, Ocell Roig, de 
Mary Oliver; el   17 de juny,  Mamut d’Eva 
Baltasar; el 30 de setembre de 2022,  El 
amor en los tiempos de cólera, de Gabriel 
García Márquez,  i el 18 de novembre de 
2022, Azucre, de Bibiana Candia.

Quan parlem de la responsabilitat social 
corporativa s’ha de dir que s’han organit-
zat diverses activitats culturals per a ciu-
tadans com les visites que es fan des de 
Cases Singulars, amb 32 visites de grups. 
També es porta a terme l’activitat ciutada-
na per excel·lència que és l’Open House,  
que aquest any ha tornat a ser presencial, 
amb més de 400 visitants i que ha tingut 
lloc el dissabte 22 d’octubre. 

Gràfic 6. BIBLIOTECA: USUARIS DE SALA 
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Gràfic 8. BIBLIOTECA: OBRES PRESTADES
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Gràfic 7. BIBLIOTECA: USUARIS SALA 
MULTIMÈDIA
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Pel que fa al fons bibliogràfic de la Bibliote-
ca, actualment conté més de 340.000 vo-
lums (dels quals uns 80.000 són anteriors 
al segle XX), 2.350 títols de publicacions 
periòdiques i més de 50 bases de dades 
tant generals -legislació, jurisprudència, 
doctrina-; com especialitzades -contracta-
ció immobiliària, fiscal, família, urbanístic...-. 
I, també, d’analítica jurisprudencial. 

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 realitza el procés tècnic 
catalogràfic (tant dels materials en paper 
com electrònics), sinó que, en aquest mo-
ment, tot sovint actuen 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 ser-
veis i l’ús del Centre de Documentació/
Biblioteca, s’ha considerat oportú fer refe-
rència a un seguit de dades estadístiques.

Al Gràfic 6, es pot veure l’evolució dels 
usuaris a la sala de la Biblioteca, en el 
període comprès entre els anys 2017 i 
2022.  El que es detecta és una recupe-
ració en la presencialitat.

Al Gràfic 7 també es destaca l’increment 
d’us de la sala Multimèdia que ofereix 
l’accés a tots els recursos digitals exis-
tents en el mercat.
 
En relació al número 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 pot comprovar que conti-
nua l’increment dels documents de la Bi-
blioteca Digital, amb quasi 15.000 obres 
a text complet. També s’elabora en format 
digital l’Actualitat Jurídica i el servei de Di-

fusió Selectiva d’Informació (DSI) que, tal 
com ja s’ha comentat, genera aproximada-
ment uns 25.000 enviaments de butlletins 
a persones col·legiades i/o associades. 
 
Com a conclusió, el Centre de Documen-
tació/Biblioteca s’alinea amb l’estratègia 
de l’ICAB, com no podia ser d’altra mane-
ra, i s’adapta als nous temps, que evident-
ment són digitals i de servei màxim a les 
seves persones col·legiades i associades.

Així doncs, l’objectiu primordial és donar 
nous i millors serveis presencials i digitals 
cada dia que passa a les persones col·legi-
ades i associades, alhora que convertir-se 
en un centre de recursos per a l’aprenen-
tatge permanent, pertinent i adequat, i 
sempre donant suport a les activitats del 
departament de Formació.

Ara bé, en aquest món global, per acon-
seguir donar un bon servei es passa per 
col·laborar amb tots els departaments 
de l’ICAB, i evidentment, amb altres ins-
titucions de l’àmbit jurídic i de la recer-
ca. Tot això, sempre tenint com a princi-
pal objectiu les persones col·legiades 
i associades que requereixin un servei 
actualitzat i fiable,  a les que l’equip de 
Biblioteca pot atendre gràcies a totes 
les seves eines i know-how amb certesa i 
esperit científic.

SERVEIS QUE CERQUEN SOLUCIONS 
PER ALS I LES PROFESSIONALS

SERVEI D’OCUPACIÓ I ORIENTACIÓ 
PROFESSIONAL
El Servei d’Ocupació i Orientació Profes-
sional (SOOP) treballa per ser un referent 
en l’entorn jurídic i l’ecosistema legal de 
l’advocacia a través del seu Servei d’Ocu-
pació i Emprenedoria - Borsa de Treball i 
Advocacia Emprenedora.
El SOOP, l’any 2022 ha realitzat i orga-
nitzat tot tipus d’atencions i assessora-
ments personalitzats de forma individu-

al, acompanyaments, accions, serveis, 
guies, metodologies, eines, fires i sessi-
ons grupals adreçades a l’advocacia pro-
fessional i empresarial que vol créixer i 
actualitzar-se constantment.

Ha posat al col·lectiu professional de l’ad-
vocacia en el centre d’atenció, com a pro-
tagonista i especial èmfasi. S’ha atès tant a 
persones amb poca i/o molta experiència, 
persones a l’atur, persones ocupades amb 
necessitat d’innovar i transformar els seus 
projectes empresarials i professionals, 
persones resilients, davant la irrupció de 
les noves tecnologies, persones cap a una 
segona oportunitat, així com, a les entitats 
i empreses que volen incorporar talent. 
També s’ha acompanyat de forma especi-
alitzada a joves i dones, sense oblidar les 
necessitats dels sèniors.

L’advocacia és un sector madur amb man-
cances estratègiques, amb necessitats de 
transformació, d’adaptació a nous paradig-
mes i noves planificacions de gestió i nous 
models de negoci. Per tant, el repte constant 
és acompanyar-la en aquest camí que l’ajudi 
a l’èxit de la rendibilitat i sostenibilitat dels 
projectes professionals i /o empresarials. 

També és cert que el SOOP té un alt nivell 
de satisfacció, tal i com es desprèn cons-
tantment de les enquestes de valoració 
de les  persones usuàries en els diferents 
serveis prestats des de la Borsa de Treball 
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 inter-

nacionals
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SERVEIS SOOP: BORSA DE TREBALL 
I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
Assessorament personalitzat (acom-
panyament i suport en tot el procés). 
Es dona assessorament als Despatxos/
Entitats que requereixen incorporar un 
nou talent al seu equip. Se’ls assesso-
ra en les necessitats concretes amb la 
finalitat de definir i trobar el perfil que 
necessiten reclutar. 

De manera exclusiva, a les persones 
col·legiades i/o associades professional-
ment a l’ICAB, se’ls dona suport en la re-
cerca d’una oportunitat professional i/o 
un canvi 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 pre-
vi, 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 candida-
tures per poder realitzar 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 
col·legiades i associades a l’ICAB. La 
metodologia és a través d’entrevistes 
personalitzades que tenen com a objec-
tiu principal:

Gràfic 12. PERFILS PROFESSIONALS 
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- 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 78 
persones col·legiades i associades. 

Borsa de treball en línia
Els DESPATXOS i/o ENTITATS poden 
publicar les seves ofertes laborals a tra-
vés de la plataforma on-line que ofereix 
l’ICAB. Aquesta eina els permet definir 
els requisits d’adequació del lloc de tre-
ball, les funcions que realitzarà la per-
sona seleccionada i els ajuda a delimitar 
entre els diferents filtres als professio-
nals. 

A més, de manera personalitzada, 
oferim el servei tècnic exclusiu de PRE-
SELECCIONS on es realitza una re-
cerca exhaustiva dels perfils que més 
encaixin a l’oferta, un estudi dels currí-
culums i, finalment, se’ls informa de la 
oferta per tal que si estan interessats 
s’inscriguin a la mateixa, i així l’empresa 
pugui realitzar una selecció final adap-
tada a les necessitats de la vacant. Du-
rant l’any 2022, s’han realitzat un total 
de 112 preseleccions. 

A l’any 2022 s’han publicat 1658 ofer-
tes a la Borsa de Treball. El nombre 
d’ofertes publicades ha augmentat un 
13,63% més respecte l’any anterior. 
(Gràfic 10).

El 56,50% de les entitats publicants han 
sigut despatxos d’advocats, seguida-
ment per empreses privades (24,36%).  
El col·lectiu de persones col·legiades, 
segueix sent el més cercat dintre de 
la Borsa de Treball i les especialitats 
més sol·licitades han sigut en Dret Civil 
(12,03%), Mercantil (9,34%) i Generalis-
tes (11,60%). (Gràfic 11 i 12).

Candidats i candidates
Les persones candidates que busquen 
una oportunitat laboral o una millora 
professional es poden donar d’alta, cre-
ar-se un perfil i afegir a la plataforma de 
la Borsa el seu currículum per accedir 
a les ofertes laborals. Les persones col-
legiades a l’ICAB i associades, a més a 
més, gaudeixen del servei personalitzat 
d’orientació professional i seguiment 
tècnic de les seves candidatures.  

Concretament, l’any 2022 s’han donat 
d’alta 683 persones usuàries noves i han 
utilitzat la borsa un total de 2.394 usuaris 
i usuàries, un 22,14% més que l’any an-
terior, essent un 64,75% dones i 35,25% 
homes (Gràfic 14). 

Si valorem les persones candidates per 
edats, els menors de 30 anys segueixen 
sent el grup més actiu dintre de la Bor-
sa i, per tant, més afectats pel mercat 
laboral actual, el 73,75%. Igualment suc-
ceeix amb el col·lectiu de 31 a 40 anys 
que també està sobre el 10% (10,47%). 
(Gràfic 13)

Finalment, el grau d’ocupabilitat del 
SOOP, l’any 2022, ha estat del 41,73%. 

Advocacia emprenedora

Servei d’Emprenedoria sota programa Em-
prèn Cat de la Generalitat de Catalunya.

1. Accions individuals i personalitzades.
És un servei que ofereix assessorament i 
acompanyament tècnic especialitzat, in-
dividual, personalitzat i adaptat a les ne-
cessitats de les persones emprenedores 
que vulguin iniciar activitat per compte 
propi, així com, a les empreses i despat-
xos amb projectes d’ampliació, anàlisi i 
reflexió.

Accions sobre temes com fer el bu-
siness-plan, constitució empresa, forma 
jurídica, màrqueting, finançament i/o 
ajuts, transmissió empresarial, innovació, 
internacionalització, planificació estratè-
gica, etc. En aquest sentit:

• Hem acompanyat tècnicament en l’anà-
lisi, viabilitat i disseny d’estratègies del 
pla d’empresa, cap a una gestió compe-
titiva i innovadora dels projectes asses-
sorats.

 
• Hem contribuït a crear, des de l’advoca-

cia, un ecosistema cap a la transforma-
ció professional-empresarial d’aquest 
sector econòmic. 
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• Ho hem fet des de la constància i la me-
todologia del programa públic Emprèn 
Cat: accions, serveis, guies, metodolo-
gies i mapes per poder traçar el camí 
que ajudi a l’èxit de la rendibilitat i sos-
tenibilitat dels projectes. 

• Hem apostat per una emprenedoria in-
novadora i que s’adapti a les NTIC i als 
canvis actuals.

• Hem organitzat esdeveniments i pro-
grames amb l’objectiu de garantir un 
acompanyament seqüencial, adaptat a 
les necessitats dels emprenedors/es i 
empreses com les:

 
Accions Transversals Grupals i de 
Networking
Accions sobre temes en format teòrics 
i pràctics: Màrqueting Local i Internaci-
onal, Gestió Empresarial, Innovació Des-
patxos, Coaching, Fiscalitat i tràmits per 
a la constitució d’empreses, així com, se-
gones oportunitats:

• Títol: SESSIÓ INFORMATIVA GRUPAL 
VIRTUAL: “Canvis a la teva activitat 
com Autònom”. Participants: 68 

• Títol: JORNADA D’INTERNACIONA-
LITZACIÓ DE DESPATXOS: Com fer 
un pla estratègic internacional-local i 
Ajuts d’ACCIÓ, i com fer-ho? Partici-
pants: 12

• Títol: LLEI DE SEGONES OPORTU-
NITATS i com Gestionar Processos 
de Canvi, per a persones Emprene-
dores, Despatxos i Empreses. Parti-
cipants: 33 

• Títols: “Com elaborar un pla comercial 
per a un despatx professional que fun-
cioni” i “Una reflexió i debat sobre els 
principals tòpics que existeixen en el 
sector sobre la gestió comercial”. Par-
ticipants: 32

• Títol: “Els 5 aspectes legals que has de 
tenir sempre en compte al e-commerce 
o al teu negoci digital”(Realitzat a la fira  
BIZBARCELONA). Participants: 55

  
Sessió informativa: Llei de Segones 
Oportunitats

Món Jurídic Núm.343.pàg.33

Indicadors SOOP – Advocacia Empre-
nedora 2022
Format: Presencial i On-line
• 230 persones informades i orientades 

inicialment, individual i grupal
• 205 persones participants a formació (4 ac-

cions grupals transversals de 2 a 4 hores)
• 60 persones participants a les accions 

grupals emprenedoria entorn FIRA 
D’OCUPACIÓ ICAB 2022

• 118 acompanyaments i/o assessora-
ments personalitzats i individuals, (pre-
sencials i/o on-line) 

o 66 accions a persones volen crear pro-
pi despatx

o 52 accions a despatx-empresa consti-
tuïda

• 36 Business Plans realitzats i validats
• 12 despatxos/empreses constituïdes

Observacions-anàlisi: del total anual 
d’acompanyaments i/o assessoraments 
personalitzats i individuals:
• el 30% va fer el business plan i 
• un 14% han creat despatx-empresa pròpia.
Ha augmentat el doble, respecte anys 
anteriors, les sol·licituds d’acompanya-
ment per part de despatxos-empreses 
davant les persones emprenedores que 
volen crear empresa i estudiar la viabi-
litat.
Respecte al gènere, van participar:
• un 60% de dones i 
• un 40% d’homes. 
Per perfils, ha augmentat les sol·licituds 

d’advocacia emprenedoria jove que vol 
establir-se per compte pròpia.

Per sectors econòmics:
• un 80% acompanyaments i/o assesso-

raments són del sector legal i 
• un 20% corresponent a altres sectors 

com l’enginyeria, veterinari, psicologia i 
comerç

Fires- Esdeveniments SOOP - ICAB
VI FIRA DE L’OCUPACIÓ ICAB 2022 
del 2 al 4 de maig TALLERS INNOVA-
DORS - Presencials, el 5 de maig FIRA 
DE L’OCUPACIÓ - Virtual
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La setmana del 2 al 4 maig  s’han celebrat 
els TALLERS INNOVADORS presencials 
sota el marc de la FIRA:
• Títol: “Com sóc i com em veuen. Des-

cobreix la teva marca personal”: 29 ins-
cripcions i 15 participants, d’aquestes el 
100% eren persones col·legiades. Valo-
ració general: 9

• Títol: “Converses constructives per 
millorar el rendiment: el feedback”: 28 
inscripcions i 13 participants, d’aques-
tes el 50% eren persones col·legiades 
i l’altre 50% eren persones associades. 
Valoració general: 10

• Títol: “Ja sóc Graduat/ada i ara què? 
GAJ”: 23 inscripcions i 11 participants, 
d’aquestes el 44% eren persones asso-
ciades, estudiants 33% i altres col·legis 
22%. Valoració general: 9,22

• Formació ICAB i oportunitats interna-
cionals: 25 inscripcions i 14 participants, 
d’aquestes el 22% eren persones col·le-
giades, associades el 11%, estudiants el 
22% i altres col·legis el 44%. Valoració 
general: 8,89

• Visita guiada a la Biblioteca: 8 partici-
pants, d’aquestes el 50% eren estudi-
ants i 50% altres. Valoració global: 10

• Títol: “Claus per emprendre: de la idea 
al pla d’empresa”: 36 inscripcions i 17 
participants, d’aquestes el 18% eren 

persones col·legiades, 18% associades 
i 64% altres CFGS (Grau de formació 
superior).  Valoració global: 8,64

• Títol: “Present i futur de l’advocacia di-
gitalitzada”: 34 inscripcions i 15 partici-
pants, d’aquestes el 75% eren persones 
col·legiades, estudiants 8,33% i 16,67% 
altres col·legis. Valoració global: 8,92

El 5 de maig  s’ha organitzat la 6a edició 
de la FIRA DE L’OCUPACIÓ virtual, es-
pai de trobada, reclutament i networking, 
entre els futurs professionals del dret, 
advocats i advocades i els despatxos 
professionals i altres empreses.

Contacte directe i en una sola jornada 
dels despatxos i entitats que busca-
ven entrevistar a nous candidats i can-
didates. Punt d’intercanvi de talent i 
networking, presentacions i webinars 
dels expositors.

Han participat 23 despatxos/empreses 
amb estands virtuals i vam tenir 196 per-
sones inscrites a la fira. Han assistit per-
sones col·legiades i associades a l’ICAB, 
així com estudiants buscant pràctiques 
i/o la seva primera oportunitat laboral.
• Activitats formatives: Els despatxos/

empreses participants amb estand a la 
Fira van participar amb webinars sobre 
la temàtica Ocupació. L’assistència ha 
estat d’unes 17 persones de mitjana per 
sessió.

• Los primeros cinco años como aboga-
das laboralistas. Valoració global 9,5

• ¿Definimos tu hoja de ruta profesional? 
Valoració global 9

• ¿Cómo elaborar un buen CV? Valora-

ció global 9,33
• Els meus primers mesos com a advo-

cat/ada. Valoració global 9,5
• Juntos Conectando Talento. Valoració 

global 9

La valoració global de les persones as-
sistents ha estat molt positiva, un 9,3 de 
mitjana.

BIZBARCELONA del 9 al 10 de novem-
bre 2022. L’ICAB ha participat amb es-
tand-expositor,  2 conferències i les tau-
les d’assessorament per assessorar a les 
persones visitants de la fira.

Visita institucional d’autoritats de l’Ajun-
tament de Barcelona a l’estand de l’ICAB 
al BIZBARCELONA

• A l’Estand de l’ICAB, on hem rebut 
molta afluència de públic, han dema-
nat informació sobre el SOOP, Forma-
ció, Biblioteca i el Col·legi en general. 
Al trobar-se en el mateix espai el Saló 
de l’Ocupació i el Bizbarcelona, moltes 
persones joves de quart d’ESO o bat-
xillerat han preguntat sobre les sorti-
des professionals de l’advocacia i s’han 
mostrat interessades en estudiar Dret.

• A les Taules d’assessorament, a l’estand 
de l’ICAB i als espais habilitats a la FIRA, 
12 advocats i advocades voluntaris/es, 
col·legiats/es, han assessorat a 32 per-
sones visitants de la Fira. Les consultes 
que han rebut les persones assessores 
han estat des d’un tema de protecció de 
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dades, registre de marca, així com temes 
de fiscalitat, constitució de societat i/o 
activitat, etc. A més aquest ha estat un 
espai de trobada i networking professio-
nal entre els advocats i les advocades. 

També, l’equip del SOOP-ADVOCACIA 
EMPRENEDORA ha assessorat 12 perso-
nes emprenedores i empreses, in situ, so-
bre com crear i fer créixer el seu negoci, 
amb preguntes concretes, necessitat d’es-
tratègia màrqueting empresarial, comunica-
ció, llicències urbanisme, passos per consti-
tuir-se i formes jurídiques, etc. D’aquests, el 
primer dia, la majoria eren joves emprene-
dors amb projectes molt definits. 

Durant aquests dos dies s’han publicar a 
les xarxes socials de l’ICAB totes les ac-
tivitats comentades a l’estand i les taules 
d’assessorament (Bizbarcelona).

Conferències a les sales del Bizbarcelo-
na on han fet ple de participació amb els 
següents temes:

o SOOP –ADVOCACIA EMPRENEDO-
RA en coordinació amb la Comissió 
de Prospectives Socioprofessionals: 

PONÈNCIA PROMOGUDA PER LA COMISSIÓ DE PROSPECTIVES 
SOCIOPROFESSIONALS ICAB AL BIZBARCELONA 2022

TAULES D’ASSESSORAMENT BIZ BARCELONA, ATENENT I INFORMANT A 
LA CIUTADANIA DE LA IMPORTÀNCIA QUE POT TENIR CONSULTAR A UN 
ADVOCAT/DA

FÒRUM D’OCUPACIÓ LABORAL I POSTGRAUS DE L’ÀMBIT JURÍDIC I 
LEGAL DE LA UB 2022
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“Els 5 aspectes legals que has de tenir 
sempre en compte a l’e-commerce o al 
teu negoci digital” Ponents: Eduardo 
Lopez i Jacint Vilardaga.

o SOOP – ADVOCACIA EMPRENEDORA 
en coordinació amb la Intercol·legial amb 
el títol “O comuniques o comuniquen per 
tu” Ponent: Joan Francesc Cànovas.

A més de l’estand de l’ICAB, al de la In-
tercol·legial, també hem rebut visites i ens 
han deixat 4 consultes per a diferents col-
legis professionals, vam donar informació, 
díptics, catàlegs, etc., per a les persones 
visitants del BIZBARCELONA. 

Fòrum d’Ocupació i Postgraus – Facultat 
de Dret – Universitat de Barcelona, 15 de 
novembre de 2022

El SOOP de l’ICAB ha participat amb es-
tand per atendre les consultes dels estu-
diants Universitari/àries, de Grau, màster 
i postgrau. S’han atès unes 100 persones 
que han rebut informació sobre l’ICAB: 
serveis, formació, possibilitats profes-
sionals així com la figura de l’associat a 
l’ICAB, el pas previ a la col·legiació per 
conèixer la institució, serveis i tot el que 
ofereix l’ICAB a l’advocacia de Barcelona.

Fira Virtual d’Ocupació UOC, 16 i 17 de 
novembre de 2022. Han participat 250 
entitats i entre elles, l’ICAB, que ha es-
tat present amb estand, fent difusió dels 
serveis i productes ICAB. Ens han visitat 
35 persones. En el XAT han hagut 21 in-
teraccions i 9 persones s’han interessat 
per a les ofertes publicades a la BORSA 
del SOOP sol·licitant informació.

 

En el context d’aquestes FIRES s’ha atès, 
assessorat i informat sobre tots els ser-
veis de l’ICAB, així com orientat profes-
sional 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, 
SOOP 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 
diferents generacions amb necessitats i 
problemàtiques diferents.

Té una durada de vuit mesos, de dues 
hores mensuals i per matèries en horari 
de 14h a 16h.

La participació a aquesta 8a edició ha 
estat de 28 persones col·legiades.

Guies de normativa bàsica
Les guies de normativa bàsica són un 
servei exclusiu a les persones col·legia-
des per tal de conèixer les seves obliga-
cions i drets en l’exercici de la professió 
en les següents matèries:
• Guia de normativa bàsica de Tributació
• Guia de normativa bàsica Laboral
• Guia de normativa bàsica de Protecció 

de Dades
• Guia de normativa bàsica de Prevenció 

del Blanqueig de Capitals
• Guia de normativa bàsica de Prevenció 

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

Professionals

LA COMISSIÓ D’ESTRANGERIA
Des de la Comissió d’Estrangeria es 
presten i coordinen diversos serveis amb 
doble vessant públic i privat dins la Ins-
titució.

En  el marc de les funcions privades, el 
conjunt d’actuacions i serveis que es duen 
a terme per la Comissió d’Estrangeria te-
nen com a destinataris exclusivament als 
col·legiats i col·legiades de l’ICAB. 

L’activitat principal és el Servei d’Orien-
tació Jurídica relatiu al marc jurídic de 
l’estrangeria integrat per dret comunitari 
i extracomunitari, la nacionalitat espa-
nyola, situacions de protecció internaci-
onal i la mobilitat internacional. 

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, 
Emigrants i Refugiats i el SOJ al Centre 
d’Internament d’Estrangers de la Zona 
Franca de Barcelona, deixant així palès la 
implicació de  l’ICAB per la salvaguarda 
dels drets dels més vulnerables.
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Projecte d’Assistència a les persones 
desplaçades d’Ucraïna
Amb motiu de la invasió russa a Ucra-
ïna i de la entrada en vigor de Decisió 
d’Execució (UE) 2022/382 de 4 de març 
de 2022 (per la qual es constata l’exis-
tència d’una afluència massiva de perso-
nes desplaçades procedents de Ucraïna 
en el sentit de l’article 5 de la Directiva 
2001/55/CE i amb l’efecte que s’iniciï la 
protecció temporal), la Junta de Govern 
de l’ICAB va posar en marxa el projec-
te “UKRANIAN POPULATION ASSIS-
TANCE” per donar assistència lletrada 
i assessorament gratuït a les persones 
desplaçades que arriben a la ciutat de 
Barcelona.  El projecte està sent pos-
sible gràcies a l’esforç i dedicació dels 
advocats i advocades voluntaris que hi 
participen i a totes les comissions invo-
lucrades en la seva posada en marxa, 
coordinació i posterior gestió, inclosa la 
Comissió d’Estrangeria.

Pel que fa al servei donat per aquesta 
comissió, des de el mes de març s’han 
inscrit un total 51 advocats/advocades 
com a voluntaris, dels quals 7 van causar 
baixa.  En relació amb a les designes per 
assistència jurídica demandades, es van 
gestionar 71 de les quals 36 van ser do-
nades al març de 2022. (Gràfic 15)

Servei d’Orientació Jurídica
Durant l’any 2022, i pel que fa al 
vessant privat del nostre servei, la 
Comissió d’Estrangeria ha donat res-
posta a 7089 consultes repartides en 
diverses tipologies.  En relació amb 
les consultes ateses durant 2021 es va 
enregistrar una davallada que repre-
senta el 7,51%.

Entre les novetats destacades del any 
2022 es troben, d’una banda, l’entra-
da en vigor, del passat 16 d’agost de 
2022, del R.D. 629/2022, de 26 de ju-
liol que modifica el Reglament de Es-

             

Gràfic 16. CLASSIFICACIÓ DE LES CONSULTES

TIPOLOGIA DE LES CONSULTES

Règim General 2.966

Règim Comunitari 787

Nacionalitat 403

Tramitació 1.605

Procediment 138

Llei Emprenedors 309

Normativa 64

Comissió 268

Protecció Internacional 179

Ucraïna 208

Dret de Família 28

Dret Penal 20

Dret Civil 3

Altres 110

CIE 1

TOTAL 7.089

DESIGNES PROJECTE UCRAÏNA  GESTIONADES DURANT L’ANY 2022

NÚM. DESIGNA març abr maig juliol ago set oct nov des Total
1 8 2 1 1 1 6 16 2 37
2 15 1 3 19
3 9 1 10
4 2 1 3
5 1 1
6 1 1
Total general 36 3 5 1 1 1 6 16 2 71

Gràfic 15. RECOMPTE DE LES DESIGNES PROJECTE UCRAÏNA  GESTIONADES 
DURANT L’ANY 2022

Gràfic 17. CONSULTES MÉS DEMANDADES

MARC JURÍDIC DE LES CONSULTES MÉS DEMANDADES

Règim General 2.966

Règim Comunitari 787

Nacionalitat 403

Llei Emprenedors 14/2013 309

Procediment 138

Protecció Internacional + Ucraïna 387
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trangeria i que ha tingut un impacte 
significatiu en les consultes rebudes i, 
de altra banda, l’entrada en vigor de 
la disposició addicional octava de la 
Llei 20/2022 de 19 d’octubre de Me-
mòria Democràtica, que regula el dret 
de opció a la nacionalitat espanyola. A 
més de la irrupció de la invasió russa 
a Ucraïna que també ha estat un tret 
significatiu per que fa a les consultes 
ateses pel nostre servei.

Consulteu la classificació per matèries de 
les consultes que integren el servei d’ori-
entació jurídica al Gràfic 16.

Marc jurídic al qual pertanyen les con-
sultes més demandades
L’anàlisi de les dades apunta de forma 
inequívoca que el Règim General,  Drets 
i llibertats dels estrangers  extracomuni-
taris,  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 2.966 consultes és, una vega-
da més, la principal demanda d’informa-
ció del servei d’orientació jurídica.

A continuació trobem les qüestions vin-
culades als nacionals comunitaris i els 
membres de la seva família, amb 787 con-
sultes registrades. 

Els temes vinculats la nacionalitat espanyo-
la i la migració qualificada en el marc de la 
mobilitat  internacional de la Llei 14/2013 
ocuparien el tercer i quart grup amb 403 
i 309 consultes respectivament.  Seguit de 
les 208 consultes relatives a la assistència 
de desplaçats per la guerra d’Ucraïna, i  179 
peticions per protecció internacional.

Per últim, i per tancar el marc jurídic de 
les consultes més demandes, troben els 

temes relatius al procediment amb 138 
consultes. Independentment de la clas-
sificació que precedeix, associada a les 
consultes més sol·licitades dins del marc 
jurídic descrit, cal remarcar les xifres 
relacionades a temes de tramitació dels 
expedients, amb 1.605 consultes resoltes 
en aquesta categoria.  Sens dubte, les 
consultes relatives a la realització de trà-
mits administratius i gestió documental 
per via electrònica en matèria d’estran-
geria dels advocats/des, i derivada del 
conveni entre CGAE i el “Ministerio de 
Política Territorial  y Función Pública”, 
subscrit a l’abril de 2020,  continua es-
sent objecte de múltiples consultes dels 
professionals que es dediquen a aquesta 
branca del dret. (Gràfic 17)

Si estudiem el desenvolupament de les 
consultes més demandades, el Gràfic 18 
mostra l’evolució en el període comprés 
del 2018 al 2022.  

Gràfic 18. EVOLUCIÓ DE LES CONSULTES MÉS  DEMANDADES
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El Gràfic 19 il·lustra de forma indubtable  
el domini absolut del Règim General situ-
at, any darrera any, al capdavant amb el 
nombre de consultes més demandades 
del Servei d’Orientació Jurídica. En quant 
a la categoria de Protecció Internacional 
les dades revelen un increment consubs-
tancial amb el conflicte bèl·lic d’Ucraïna.  
La resta de categories no existeix cap va-
riació en l’ordre, per tant,  podem parlar 
de consolidació en la  seva classificació. 

Si passem a desglossar quina ha estat la 
principal demanda d’informació en cada   
categoria de consulta o règim jurídic 
durant el 2022,  trobem  les següents: 
(Gràfics 20, 21, 22)

En el Règim general,  la residència per 
circumstàncies excepcionals, arrela-
ment social,  de l’article 124 del Regla-
ment General d’Estrangeria, continua 
essent el tipus de residència amb més 
demanda d’informació amb 388 petici-
ons, consolidant  la seva preeminència.

A continuació,  analitzarem el Règim ju-
rídic que regula l’entrada i permanència 
a Espanya dels nacionals Comunitaris 
i dels membres de la seva família, RD 
240/2007. En aquest cas, de les 787 con-
sultes comptabilitzades durant el 2022, 
484 estan directament vinculades amb 
la residència dels familiars del ciutadans 
comunitaris, quan aquests familiars no 
ostenten la nacionalitat comunitària i 
que es situen molt per sobre de les 128 
peticions d’informació sobre de qüesti-
ons que afecten als ciutadans amb naci-
onalitat comunitària. 

En el cas dels familiar destaquen tam-
bé les consultes vinculades a les conse-
qüències sobre el seu dret de residèn-
cia en el cas de dissolucions del vincle 
amb els comunitaris amb 99 registres.

D’altra banda, durant el 2022 s’han re-

Gràfic 19. CONSULTES MÉS DEMANDADES 

CONSULTES MÉS DEMANDADES EN CADA 
CATEGORIA 2022

Règim Comunitari Familiar ciutadà UE 484

Règim General Arrelament social 388

Tramitació Tramitació telemàtica 336

Nacionalitat Adquisició Nacionalitat 231

Protecció Internacional Asil 125

Comissió Servei de gestió de cites 113

Ucraïna Protecció temporal Ucraïna 92

Procediment Recurs administratiu 84

Llei Emprenedors Residència temporal profes-
sional altament qualificats

83

Altres Particular 55

Normativa Reformes legislatives 53

Dret de Família Inscripció matrimoni 15

Dret Penal Antecedents penals 12

Dret Civil Canvi de Cognoms 3

EVOLUCIÓ DE LA CONSULTA  MÉS  DEMANDADA EN RÈGIM COMUNITARI

 2018 2019 2020 2021 2022
RÈGIM COMUNITARI Familiar ciutadà UE 660 674 470 748 484

Gràfic 20. EVOLUCIÓ DE LA CONSULTA  MÉS  DEMANDADA EN RÈGIM COMUNITARI

EVOLUCIÓ DE LA CONSULTA  MÉS  DEMANDADA NACIONALITAT 

 2018 2019 2020 2021 2022
NACIONALITAT Tramitació Exp. Nacionalitat 162 197 217 234 163

Adquisició Nacionalitat 191 149 217 151 231

Gràfic 21. EVOLUCIÓ DE LA CONSULTA  MÉS  DEMANDADA NACIONALITAT

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

 2018 2019 2020 2021 2022
LLEI 
EMPRENEDORS

Residència Inversió de 
capital

71 85 46 79 63

Residència Professio-
nal altament qualificat

58 77 71 78 83

Gràfic 22. EVOLUCIÓ DE LA CONSULTA  MÉS  DEMANDADA DE LA LLEI 14/2013

Gràfic 23. CONSULTES MÉS DEMANDADES EN CADA CATEGORIA
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solt 65 qüestions relatives a la situació dels 
nacionals del Regne Unit residents a Espa-
nya i els seus familiars, amb motiu del Brexit.

En la categoria de consultes associades 
amb la nacionalitat espanyola,  l’any 2022 
s’han compatibilitzat 403 consultes. Els 
temes objecte de consulta es centren 
bàsicament en els diferents supòsits 
d’adquisició de la nacionalitat espanyola,  
essent el supòsit d’accés més consultat 
el de l’adquisició per residència amb 231 
consultes i la tramitació dels expedients 
de nacionalitat amb 163 qüestions.

Respecte a les consultes registrades en 
el marc de les autoritzacions regulades 
per la llei 14/2013, de 27 de setembre, de 
recolzament als emprenedors i la seva 
internacionalització, no trobem grans va-
riacions des de la seva entrada en vigor. 
L’autorització de residència per a inver-
sors, especialment en el supòsit d’inver-
sió en bens immobles, gairebé sempre 
ha estat la que ha despertat un major 
interès,  seguida de la residència per a 
professionals altament qualificats. Amb-
dues, destaquen, any darrera any, el ràn-
quing  amb el nombre de consultes més 
elevat. (Gràfic 23)

Respecte a les consultes relacionades 
amb situacions de protecció internaci-
onal, amb un total de 179 consultes en-
registrades, el contingut de l’assistència 
lletrada en aquest cas concentren  l’eix 
d’interès  i representen  amb  125 consul-
tes gairebé el 70%  del total de consultes 
relatives a la protecció internacional.  

Unes de les novetats més destacades 
són les consultes relatives a la situació 
jurídica de les persones desplaçades a 
causa de la guerra de Ucraïna amb 208 
consultes de les que 92 responen al Rè-
gim de Protecció temporal, amb 55 re-
latives al Projecte Ukrainian Population 
Assistance de l’ICAB i 53  relacionades 

amb residència i documentació d’aquest 
col·lectiu, les quals serien les consultes 
més rellevants dins d’aquesta categoria. 

Quant al aspectes relacionats amb la 
tramitació dels expedients, aquesta ca-
tegoria de consulta suma un total de 
1605 peticions.  La principal demanda 
d’informació ha estat la relacionada amb 
la tramitació telemàtica dels expedi-
ents.  El conveni subscrit en CGAE i el 
“Ministerio de Política Territorial y Fun-
ción Pública” per a la gestió telemàtica 
dels expedients a través de la platafor-
ma MERCURIO, amb 336 qüestions, re-
presenta aproximadament el 21% de les 
consultes enregistrades en aquesta ca-
tegoria.  Destaquen també les 228 con-
sultes relatives a temes vinculats a taxes 
de tramitació i 201 a l’estat de tramitació 
dels expedients presentats.  Cal remar-
car que les dilacions existents en la tra-
mitació dels expedients, les incidències 
en quant a notificacions de resolucions i 
les disfuncions de la seu electrònica per 
part de les administracions ha estat una 
problemàtica present al 2022.   Un altre 
tema que ha preocupat i molt als profes-
sional ha estat les dificultats en l’obten-
ció de cites per a tràmits que es realitzen 
en dependències policials per a obtenir 
la documentació i per les peticions d’asil 
amb 199 consultes comptabilitzades.  El 
grau d’insatisfacció dels col·legiat i col-
legiades per aquest tema va provocar 
que la Comissió d’Estrangeria sol·licités 
l’emparament de la Junta de Govern de 
l’ICAB, realitzant-se diverses actuacions 
amb la finalitat  de trobar una solució sa-
tisfactòria.  Associat a la tramitació dels 
expedients destaquen també 152 consul-
tes sobre presentació de sol·licituds.

Si parlem de procediment, amb un total 
de 138 consultes, la impugnació en via 
administrativa de les resolucions desfa-
vorables representa el 61%, mentre que 
les 18 peticions sobre la  impugnació  en 

via contenciosa representen el 13% que 
denota una disminució en quant a aquest 
tipus de consulta.

Determinades situacions de l’esfera pri-
vada dels ciutadans estrangers, comuni-
taris o extracomunitaris,  i de forma adja-
cent a l’àmbit d’estrangeria,  provoquen  
que s’hagin d’atendre qüestions puntuals 
per part de la comissió d’estrangera d’al-
tres àmbits com el dret de família ó de 
dret penal. En el primer cas, les qüesti-
ons més rellevants serien las connec-
tades amb  la inscripció del matrimoni, 
efectes sobre els drets de residència en 
cas de  la dissolucions de vincle. En el 
cas de dret penal, per exemple,  el que 
més preocupa  són les repercussions de 
tenir antecedents penals i com pot afec-
tar  a l’hora d’obtenir una autorització de 
residència o a l’hora de renovar-la. 

Finalment, com a complement del servei 
d’orientació jurídica, des de la Comis-
sió d’Estrangeria es presten altres ser-
veis per donar suport als professionals 
que es dediquen a aquesta branca del 
dret. Un bon exemple són,  l’actualitza-
ció de l’apartat del web del ICAB dedi-
cat a la Comissió d’estrangeria. A través 
d’aquest apartat s’informa i es dóna pu-
blicitat  de les noticies i novetats  més 
rellevants, dels criteris administratius 
traslladats per les diverses Administraci-
ons que tramiten expedients, alhora que 
també és manté informat als col·legiats 
i col·legiades de les actuacions realitza-
des. Per últim, convé ressaltar també la 
base de dades de jurisprudència amb 
més de 660 resolucions publicades en la 
web col·legial i que es manté actualitza-
da periòdicament.

En el marc de les activitats formatives,  
la Comissió d’Estrangeria organitza jor-
nades  formatives monogràfiques sobre 
temes d’especial rellevància i l’edició 
anual del Curs General d’Estrangeria. 
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A més de la disposició per part de la Co-
missió de mantenir actualitzats als col·le-
giats respecte a les últimes tendències 
legislatives i en aquest sentit destaquem 
la conferència organitzada el 29 de se-
tembre sobre “Els Aspectes pràctics de 
la reforma del reglament d’Estrangeria”, 
tenint com a ponents a representants de 
l’Oficina d’Estrangeria de Barcelona i a la 
qual es van inscriure 939 col·legiats dels 
quals 218 van escollir la modalitat presen-
cial i 728 telemàtica (dades donades pel 
departament de Formació de L’ICAB).

En altres ocasions,  la Comissió intenta 
solucionar les incidències en la tramita-
ció dels expedients que li remeten els 
advocats i advocades davant possibles 
disfuncions o   l’anòmal funcionament 
d’una Administració, traslladant peticions 
d’informació a l’Administració competent 
en funció de la matèria de que es tracti. 
Durant l’any 2022 s’han dut a terme 85 
accions repartides de la següent manera: 
66 comunicacions adreçades a l’Oficina 
d’Estrangeria de Barcelona, 2 peticions 
adreçades al Departament de Treball de 
la Generalitat,  9  sobre temes vinculats 
a tràmits en dependències policials, 7 co-
municacions sobre aspectes relacionats 
amb la nacionalitat espanyola i 1 a la Uni-
tat de Grans Empreses.

Finalment, la Comissió d’estrangeria ofe-
reix als col·legiats i col·legiades de l’ICAB 
la possibilitat de reservar, amb caràcter 
mensual, cites per a presentar sol·licituds 
d’autoritzacions inicials de treball compe-
tència del Departament de Treball, Afers 
Social i Família de la Generalitat de Ca-
talunya. Hem de remarcar que durant el 
2022 s’han gestionat un total de 419 cites 
prèvies aquest augment representa un 
284% en relació amb les cites gestiona-
des durant l’any 2021 i es tradueix en una 
millora aconseguida per la Comissió que 
influeix en un benefici directe per als col-
legiats i col·legiades que fan ús d’aquest 

CONFERÈNCIA SOBRE LA REFORMA DEL REGLAMENT D’ESTRANGERIA

Gràfic 24. VIES DE COMUNICACIÓ.

telefòniques  
88,09%
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servei.  En tot cas, la Comissió és cons-
cient de la necessitat alleugerar l’embús 
que persisteix i continuarà negociant 
davant de l’administració per incremen-
tar-les de cara a l’any 2023.

Pel que fa a les vies  de contacte amb 
la comissió d’estrangeria,  el telèfon sem-
pre ha estat la via preferent pels usuaris/
es del servei d’orientació jurídica per la 
immediatesa en l’obtenció de resposta. 
(Gràfic 24)

La situació extraordinària iniciada al  
2020  amb  l’emergència sanitària, situa-
ció que s’ha mantingut amb poques vari-
ants durant el 2022, han reforçat, encara 
més,  la prevalença d’aquesta via sobre la 
resta tal com ho demostren els resultats 
de la següent taula:

VIES DE COMUNICACIÓ

Telefòniques 6319

Per correu electrònic 596

Presencials
158

Departament ICAB 13

Gestió ICAB 3

TOTAL 7089

En resum, l’informe anual de la Comissió 
d’Estrangeria demostra la importància 
de donar serveis de qualitat als nostres 
col·legiats i col·legiades i mantenir-nos 
actualitzats pel que fa a les darreres ten-
dències i desenvolupaments a l’àmbit de 
l’estrangeria. Esperem continuar millorant 
i ampliant els nostres serveis en el futur 
per satisfer les necessitats dels nostres 
advocats i advocades i oferir una assistèn-
cia efectiva a totes les persones deman-
dats del nostre assessorament jurídic.

CENTRE ADR ICAB
El Centre de Mediació Privada de refe-
rència a Catalunya
El 15 de novembre de 2011 es va cons-

tituir el Centre de Mediació de l’ICAB, 
CEMICAB, si bé anteriorment ja es tre-
ballava en aquest àmbit i, amb 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 pacífi-
ca de conflictes.

El Centre ADR-ICAB, a més de tenir atri-
buïda la funció de gestionar les mediaci-
ons públiques, constitueix un Centre pri-
vat, que donar suport i impulsa aquestes 
vies de resolució de conflictes.

Dins les seves finalitats fonamentals del 
Centre procedeix a:
• Informar i fer difusió de la mediació i al-

tres mètodes de resolució de conflictes.
• 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 Cata-
lunya CMDPG.

• Tramitar les peticions de sessions in-
formatives i processos de mediació di-
rigits als Centre ADR, informant a les 
parts i als professionals.

• Procedir a la designació de la persona 
mediadora.

• Gestionar les peticions de mediació 
per derivació intratrajudicial.

• Organitzar formació continuada per a 
les persones mediadores i l’advocacia.

• Treballar per la millora de les retribuci-
ons de les persones mediadores.

• Donar suport a la Comissió d’advocats, 
advocades mediadors.

Àrea de Mediació del Centre ADR-ICAB
Des del Centre ADR-ICAB s’ha iniciat un 
procés de modernització i actualització 
a partir de l’últim trimestre de l’any 2021,  
que s’ha prosseguit durant el 2022. Des-
taquen l’actualització de la pàgina web,  
amb incorporació de nous continguts, la 
confecció d’una guia de mediació, l’adap-
tació dels formularis i impresos del Cen-

tre, així com el disseny de nova formació 
continuada per facilitar a totes les perso-
nes mediadores i l’advocacia.

Ha estat impulsada la formació conti-
nuada, amb la realització de diferents 
accions durant l’any. Així,  destaquem la 
Jornada JEM 2022, el dia 20 de gener; 
el Congrés de Mediació celebrat del 20 
al 22 d’abril, amb la mirada centrada en 
els col·lectius vulnerables i la gestió dels 
conflictes relatius a infància, gent gran, 
discapacitats, gènere o exclusió residen-
cial,  a través de la mediació;  la Jornada 
sobre Justícia restaurativa organitzada 
els dies 10 i 11 de juny amb GEMME, la 
Jornada ADR realitzada al Palau de Pe-
dralbes el 5 d’octubre, juntament amb 
el Centre de Mediació de Catalunya, 
tallers, experiències d’èxit, cursos,  sessi-
ons, i conferències formatives organitza-
des durant tot l’any en diferents matèries 
(conflictes TIC, contenciós administratiu, 
família, discapacitat, mercantil, organit-
zacions, Compliance, restaurativa).

Durant l’any 2022, l’ICAB ha participat 
en la tercera edició del projecte INME-
DIACIÓ, compartit amb el Consell de 
l’Advocacia Catalana, amb col·laboració 
amb el Departament de Justícia, amb la 
mirada posada en potenciar el coneixe-
ment i difusió de la mediació. En aquest 
projecte s’ha col·laborat en l’organització 
de la Jornada sobre conflictes en l’àmbit 
immobiliari el 14 de novembre, i en la re-
alització de tallers.

En relació a l’evolució dels processos de 
mediació privats tramitats des del Cen-
tre ADR-ICAB, durant aquest any 2022 
s’ha produït una continuïtat en el nivell 
d’expedients tramitats. 

En aquest sentit, han estat tramitats 88 
expedients, dels quals 42 han correspost 
a mediacions acceptades, i l’any anterior 
es van tramitar 104 expedients de me-
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diació, dels quals 39 van ser acceptats.  
Aquestes xifres confirmen que es conso-
lida l’increment en el total de les media-
cions privades acceptades i tramitades, 
que s’havia produït envers exercicis ante-
riors.

La tramitació d’expedients correspo-
nents a mediacions públiques s’ha vist 
incrementat i considerant el total de 
procediments de caràcter privat o públic 
tramitats, el Centre ADR ha gestionat un 
total de 773 expedients, mantenint la 
tendència a consolidar l’increment asso-
lit a l’any anterior. 
 
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. 

Les derivacions intrajudicials  han pas-
sat a ser gestionades amb caràcter pú-
blic, excepte en un supòsit, per ser una 
de les  parts o les dues beneficiaries de 
la justícia gratuïta. En aquest àmbit, cal 
considerar que per part del CMDPG 
s’efectuen la major part de designacions 
de professionals, encara que les parts 
no siguin beneficiaries de justícia gratu-
ïta; i, creació i posada en funcionament 
per part de l’Administració d’una unitat 
col·laborativa que assoleix a Barcelona 
totes les peticions de mediació formu-
lades per part dels òrgans judicials. Des 
del Centre ADR-ICAB es continua treba-
llant per la millora de la intervenció en la 
realització de mediacions per derivació 
judicial. 

En relació a la realització d’expedients 
intrajudicials continua tenint rellevància 
la reforma legislativa que va tenir lloc el 
31 de juliol, Llei 9/2020 que va establir 
l’obligatorietat de la sessió informativa 
de mediació a partir de la seva entrada 
en vigor, el 4 de novembre de 2020.

Respecte els procediments de media-
ció i sol·licituds efectuades en funció de 
les diferents especialitats i matèries, cal 
tenir en consideració que l’àmbit d’actu-
ació sobre el qual s’ha desenvolupat la 
mediació ha estat principalment el pri-
vat. Dins de les principals matèries que 
han motivat un expedient de mediació 
destaquen les que es produeixen en 
l’àmbit de la família, en el qual s’ha trami-
tat el major número de sol·licituds.

En efecte, en aquest és especialment 
important 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 meca-
nisme especial ment interessant perquè 
la resolució de les controvèrsies es facin 
de la manera menys traumàtica possible. 
També han estat efectuades consultes 
relacionades amb mediacions per resol-
dre conflictes successoris, en matèria 
d’arrendaments i sotsarrendaments de 
vivenda, i de local de negoci (especial-
ment per pimes), essent un factor de-
cisiu en aquests supòsits l’impacte de 
l’afectació econòmica que ha patit la ciu-
tadania i que ha trobat en la mediació, 
un recurs per fer front a les situacions 
d’impagament dels seus lloguers d’habi-
tatge o local. Igualment es consoliden els 
índex d’expedients de mediació trami-
tats en l’àmbit d’honoraris professionals 
entre advocat i client.

Els convenis de col·laboració establerts 
amb diferents institucions han facilitat la 
difusió i apertura a la mediació en altres 
àmbits i amb la seva gestió des del Cen-
tre ADR. Durant el 2022 han estat realit-
zats acords amb el Col·legi Oficial d’engi-
nyers industrials de Catalunya COETIC; 
amb una visió enfocada en les noves 
tecnologies i la resolució de controvèr-
sies vinculades en aquests espais tec-
nològics i amb la Federació Catalana de 
Fútbol  FCF per a la gestió de processos 

de mediació en aquest àmbit esportiu. 
Es continua treballant en la mediació en 
altres disciplines de l’esport, Tanmateix, 
s’està impulsant l’establiment de conve-
nis amb altres corporacions i entitats per 
continuar ampliant  les àrees que es ges-
tionen des del Centre ADR.

Àrea d’Arbitratge del Centre ADR-ICAB
El Centre ADR-ICAB disposa d’una àrea 
d’arbitratge que dona suport i impulsa 
aquestes vies de resolució de conflictes.
Dins les finalitats fonamentals en matèria 
d’arbitratge, el Centre procedeix a:
1) Gestió del Registre d’Àrbitres TSJC.
2) Servei de suport i assessorament en 

matèria de Convenis Arbitrals i trami-
tació de designes arbitrals i/ó davant 
el fur que correspongui.

3) Tramitacions Expedients TACAB des 
de l’Àrea d’Arbitratge del Centre 
ADR-ICAB. 

4) Coordinació XI Curs d’Arbitratge “on-
line” coorganitzat amb altres Col·legis 
d’Advocats de València, Màlaga i Biscaia.

5) Participació al VIII Congrés Arbitrat-
ge Open Madrid (octubre 2022).

6) Sessió monogràfica sobre l’àrea d’Ar-
bitratge del Centre ADR i la Comis-
sió d’Arbitratge ICAB amb el Fòrum 
de Despatxos Multidisciplinars de 
l’ICAB.

7) Seguiment del Conveni de Col·labo-
ració entre ICAB i Associació pel Fo-
ment de l’Arbitratge (AFA).

8) Publicació d’articles científics amb 
matèria d’Arbitratge a la Revista Món 
Jurídic

9) Treballs preparatoris per dissenyar 
brochures i fomentar la ciutat de 
Barcelona com a seu internacional 
d’Arbitratge.

10) Reunions Institucionals per establir 
col·laboracions en matèria d’Arbitrat-
ge amb PIMEC .

11) Coorganització d’activitats formati-
ves i Congressuals amb el “Club Es-
pañol del Arbitraje” CEA.
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Des del Centre ADR-ICAB s’ha iniciat 
un procés de modernització i actua-
lització dirigit a la incorporació de les 
diferents vies per a la resolució de 
conflictes. En relació a l’arbitratge, els 
processos són fonamentalment rela-
tius a matèria d’honoraris  o de caràc-
ter institucional.

En aquest sentit, ha estat modificat 
l’apartat web relatiu a l’arbitratge a fi de 
facilitar la seva consulta i organitzar els 
continguts.

Durant l’any 2022, es pot destacar la in-
tervenció i realització de les següents 
actuacions: 

• Participació en la  Jornada ADR (Palau 
de Pedralbes, celebrada en data 5 d’oc-
tubre 2022, sobre els diferents mètodes 
de gestió de controvèrsies i organitzada 
amb la Generalitat de Catalunya).

• Participació com a ponents en dife-
rents congressos en matèria d’arbi-
tratge: Congrés de Màlaga, en data 28 
d’octubre, i II Congrés d’arbitratge i ju-
risdicció celebrat a La Corunya, el 9 de 
novembre.

• Participació en I’Assemblea General 
CIAR, amb data 24 d’octubre 2022.

• Signatura d’un conveni de col·laboració 
amb el Tribunal Arbitral de Barcelona, 
al desembre de 2022, per a l’impuls de 
l’arbitratge i l’especialització dels pro-
fessionals.

• Creació del grup de treball  de foment 
de l’Arbitratge al Sector Públic

En relació als processos d’arbitratge 
tramitats, destacar que la tendència és 
a l’increment durant aquest any envers 
anteriors exercicis:
 
EL SERVEI D’ATENCIÓ COL·LEGIAL
El Servei d’Atenció Col·legial és un de-

partament creat per informar, asses-
sorar i prestar serveis a les persones 
col·legiades 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 perso-
nes col·legiades en matèria col·legial i 
professional, gestionar els diferents trà-
mits col·legials: col·legiacions i reincor-
poracions, baixes col·legials, canvis de 
condició (altes i baixes d’exercici) i  l’ac-
tualització de dades col·legials (adreces, 
comptes bancaris, etc...)

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

• Col·legiacions
• Renovació, substitució i ampliació de les 

Gràfic 25.  EMISSIÓ DE CERTIFICATS ACA.
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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, compta-
dors partidors i auditors en entorns tec-
nològics

• Registre de societats professionals
•Tramitació de les sol·licituds d’ajuts a per-

sones amb discapacitat o familiars de-
pendent amb discapacitat

• Punt d’informació cadastral
• Servei de traduccions
• Lliurament d’autoritzacions d’aparcament
• Obtenció d’ informes d’accident de tràn-

sit lleus
• Venda de productes col·legials (paper 

professional, togues, carteres, etc...)
• Registre de representants (alta a la plata-

forma MERCURIO)

L’any 2022, al Servei d’Atenció Col·legi-
al s’han atès, 10.719 consultes presenci-
als, 25.392 per correu electrònic i 77.472 
atencions telefòniques, de les 286.283 
que ha rebut tot l’ICAB. 

Aquest any 2022 s’ha produït un notable 
augment del Servei de Videoconferèn-
cies amb centres penitenciaris respecte 
l’any anterior, doncs s’han realitzat un 
total de 4.351. Aquest servei evita el des-
plaçament dels advocats i advocades al 
centre penitenciari, estalviant temps, i ha 
permès incrementar les possibilitats de 
comunicar i informar als clients interns 
en centres penitenciaris, en un exercici, 
també, de responsabilitat social.

S’ha consolidat també el servei, pel qual 
els advocats/des d’aquesta Corporació 
poden tramitar telemàticament o direc-
tament, les peticions dels informes d’ac-
cidents de trànsit de la Guàrdia Urbana 
de Barcelona i de la Policia de Catalu-
nya, a través del Col·legi.

L’any 2022 s’han expedits 5032 certifi-
cats, el que suposa un important incre-
ment respecte el 2021, bàsicament per la 
substitució obligada per motius tècnics 
d’alguns dels certificats ACA. (Gràfic 25)

En el primer semestre d’aquest any, 
per seguir frenant la propagació de la 
pandèmia per COVID-19, s’ha mantin-
gut la mesura de no dur la toga a les 
sales de vistes. En el segon semestre 
de l’any s’ha anat donant alguna toga, 
o bé perquè algun jutjat ho ha requerit 
o perquè algun company o companya 
ho ha sol·licitat, malgrat s’ha mantingut 
la mesura de no dur toga. En conse-
qüència, i com podreu veure al gràfic 
adjunt, aquest any 2022, a les sales de 
l’ICAB dels jutjats de Barcelona, s’han 
prestat poques togues.
  
A la Ciutat de la Justícia, durant el 2022, 
s’han mantingut durant tot l’any les me-
sures sanitàries, distància de seguretat i 
la neteja i desinfecció dels espais e ins-
tal·lacions.

En concret, com es pot apreciar en el 
gràfic adjunt, l’any 2022 s’han realitzat un 
total de 18.330 connexions, per part de 
1.907 usuaris únics, als ordinadors de la 
Ciutat de la Justícia.

El detall de les 18.330 connexions, per 
franges horàries, ha estat el següent:

Per altra banda, en quan a l’accés Wi-
Fi a la seu de l’ICAB, l’any 2022 s’hi han 
connectat 7.689 persones col·legiades. 
(Gràfic 26)
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Gràfic 26. ÚS D’ORDINADORS  
PER FRANGES HORÀRIES

CONNEXIONS WIFI JUTJATS + SEU ICAB

7.689  



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

· Conferència: “L’ús de la informació corporativa en el transcurs d’una investigació 
interna”

· Conferència: “Aspectes pràctics de les novetats en Whistleblowing, advocat d’em-
presa i secret professional”

· In House Day: “Aconsegueix la teva millor versió: o et distingeixes, o t’extingeixes”
· Jornada: “Avantatges competitius de la mediació empresarial. Casos d’èxit”
· Participació a la XIV Edició dels Premis Aptíssimi - ESADE Alumni

  

 

Comissió d’Advocats/des Mediadors/es   
Durant l’any 2022 la Comissió ha continuat amb la seva tasca de difusió de la Media-
ció, podem destacar les següents actuacions efectuades:
· Creació de dos grups de treball per tractar sobre la deontologia i les retribucions 

de les persones mediadores, amb l’elaboració d’unes conclusions a fi de promoure 
millores en aquests àmbits.

· Organització d’accions formatives i col·laboració en les realitzades des del Centre 
ADR Mediació ICAB i en la definició d’un circuit de valoració de les propostes 
realitzades

· Participació en el programa Postgrau ADR ICAB 2021 - 2022
· Col·laboració en la Jornada Europa de Mediació JEM 2022 sobre mediació en l’àm-

bit de convivència i comunitari.
· Participació en el Congrés de Mediació ICAB celebrat a l’abril de 2022 sobre media-

ció en col·lectius vulnerables.
· Participació en el projecte INMEDIACIÓ CICAC de foment i difusió de la Mediació 

entre professionals de l’advocacia i de la judicatura, amb el CICAC/Generalitat de 
Catalunya.

· Participació de la Comissió de Mediació i de Normativa ICAB en els processos de 
Reforma legislativa en matèria d’ADR i Mediació 

Han estat organitzades o s’han realitzat amb una participació directa, en col·labora-
ció amb el Centre ADR ICAB, amb el suport i intervenció de vocals de la Comissió, 
les següents formacions:
· Curs de mediació en l’àmbit contenciós administratiu.
· Jornades dones advocades ICAB 2022: Mediació i dret una conjunció ideal.
· Mediar en conflictes administratius.
· Derivació del client a la mediació.
· Els Masc i el procés civil.
· Jornada ADR Palau de Pedralbes.
· Protocol de gestió de conflictes en organitzacions.
· Cicle d’experiències en mediació. Compliance i mediació.
· Jornada 6x6 dels Grups del Treball del Centre ADR.
· Cicle d’experiències en mediació Casos en l’àmbit administratiu.
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Comissió d’Advocats de Responsabilitat 
Civil i Assegurances
· Jornada: “Qüestions actuals de l’assegurança de responsabilitat civil“
· Coorganització XXII Congrés Nacional. Associació Espanyola d’Advocats Especialit-

zats en Responsabilitat Civil i Assegurances

Comissió d’Arbitratge
· Organització International Arbitration Congress (20 i 21 octubre 2022)
· 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
· Jornada d’Arbitratge Internacional a Barcelona coorganitzada amb el “Club Español 

del Arbitraje” (CEA, 22 y 23 de juny 2022). 
· 19/7/22: l’Arbitratge i els MASC
· Conferència organitzada en l’àmbit del Congrés de l’Advocacia de Barcelona

Comissió de Defensa dels Drets de la Per-
sona i del Lliure Exercici de l’Advocacia
· Roda de premsa per denunciar la regressió de drets que suposa la nova Circular 

1/2022 aprovada pel Departament de Justícia i anunci de properes accions per 
aconseguir l’erradicació total de les contencions mecàniques als centres peniten-
ciari de Catalunya

· Conferència: “L’efectivitat dels drets fonamentals en les relacions laborals davant 
l’esclat de les noves tecnologies”

· Conferència: “La conformitat en l’àmbit penal. Oportunitats versus vulneració de 
drets fonamentals”

· Conferència: “Teletreball i drets fonamentals”
· Conferència: “Advocacia amenaçada. El cas de Colòmbia”
· Manifest 25N i exposició fotogràfica Dia Internacional de la no violència contra les 

Dones
· Participació en la jornada del Dia de l’Advocacia Amenaçada, enguany referida a 

Colòmbia
· Participació en el Grup de Treball sobre millores en el dret de defensa en l’àm-

bit penitenciari juntament amb representants de la Secretaria de Mesures Penals, 
Reinserció i Atenció a la Víctima, Secretaria per l’Administració de Justícia,  CICAC, 
Comissió de Dret Penitenciari i Comissió del Torn d’Ofici 
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Comissió de Dones Advocades

• Conferència Online: “Advocades en risc. La persecució de les defensores de drets 
humans a Nicaragua”

• Conferència Online: “Bretxa de gènere en el món laboral. Assetjament sexual i per 
raó de gènere i protocol”

• Conferència: “Situació de les dones a l’Afganistan”
• Presentació de l’“Informe de recerca sobre Igualtat de Gènere en el Sector Legal a 

Catalunya”
• Elaboració i publicació de l’informe “Anàlisi i Propostes de les Advocades de Cata-

lunya per a promoure la igualtat de gènere en el sector legal”
• Conferència: “Violència econòmica com a forma de violència masclista. Aplicació 

dels tribunals”
• Presentació de Llibre: “Tres generaciones rebeldes”. La lluita per la llibertat de les 

dones. L’experiència de tres generacions rebels
• Conferència: “Submissió química. Anàlisi del fenomen”
• Trobada de Presentació de la memòria i NETWORKING amb les companyes de la 

comissió de dones advocades
• Conferència: “Mesures de conciliació de la vida personal i familiar per als advocats 

i advocades en l’exercici davant els Tribunals (Projecte de Llei d’Eficàcia Processal), 
en el marc del 7è Congrés de l’Advocacia de Barcelona”

• 4th Women Business & Justice European Forum 2022. Per un Plena Igualtat
• Conferència: “Treballadores de la llar. Sentència del TJUE de 24/2/22 i ratificació 

del Conveni 189 de la OIT. Agències de col·locació i frau”
• Conferència: “Eines per superar la síndrome de la impostora”
• Participació IX Congreso Internacional, mujer, género y derecho (L’Havana, Repú-

blica de Cuba)  
• Exposició fotogràfica: “Revolta de les dones iranianes. Dona, vida i llibertat. Dia 

Internacional de la no violència contra les dones”
• Participació Associació intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya
• Participació Consell de Dones de Barcelona
• Participació Comissió de Violència de Gènere – Igualtat CICAC
• Participació Comissió de Normativa de l’ICAB
• Ajuda i col·laboració amb altres col·lectius de Dones amb advocades en risc d’altres 

països (Nicaragua, etc.)
• Manifest Dones Dia Internacional contra la Violència a les Dones
• Manifest Crit per les dones afganeses
• Manifest Commemoració del Dia de la Dona
• Participació Congrés de Mediació del ICAB
• Participació Congrés Europeu per a Igualtat de Gènere (ERA)
• Participació Curs de Violència Masclista del Torn d’Ofici de l’ICAB
• Coorganització en el II Congrés ICAB sobre Violència Masclista
• Participació en el VIII Congrés sobre Violència Domèstica i de Gènere
• Coorganització en la Jornada d’Estudis: “Els drets de les dones en el Dret” de la 

Societat Catalana d’Estudis Jurídics
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Comissió de Nous Models de Família

• Coorganització de la conferència: “La pensió de viduïtat de parelles de fet després 
de la Llei 21/2021, de 28 de desembre. Anàlisi de la modificació normativa i dels 
darrers pronunciaments judicials en la matèria”

Comissió Dret Penitenciari
• 32è Curs de Dret Penitenciari
• Conferència: “L’indult. Sol·licitud, modalitats i efectes”
• Conferència: “Llei Orgànica General Penitenciària. Passat, present i propostes de 

millora”

Comissió dels Drets de les Persones amb 
Discapacitat
• Plenari Comissió dels Drets de les Persones amb Discapacitat: Sessió de treball so-

bre la futura modificació del Codi Civil Català referent a les mesures de protecció 
de les persones amb discapacitat

• Curs: La Reforma de la legislació civil i processal: provisió de suports per a l’exercici 
de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat

• Plenari Comissió dels Drets de les Persones amb Discapacitat: Sessió de treball. 
Incidències en el 1r any d’aplicació de la Llei 8/21 i Decret Llei 19/21. Compartir ex-
periències

• Participació en reunions de l’Observatori de Dret Privat e Catalunya
• Participació en el Grup de Treball de Discapacitat de l’Associació Intercol·legial de 

Col·legis Professionals de Catalunya

Comissió de Drogues
• Conferència: “Delictes de tràfic d’estupefaents. El cas de les ‘mules’ i el seu possi-

ble tractament com a víctimes de tràfic de persones”
• Conferència: “Associacions Cannàbiques, el consum legal. Dicotomia entre el dret 

penal i el dret administratiu”
• Conferència: “La pericial toxicològica en delictes contra la salut pública”
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Grup de l’Advocacia Jove
Mandat Albert Jané (GAJ)
• II Edició del “Premi Extraordinari Futurs Advocats i Advocades de Barcelona”
• Webinar: “Han derivat al meu client a mediació, i ara què?”
• Torneig de pàdel del GAJ 
• Fira Ocupació ICAB 2022 - Taller Innovador: “Ja sóc Graduat/ada i ara què?”
• GAJTALKS: Advocacia i empresa
• IOGAJ

Mandat Alexander Salvador (GAJ)
• Seminari: “El Dret Sistèmic com a nova eina de solució de conflictes”
• Visita Estudiants Düsseldorf 
• Curs Zero GAJ (5 sessions): Introducció al M&A, Actuacions Preliminars (NDA, ne-

gociació, LOI, etc.), Due Diligence, Contractes / Acords Legals, Signing / Closing i 
Post-Closing

• Taula Rodona GAJ: “Dones i joves. Arriscar-se a emprendre en el sector de l’advo-
cacia” 

• Mentoring 9a Edició: “Dret Laboral (2022)”
• Mentoring 9a Edició: “Dret Penal (2022)”
• Mentoring 9a Edició: “Dret Civil (2022)”
• Acte de presa de possessió del nou Comitè Executiu del Grup de l’Advocacia Jove 

de Barcelona.
• Seminari presencial de Dret Probatori. PROBATICIUS 2022
• Seminari on-line de Dret Probatori. PROBATICIUS 2022
• Organització Afterworks  GAJ
• GAJ T’Escolta
• Participació en els Actes d’Imposició de Togues de l’ICAB
• Celebració de reunions institucionals (Delegació del Govern a Catalunya, Procura 

Jove, Pimec Jove, Confederació Espanyola de l’Advocacia Jove, Círculo Ecuestre, 
Lliga Jove del Cercle del Liceu, etc.)

• Participació com a moderadors en actes i activitats organitzades per la Comissió de 
Mediació de l’ICAB.

• Manteniment de reunions setmanals del Comitè Executiu del GAJ Barcelona

Comissió de Justícia Penal Internacional 
i Drets Humans
• Conferència: “Possible crim d’agressió Internacional per part de Rússia a Ucraïna”
• Trobada amb estudiants de Bonn 
• Conferència: “Jurisdicció Universal a la llum del conflicte armat a Ucraïna. La pers-

pectiva alemanya”
• Trobada amb estudiants de Kuntz 
• Taula Rodona: “Nous Reptes de la Protecció Internacional. Des de la Pandèmia a 

Ucraïna”
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• Cinefòrum: “Mediterráneo”
• Conferència: Revisió de sentències davant la possible vulneració de DDHH
• Trobades amb el president del CAPI (Colegio de Abogados Penal Internacional) Dr. 

Dragos Chilea en l’acte del Dia de la Justícia Penal Internacional. 
• Trobada per fer amicus curiae pel cas Re: Col·laboració CIDH Bernardo Caal Gua-

temala

Comissió de Prospectives Socioprofessionals 
• BIZ BARCELONA 2022: “Els 5 aspectes legals que has de tenir sempre en compte 

a l’e-commerce o al teu negoci digital”

Comissió de Sèniors
Durant aquest any hem tornat a normalitat i s’han reactivat les activitats presencials 
de la Comissió d’Advocats Sèniors.  En concret,  s’han complert tres mesos d’activi-
tats, corresponents a març fins a finals de desembre, que ha culminat amb el tradici-
onal dinar de Nadal.
 
Igualment, la Comissió d’Advocats Sèniors ha mantingut el propòsit de convertir-se 
en una comissió “formativa” per als nostres companys sèniors i per als joves advocats. 

El Comitè executiu de la Comissió d’Advocats Sèniors fins al desembre de 2022, ha 
estat constituït pels mateixos membres. El 13 de desembre de 2022 s’ ha constituït 
un nou comitè executiu.

CONFERÈNCIES

• Conferència a càrrec de la Dra. Maribel Pendas sobre “L’art a la pell i la seva tradi-
ció”. Posteriorment, visita al museu de la família Zaragoza.

• Conferència sobre “L’ADN en les investigacions criminals” impartida pel Sr. Alfonso 
Fernández Arellano, Inspector del Cos Nacional de Policia, Cap del grup d’ADN de 
la Prefectura Superior de Catalunya.

• Conferència sobre “Planificació successòria” a càrrec de la Sra. Mireia Ramón i Sr. 
Alejandro Ebrat

• Conferència a càrrec del Degà Emèrit Excm. Sr. Eugeni Gay Montalvo sobre “Ex-
periències professionals i societat”.

• Conferència a càrrec de la Dra. María Jesús Pesqueira Zamora sobre “La necessà-
ria humanització de la Justícia”.

• Conferència a càrrec del company Sr. Antonio Gorrita sobre: “Nocions i influència 
mundial de l’Islam”.

• Conferència a càrrec del nostre company Sènior i membre de la Junta D. Antonio 
Gorrita Torres sobre “Marroc, història i situació en la situació actual”
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• Conferència del company sènior Sr. Josep Verdaguer Codina, sobre “Parlem del 
Ferrocarril”.

• Conferència conjunta amb la Intercol·legial de Sèniors càrrec d’Edita Olaizola, so-
bre si la naturalesa tingués la solució: biomimètrica organitzacional.

• Conferència del company Dr. José María Delgado Rodríguez, sobre “un viatge in-
terminable al voltant del món” 

• Conferència sobre el Banc dels Aliments a càrrec del seu resident Sr. Lluís Prats 
Fatjó

• Conferència a càrrec del Dr. Manuel Sans Segarra sobre “Hi ha vida després de la 
mort”.

• Conferència a càrrec de la Dra. Montse Nebrera sobre “Fakes i secrets: el dret a la 
informació en temps de guerra” 

• Conferència de l’ Excm. Sr. Federico Mayor Zaragoza sobre “Vivències en un món 
globalitzat”

• Conferència a càrrec del Dr. Joan Lluis Pérez Francesch sobre “El Valor de la pa-
raula: de què parlem quan parlem”

EXCURSIONS

• Visita a la Lògia Maçònica de Barcelona i conferència sobre els maçons a Barcelo-
na, impartida per un directiu de la Lògia. Les lògies visitades han estat: “La Gran 
Lògia Simbòlica Espanyola”, “El Consell Maçònic d’Espanya” i La “Gran Lògia Feme-
nina d’Espanya”

• Visita al Museu Marés

• Visita a Poblet, excursió cultural i posterior dinar

• SESSIONS SOBRE TEMES D’ACTUALITAT
• Tema d’actualitat: “Delictes informàtics en la vida quotidiana”. Introduït i coordinat 

per un membre del Comitè
• Tema d’ actualitat. “Les criptomonedes” introduït i coordinat per un membre del 

Comitè.

ALTRES

• “Tarda Poètica en record a Manuela” coordinat pel company Sr. Antonio Gorrita.
• Dinar de fi de curs 16 de juny
• Presentació de la novel·la “La Razón de la Sinrazón del Capital Senglar”, a càrrec 

del seu autor Sr. Pere Caralps Riera, introducció a càrrec del professor Dr. Entrena 
Cuesta.

• Dinar de Nadal 21 de desembre
• Cinefòrums celebrats tots els segons i últims dijous de cada mes
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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 mèto-
de de càlcul 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 anu-
alment, 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 0,7% corresponent a la convocatòria del 
2022 ha estat de 33.338,66€, els quals corresponien 22.991,64€ al pressupost 2022, 
10.347,02€ de romanent de l’any 2021.

S’han presentat quatre projectes essent l’import global dels projectes presentats de 
47.225,95€.

La Junta de Govern en sessió 22 de novembre de 2022, ha aprovat la concessió 
d’ajuts als projectes de cooperació al desenvolupament a: 

• MANOS UNIDAS pel projecte amb el  títol: “Acompañamiento integral a familias 
migrantes y defensores de DDHH en Mexico”. L’import de l’ajut ha estat de 8.825€

El finançament d’aquest projecte suposa la despesa 26,47% del pressupost de 2022.





L’ ICAB
en imatges
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jesús m. sánchez, nou degà de l’icab rellevant mª eugènia gay

la ii edició del “premi extraordinari futurs advocats i advocades de 
barcelona” reconeix l’esforç dels i les estudiants de dret
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reunió institucional amb pilar llop, ministra de justícia 

la consellera de justícia, lourdes ciuró, rep la junta de govern 



memòria2022112

durant la festivitat de sant raimon de penyafort es ret homenatge als advocats i advocades que 
compleixen 50 anys de col·legiació els anys 2021 i 2022

nou equip al front de la comissió de transformació digital 
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les trobades de barcelona- memorial jacques henry tracten la protecció dels drets humans d’acord 
amb el dret internacional 

l’icab impulsa la campanya “ukrainian population assistance” per donar ajuda als advocats i la 
ciutadania ucraïnesa desplaçada
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l’icab promou el talent femení i visualitza les desigualtats que pateixen les dones amb motiu del 8-m 

neix icablog, una nova eina de difusió i opinió jurídiques 
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el iv congrés de dret laboral analitza a l’icab la nova reforma en aquesta matèria 

l’icab promou la digitalització de l’advocacia amb la presentació del programa “kit digital” de red.es 



memòria2022116

el 1r congrés d’ocupació il·legal conclou la necessitat d’una proposta de mesura cautelar 
immediata de desatllojament 

el iv congrés de mediació aposta per fomentar la cultura del diàleg com a primer pas essencial per 
resoldre un conflicte
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l’advocacia i la plataforma “familia y derecho” reclamen l’especialització en infància, família i capacitat

l’advocacia clama per la introducció de la clàusula rebus 
a l’ordenament jurídic espanyol
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l’icab signa un conveni d’agermanament amb la new york state bar association (nysba)

gran èxit del sant jordi a l’icab
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presentat el retrat de jaume alonso-cuevillas, degà de l’icab entre 1997-2005 

l’icab recupera la celebració de la imposició de togues
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l’icab lliura els premis de la xxiii edició dels contes d’advocats i d’advocades

reunió institucional amb la jutgessa degana de barcelona 
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més de 160 alumnes reben el diploma acreditatiu per haver cursat 
un màster d’especialització jurídica 2021-2022 a l’icab

l’equip de futbol de l’icab s’imposa als jutges en el torneig disputat amb motiu de sant raimon de 
penyafort
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el col·legi posa en valor l’advocacia d’ofici amb motiu del dia de la justícia gratuïta, que es 
commemora cada 12 de juliol

l’icab realitza diferents actuacions de conservació preventiva del seu patrimoni arquitectònic 
durant les vacances d’estiu
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l’icab recupera la festa d’estiu després de l’aturada forçada de 2 anys a causa de la pandèmia

celebrades una quarantena de conferències gratüites durant la 7a edició del 
congrés de l’advocacia de barcelona 
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el col·legi assumeix la presidència de la comissió de mediació de la fbe

èxit de la coral de l’icab en el seu concert d’estiu
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el centre adr/arbitratge icab i el club español del arbitraje celebren a barcelona la i jornada 
d’arbitratge internacional 

la pionera comissió de protecció dels drets dels animals de l’icab celebra els seus 20 anys
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l’icab reivindica una “plena igualtat” en el marc del “4th women business & justice european 
forum” i presenta l’estudi sobre la igualtat en el sector legal 

neix alumni epj
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l’advocacia de madrid i barcelona presenta noves propostes per actualitzar i adequar la legislació a les 
necessitats i demandes actuals de la societat

l’icab promou la funció social de l’advocacia a través d’una campanya publicitària en televisió



memòria2022128

la comissió mixta pgme-icab, celebrada a la seu del col·legi

més de 200 participants en la jornada sobre “la compravenda a catalunya” de 
la revista jurídica de catalunya (rjc)
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es reprenen les reunions presencials amb les seccions de la comissió de cultura 

acord amb l’oficina del parlament europeu a barcelona per coordinar propostes conjuntes
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l’advocacia de barcelona valora positivament la preceptivitat de l’assistència lletrada a les 
víctimes de violència masclista però alerta de les mancances existents per combatre-la en el marc 

del “ii congrés de violència masclista”

l’icab i la fundació galatea exploren vies de col·laboració en relació a temes de salut i benestar 
emocional de l’advocacia
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celebrada a l’icab la sessió solemne d’obertura del curs 2022- 2023 de l’ acadèmia de jurisprudència i 
legislació de catalunya

en els primers 10 mesos del 2022 el torn d’ofici de l’icab ha realitzat prop de 7.000 designes de 
violència masclista i de gènere
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presa de possessió del nou comitè executiu del gaj, encapçalat per alexander salvador 

la cimera de delegacions icab recupera el format presencial 



memòria2022 133

impuls a la mediació en el futbol i futbol sala català gràcies al conveni de col·laboració amb la 
federació catalana de futbol

en el marc del 30è aniversari de la fbe, l’icab mostra com certs factors de la salut poden afectar 
l’exercici de l’advocacia  
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el v congrés de prova judicial mostra eines estratègiques per encarar un procediment 
judicial amb èxit

lliurats a l’icab els premis del concurs infantil de dibuix “els drets dels infants”, de la fundació 
sant raimon de penyafort 
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l’icab felicita les festes amb una nadala audiovisual que mostra la màgia de treballar per un món 
més just

trobada institucional de la junta de govern de l’icab amb la comissió d’advocats sèniors




