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El Col·legi de 
l’Advocacia 

de Barcelona
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona és una Corporació 

de Dret Públic creada el 17 de gener de 1833, amb 
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al 

compliment de les seves finalitats públiques i privades, 
d’acord amb la normativa professional i col·legial.

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

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

com persones col·legiades per tal de gaudir de tots  
els serveis amb les mateixes condicions i garanties.

12.390
HOMES

11.728 
DONES

24.118
PERSONES 

COL·LEGIADES

16.866 
exercents

7.252 
no exercents
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L’any 2019, les noves col·legiacions 
han estat 640. Del total de noves 
col·legiacions: un 87,5% ho han fet 
com exercents, i el 12,5% restant 
s’han col·legiat com a no exercents. 
En aquest sentit, el cens col·legial ha 
tancat el 31 de desembre de 2019 amb 
24.118 persones col·legiades, de les 
quals 16.866 son professionals amb 
exercici i 7.252 sense exercici.

Respecte les persones col·legiades 
amb exercici, el 51,37% són homes i el 
48,63% són dones. Aquesta distribució 
no és igual si s’observen les dades de 
les noves incorporacions al Col·legi, ja 
que entre els companys i companyes 
que s’han col·legiat a l’ICAB en situació 
d’exercici aquest any 2019, el 60,63% 
són dones, respecte un 39,38 % 
d’homes.

Per altra banda, el nombre de 
persones associades a l’ICAB, i 
contemplades a l’art. 4.3. dels Estatuts 
Col·legials, a data 31 de desembre de 
2019, ascendeix a 357.

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

Pel que fa al tipus de Societat 
professional registrada a l’ICAB és 
majoritària la societat integrada per 
menys de 5 socis / es, model que 
representa el 89 % del total. Les 
societats integrades per més de 10 
socis/ es suposen únicament l’ 1% del 
total.delegacions icab

període/any 2007-2019

Societats professionals d’alta Núm.

Societats cooperatives 1

Societats anonimes professionals 10

Societats limitades professionals 945

Societats civils professionals 214

Societats col·lectives 2

TOTAL 1.172

Societats professionals per socis  

Menys de 5 socis 1.041

Entre 5 i 10 socis 114

Més de 10 socis 17

el cens de col·legiacions de 2019

homes dones  

Exercents 212 348 560

No exercents 40 40 80
total 252 388 640

cens col·legial a 31 de desembre de 2019

homes dones  

Exercents 9.025 7.841 16.866

No exercents 3.365 3.887 7.252
total 12.390 11.728 24.118

noves  
col·legiacions

640



memòria2019 9

ABAST TERRITORIAL: 
LES DELEGACIONS
L’ICAB compta amb onze delegacions 
repartides pels diferents partits 
judicials dins l’àmbit territorial del 
Col·legi, que és provincial.

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

Durant el primer trimestre de l’any 
2019 es van celebrar eleccions per 
renovar els càrrecs de Delegat/da i 
Sotsdelegat/da a 9 de les 11 Delegacions 
de l’ICAB. Tots els processos electorals 
es van desenvolupar amb normalitat 
en conformitat amb el Reglament que 
desenvolupa la seva regulació.

Per aquest mandat, l’ICAB ha dissenyat 
un Pla d’Acció específic per a les 
Delegacions ICAB, que s’ha executat 
amb èxit al llarg de tot l’any 2019.
 
A més de treballar per tal que les 
delegacions, representades per un 
delegat/da i sotsdelegat/da, disposin 
dels mateixos serveis que s’ofereixen 
als col·legiats/des que es dirigeixen 
a la seu del carrer Mallorca 283 de 
Barcelona, el pla d’acció específic que 
s’ha executat l’any 2019 pivota sobre 
tres eixos essencials:

a) Visites i trobades institucionals 
entre els membres de la Junta de 
Govern i els Delegats/es, en seu de les 
mateixes Delegacions i amb la finalitat 
de reforçar la funció institucional dels 
mateixos amb les autoritats dels locals 
seus dels partits judicials. 
En l’àmbit d’aquesta funció Institucional 

que ha fixat la Junta de Govern, durant 
l’any 2019 han estat especialment 
destacables les gestions realitzades 
pel Secretari de la Junta i la CRAJ 
de l’ICAB, davant la situació de 
bloqueig en alguns Jutjats adscrits 
a les nostres Delegacions (degut 
fonamentalment a la mobilitat funcional 
de Jutges, LAJS i escassa dotació 
de Fiscals) amb especial referència 
al Jutjat de Vilafranca. Aquesta via 
directa establerta entre Delegats 
i Junta permet traslladar la queixa 
amb caràcter immediat a la Comissió 
mixta amb el TSJC i coordinar accions 
conjuntes amb altres operadors jurídics 
com el Col·legi de Procuradors, amb 
la finalitat d’assolir una ràpida solució 
tant pels professionals que exerceixen 
en aquestes demarcacions, com per la 
ciutadania.

A més d’aquestes trobades 
institucionals, al llarg de l’any 2019 
s’ha executat un pla de visites a les 
Delegacions en què un grup de tècnics 
administratius i jurídics de l’ICAB, es 
desplacin delegació per delegació, 
amb l’objectiu de comprovar “in situ”  
la possibilitat d’implantar la millora 
dels serveis tècnics i d’assessorament 
jurídic SOJ/SOM que l’ICAB pot 
oferir a tots els companys i companyes 
adscrits a cada delegació, per un millor 
desenvolupament i exercici de la 
professió en les Delegacions ICAB.

Així mateix, en la celebració de la 
Cimera anual tots els representats de 
les Delegacions intercanvien i avaluen 
experiències, serveis i demandes per 
millorar les respectives seus l’any 
següent.

b) Facilitar als companys/es de les 
Delegacions el rebre la mateixa 
oferta formativa en la pròpia seu de la 
Delegació que s’ofereix als companys/

es en la seu col·legial del carrer 
Mallorca: càpsules formatives, vídeo-
streaming, jornades presencials... Al 
marge de la formació facilitada per 
vídeo-streaming, de la qual gaudeixen 
tots els companys i companyes 
interessats a rebre-la i que ho fan 
constar expressament, al llarg de 
l’any 2019 s’han celebrat formacions 
presencials a algunes Delegacions.

c) Proveir als companys/es de 
les Delegacions de la informació 
i actualització de tota l’activitat 
legislativa mitjançant comunicació 
directa i permanent amb la Comissió de 
Normativa de l’ICAB.

Celebració de la III Cimera de  
Delegacions 2019: de la mateixa manera 
que es va fer al mes de setembre 
de 2017 i 2018, el 4 de desembre de 
2019, es va celebrar la III Cimera de 
Delegacions ICAB a la seu del carrer 
Mallorca i que va estar presidida pel 
Secretari de la Corporació. Van assistir 
tots els Delegats i Delegades, Sots-
Delegats i Sots-Delegades de l’ICAB; 
es van tractar problemàtiques comunes 
que afecten els Jutjats adscrits a 
aquestes, i projectes comuns per 
executar al llarg de l’any 2020.

L’ICAB A L’AMBIT INTERNACIONAL
La internacionalització de la professió 
és un dels grans reptes que ha 
d’afrontar l’advocacia de Barcelona 
del segle XXI.  La Junta de Govern del 
Col·legi, reunida en sessió de 18 de 
juliol de 2017, va acordar la constitució 
de la Comissió Delegada de Junta de 
Relacions Internacionals, per tal de, 
conjuntament amb el Departament 
d’Internacional de l’ICAB, orientar i 
assessorar a la Junta de Govern en la 
internacionalització de l’Advocacia de 
Barcelona, amb els següents objectius 
principals: 
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• Fomentar les relacions del Col·legi 
amb les Associacions Internacionals 
d’Advocats de les què l’ICAB és 
membre, oferir suport als col·legiats 
i col·legiades en l’exercici de la seva 
professió a l’exterior.
 
• Promoure la seva participació en els 
diferents fòrums internacionals, amb 
la finalitat de crear contactes amb 
institucions i advocats d’arreu del món.
 
• Fomentar que Barcelona esdevingui 
seu d’esdeveniments jurídics i convertir-
se d’aquesta manera en un referent de 
l’Advocacia internacional.

Des de la seva creació, la Junta de 
Govern, la Comissió i el Departament 
d’Internacional han treballat 
conjuntament per tal de poder donar 
compliment als referits objectius, i 
en el darrer any s’han dut a terme les 
següents actuacions: 

• Reactivació dels Convenis 
d’Agermanament que l’ICAB té 
subscrits amb Col·legis d’Advocats 
d’Europa, Àfrica, Àsia i Amèrica, 
i formalització de nous convenis 
per ampliar les oportunitats que 
l’agermanament amb els col·legis 
d’altres jurisdiccions aporta als 
col·legiats/des.

Concretament, durant el darrer any 
s’han signat convenis amb l’Ordre 
Nationale des Avocats de Tunisie i 
amb l‘Ordine degli Avvocati di Lucca, 
comptant en l’actualitat amb més de 60 
convenis subscrits.

S’han mantingut reunions amb els 
representants de l’Ordine Avvocati 
di Roma (juliol, 2019) i amb la 
California Lawerys Association (agost, 
2019) per tal de signar un Conveni 
d’Agermanament el mes de gener de 

2020, amb motiu de la Festivitat de 
Sant Raimon de Penyafort. S’ha fet 
un seguiment en la implementació 
efectiva d’alguns convenis d’Europa i 
EUA. S’ha mantingut la determinació 
de futures accions amb determinats 
Col·legis forans, per tal d’intercanviar 
coneixements i buscar solucions a 
problemes comuns de la professió en 
benefici dels nostres col·legiats / des.

En el marc d’aquests convenis els  
col·legis agermanats intercanvien 
informació jurídica, organitzen missions 
jurídiques (legal links), conferències, 
períodes de pràctiques (stages/
trainings) en bufets internacionals, 
visites de delegacions estrangeres, 
cooperació bibliotecària, ús de les 

instal·lacions de col·legis forans, 
publicació d’articles en les revistes dels 
Col·legis agermanats, etc.

• Organització de Missions Jurídiques 
(Legal-Links).

Aquestes missions són una excel·lent 
ocasió per tal que els nostres col·legiats 
i col·legiades pugin establir negocis i 
fomentar les relacions amb clients i 
advocats/des d’altres països. Si bé són 
fets a mida per cobrir les necessitats de 
l’advocacia, les activitats principals que 
es desenvolupen en els mateixos són 
les següents:

• Sessions científiques de treball destinades 
a conèixer el marc legal del país visitat.
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• Visites a institucions jurídiques i 
judicials.

• Networking amb advocats locals 
(visites a despatxos d’advocats).

Com a missions inverses, en el mes de 
juny vam rebre delegacions de:
- Magistrats europeus a qui se’ls va 
fer una sessió explicativa sobre les 
diferents professions del sector legal a 
Espanya.

- Alts funcionaris del Ministeri de 
Justícia de la República de Xina a qui 
se’ls va fer una sessió explicativa sobre 
la regulació de la nostra professió, 
l’accés a la professió i l’exercici 
professional de l’advocacia.

- Advocats de Rússia i Ucraïna a qui se’ls 
hi va fer una sessió explicativa sobre 
l’accés a la professió.

Seguint el Pla Estratègic de la Junta 
de Govern, amb la finalitat de crear 
xarxes de relacions que permetin el 
creixement dels nostres col·legiats, 
els passats 19 i 20 de setembre de 
2019, un grup d’advocats i advocades 
de Barcelona van desplaçar-se a 
la capital britànica per a realitzar 
una visita jurídicoprofessional 
organitzada per la Comissió 
de Relacions Internacionals de 
l’ICAB amb la col·laboració de la 
Westminster and Holborn Law 
Society, amb qui el nostre Col·legi 
està agermanat.

En aquesta ocasió es van efectuar 
presentacions d’actualitat sobre vàries 
especialitats jurídiques (entre elles, 
Finance and Commercial law, Criminal 
Proceedings, Family Law, Inmigration 
Law and International Arbitration), 
acompanyades sempre d’un aperitiu 
lleuger i d’una estona amable i distesa 
per fer networking.

A banda de les trobades en els 
despatxos professionals, el viatge va 
incloure múltiples visites institucionals 
i una visita a les seus del Tribunal 
Suprem, el Parlament Britànic 
(House of Commons) i la Foreign 
and Commonwealth Office, totes 
elles institucions emblemàtiques 
en el sistema legal i polític britànic. 
Igualment, alguns membres de 
l’expedició van assistir a un judici 
penal per violació a l’Old Bailey, 
mentre d’altres seguien una vista de 
mesures cautelars a una sala civil de 
la High Court of Justice. La comitiva 
de l’ICAB va ser rebuda formalment a 
les magnifiques instal·lacions de la Law 
Society of England and Wales.

• S’han coorganitzat amb el Grup 
d’Advocats/des internacionals 
homologats a l’ICAB, una sessió del 
“International Legal Networking” per tal 
de facilitar la interacció entre col·legiats 
estrangers i locals sobre temes 
d’actualitat jurídica internacional.

• Organització de les tradicionals 
Trobades de Barcelona, ‘Memorial 
Jacques HENRY’, dins del marc de la 
Festivitat de Sant Raimon de Penyafort. 
L’edició de les Trobades de l’any 
passat, a la qual hi van participar 
els representants de l’Advocacia 
internacional i col·legiats de l’ICAB, 
va tractar sobre “THE POWER OF 
GENDER EQUALITY”, amb dues 
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sessions: la primera, sobre “Gender 
inequality in the legal profession: what 
are we doing to remove the obstacles 
to achieve parity?; la segona, sobre 
“Challenges, opportunities and benefits 
of empowering female leadership in the 
legal profession”.

L’endemà de les tradicionals Trobades 
es va organitzar un “International Legal 
Brunch”, amb la temàtica “International 
commercial tribunals, arbitration 
and other ADR: a new arsenal for 
international dispute resolution in the 
21th century”.
 
• Finalment, cal remarcar que s’han 
reforçat les relacions amb les 
Associacions Internacionals d’Advocats 
de les quals l’ICAB n’és membre:
- UIA (Union Internacional de 
Abogados)
- FBE (Fédératoin des Barreaux 
d’Europe)
- IBA (International Bar Association)
- AIJA (Associaton Internationale des 
Jeunes Avocats) 
- EYBA (European Young Bar 
Association)
- ELFA (European Law Faculties Law 
Association)

De les activitats realitzades durant el 
2019, cal destacar les següents: 

FBE (Fédération des Barreaux d’Europe)
“La separació de poders, un aspecte 
fonamental en un Estat de Dret”.  
Sota aquesta reflexió, del 30 de maig 
a l’1 de juny de 2019, es va celebrar 
a Barcelona el 53è Congrés de la 
Federació Europea de Col·legis 
d’Advocats d’Europa (FBE), institució 
fundada a Barcelona l’any 1992, 
hereva de la Conférence des Grands 
Barreaux d’Europe (CGBE), sota 
el mandat del Degà Eugeni Gay 
Montalvo i que està constituïda per 
225 Col·legis de l’Advocacia i Consells 
Nacionals de països membres del 

Consell d’Europa, que representa 
més d’un milió d’advocats i advocades  
d’Europa.
L’últim dia de Congrés es va celebrar 
l’Assemblea General en la qual els 
membres de la FBE van adoptar 
tres resolucions. La primera, sobre 
l’estat de dret i la llibertat d’expressió 
a Turquia; la segona, en relació 
als atemptats contra advocats a 
Colòmbia; i, la tercera, l’adhesió a la 
Carta dels Drets dels ciutadans en 
l’Era Digital, un projecte impulsat per 
l’ICAB.
Reunits en Assemblea General els 
Col·legis membres de la FBE van 
escollir Silvia Giménez-Salinas, 
advocada especialitzada en Dret 
Privat, Dret Civil i de Família tant en 
l’àmbit nacional com internacional,  
experta en Mediació Familiar i 

degana del Col·legi de l’Advocacia 
de Barcelona (ICAB) entre els anys 
2005 a 2009 i qui fins ara exercia 
el càrrec de vicepresidenta primera 
de l’FBE, com a nova presidenta de 
la Federació Europea de Col·legis 
d’Advocats per al període 2019/2020, 
rellevant així el president Michele 
Lucherini (Ordine degli Avvocati di 
Lucca), que durant aquest any ha 
ocupat la presidència de la institució.

UIA (Unión Internacional de 
Abogados)
En el Congrés General de la UIA que 
va tenir lloc a Luxembourg, la Degana 
Mª Eugènia Gay va ser nomenada 
“Director for Collective Members”.
En ocasió d’aquest Congrés es va 
organitzar una jornada dedicada 
als membres col·lectius,  i es va 
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presentar una anàlisi comparativa 
sobre “Professional Secret and 
Legal Privilege” que es va coordinar i 
dirigir des de l’ICAB, entre diferents 
ordenaments jurídics, d’Europa, Àsia, 
Amèrica, Àfrica i Oceania.

A més a més, l’ICAB també va 
participar al Consell de Presidència 
i Comitè de Direcció de la Unió 
Internacional d’Advocats (UIA), que 
va tenir lloc a Nova York els dies 5-7 
de juny, per tal de planificar les línies 
estratègiques. En aquesta ocasió, es 
van organitzar diferents reunions a 
l’Instituto Cervantes, a la New York 
State Bar Association, New York City 
Bar i a l’ONU Mujeres.

IBA (International Bar Association)
L’ICAB va ser representat a l’Annual 
Conference a Seul, concretament 
a les reunions del BIC (Bar Issues 
Committee) i Council Meeting, 
reunions en què es discuteixen temes 
que afecten als Col·legis d’Advocats.

AIJA (Association Internationale des 
Jeunes Avocats) 
L’ICAB va estar representat al Congrés 
Anual de Roma, durant el qual es va 
tractar el tema: “Sustainability and the 
Law Global Action for people and the 
planet”.

Igualment l’ICAB ha intensificat 
relacions amb altres Associations 
internacionals: ABA (American Bar 
Association), WJA (World Jurist 
Association) de la qual la nostra 
Degana és la Presidenta del Spanish 
Chapter, CCBE (Conseil des 
Barreaux de l’Union Européenne), FIA 
(Federació intermaericana d’Advocats), 
UIBA (Unión Iberoamericana de 
Colegios i Agrupaciones de Abogados).

• Així mateix, representants de l’ICAB 
han participat als actes organitzats pel 
CEI International Affairs, pel CIDOB 

(Barcelona Center for International 
Affairs) i per l’ICEX.

• El darrer 15 de novembre va tenir 
lloc la sisena edició del Seminari d’Art 
& Dret a la seu de l’ICAB, organitzat 
per la Comissió de Relacions 
Internacionals i la Secció de Drets 
de la Propietat Intel·lectual i Drets 
d’Imatge, amb la col·laboració de 
l’Ordre des Avocats à la Cour de Paris. 
Aquest Seminari es va celebrar dins 
del marc de l’acord de col·laboració 
signat entre els Col·legis de Barcelona, 
Paris i Málaga l’any 2009 (les tres 
ciutats compten amb Museus de l’obra 
exclusiva de Pablo PICASSO) sota el 
mandat de la Degana Emèrita Silvia 
Giménez-Salinas, per tal de promoure 
la cultura jurídica internacional. El 
tema tractat en aquesta ocasió va ser: 
“Dret de l’Art en 360º.

• Al llarg de l’any 2019, el Departament 
Internacional de l’ICAB va organitzar 
noves edicions de l’“International Legal 
Breakfast”, durant els quals es tracten 
temes d’actualitat jurídica amb experts 
de prestigi internacional:

- “What every European Attorney 
should know about us. Immigration 
changes under Trump, and impact 
in client mobility”, a càrrec del 
Chair de la International Section de 
la California Lawyers Association 
(CLA); 

-“Seguretat social i cobertura 
de contingències a càrrec de la 
Presidenta de la “Asociación de 
Abogados y Abogadas de Buenos 
Aires”. 

- “Oportunitats de Negoci a la 
Índia” a càrrec del nostre Delegat 
Internacional a New Delhi.

• Com a novetat, l’any 2019 s’ha ofert 
als Col·legis agermanats escriure 

articles sobre “Doing Business” en el 
seu país i la seva publicació a la nostra 
revista MÓN JURIDIC. S’ha començat 
amb Corea i la Índia.

Al llarg de l’any 2019, s’ha seguit 
fomentant que Barcelona sigui seu 
d’esdeveniments jurídics internacionals 
per tal d’internacionalitzar la nostra 
Advocacia i que la nostra ciutat es 
converteixi en un Fòrum de l’advocacia 
internacional. Sens dubte, aquest fet 
contribueix a la projecció de Catalunya 
al món per augmentar l’oportunitat de 
creixement per als nostres col·legiats.

Irrefutablement s’han creat 
oportunitats de globalització per als 
nostres col·legiats / des i els seus 
despatxos en els mercats exteriors, 
un element clau pel funcionament 
d’un despatx amb ambició de futur. 
Els despatxos d’advocats s’han 
d’internacionalitzar per acompanyar 
els seus clients en els processos 
d’internacionalització

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

LA JUNTA DE GOVERN 
La Junta de Govern distribueix les 
seves responsabilitats per a un millor 
control de tota l’estructura col·legial 
i una millor relació amb les diferents 
comissions col·legials.

L’any 2019 les responsabilitats 
assignades han estat les següents: 
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La Junta de Govern

Ma. Eugènia Gay Rosell
degana

Frederic Munné Catarina

Núria Flaquer Molinas

Jordi Pina Massachs 
vicedegà

Olga Arderiu Ripoll

Carlos Echávarri Paniagua

Jesús Sánchez García
secretari

tresorer
Josep M. Balcells Cabanas

oïdora de comptes
Yvonne Pavía Lalauze Joaquim de Miquel Sagnier

Cristina Vallejo Ros

Susana Ferrer Delgadillo
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Ma. Eugènia Gay Rosell
Degana, Assessoria Jurídica, Centre de Resolució 
Alternativa de Conflictes (ADR)-Mediació, Comis-
sió d’Advocats Mediadors, Comissió per a la Co-
operació i el Desenvolupament (0,7%), Comissió 
d’Intermediació, Responsabilitat i Assegurança 
Col·legial (CIRAC), Comissió de Relacions amb 
l’Administració i la Justícia (CRAJ), Comissió 
de Relacions Internacionals, Comissió per a la 
Promoció dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS), Comunicació i Màrqueting, 
Departament Internacional, Fundació Degà Ignasi 
de Gispert, Fundació Ferrer Eguizábal, Fundación 
Instituto de Investigación Aplicada de la Aboga-
cía, Fundació Sant Raimon de Penyafort, 
 
Jordi Pina Massachs 
Vicedegà (fins al 29/10/2019), Assessoria Jurídi-
ca, Comissió del Servei de Defensa d’Ofici i As-
sistència a la Persona Detinguda., Comissió per 
a la Cooperació i el Desenvolupament (0,7%), 
Comissió de Relacions amb l’Administració i 
la Justícia (CRAJ), Comunicació i Màrqueting, 
Delegacions, Mediació entre companys/es, 
Revista Món Jurídic, Fundació Degà Ignasi de 
Gispert, Fundación Instituto de Investigación 
Aplicada de la Abogacía, Fundació Sant Raimon 
de Penyafort, Grup de Voluntaris de l’ICAB 
 
Jesús Sánchez García
Secretari, Àrea de Col·legiats/des no exer-
cents, Comissió de Normativa, Secció de Dret 
del Consum, Delegacions, Fundació Degà 
Ignasi de Gispert  
 
Josep M. Balcells Cabanas
Tresorer, Comissió d’Advocats d’Empresa, Fun-
dació Degà Ignasi de Gispert, Fundació Sant 
Raimon de Penyafort  
 
Yvonne Pavía Lalauze
Oïdora de comptes, Àrea de Formació (Comis-
sió de Cultura i Formació), Comissió d’Advo-
cats d’Empresa, Comissió de Relacions amb 
l’Administració i la Justícia (CRAJ) 
 
Joaquim de Miquel Sagnier
Vicedegà (Des del 29/10/2019), Mediació entre 
companys, Bibliotecari, Comissió de Deon-
tologia Professional, Comissió de Drets de la 
Gent Gran, Comissió d’Intrusisme Professional, 
Comissió de la Memòria Històrica, Oficina 
d’Atenció al Ciutadà (Serviconsum), Alter Mú-
tua, Fundació Ignasi de Gispert., Fundació Sant 
Raimon de Penyafort

Frederic Munné Catarina
Comissió d’Advocats Sèniors, Comissió d’Ar-
bitratge, Centre de Resolució Alternativa de 
Conflictes (ADR)-Arbitratge, Comissió d’Hono-
raris, Comissió de Justícia Penal Internacional, 
Comissió de Prospectives Socioprofessionals, 
Oficina d’Atenció al Ciutadà (Serviconsum) 

Olga Arderiu Ripoll
Comissió de Defensa dels Drets de la Persona 

i del Lliure Exercici de l’Advocacia, Comissió 
de Dones Advocades, Comissió dels Drets de 
les Persones amb Discapacitat, Secció de Com-
pliance, Alter Mútua
  
Cristina Vallejo Ros
Àrea de Formació (Comissió de Cultura i For-
mació), Comissió de Relacions amb l’Adminis-
tració i la Justícia (CRAJ), Comissió d’Interme-
diació, Responsabilitat i Assegurança Col·legial 
(CIRAC), Secció de Dret del Consum, Fundació 
Sant Raimon de Penyafort 

Núria Flaquer Molinas
Centre de Resolució Alternativa de Conflic-
tes (ADR)-Mediació, Comissió d’Advocats de 
Responsabilitat Civil i Assegurances, Comissió 
d’Advocats Mediadors, Comissió dels Drets 
de les Persones amb Discapacitat, Comissió 
per a la Igualtat dels Nous Models de Família, 
Comissió de Normativa, Comissió d’Interme-
diació, Responsabilitat i Assegurança Col·legial 
(CIRAC), Comissió per a la Cooperació i el 
Desenvolupament (0,7%) (Des del 29/10/2019).
 
Carlos Echávarri Paniagua
Àrea de Formació (Comissió de Cultura i Forma-
ció), Comissió de Drogues, Comissió de Relacions 
amb l’Administració i la Justícia (CRAJ) 
 
Susana Ferrer Delgadillo
Assessoria Jurídica, Comissió de Normativa, 
Comissió de Relacions amb l’Administració i la 
Justícia (CRAJ), Comissió per a la Promoció 
dels Objectius de Desenvolupament Sosteni-
ble (ODS), Revista Món Jurídic, Fundació Sant 
Raimon de Penyafort, 
 
Emma Gumbert Jordan
Borsa de Treball-Servei d’Ocupació i Orienta-
ció Professional, Comissió de Relacions amb 
l’Administració i la Justícia (CRAJ), Comissió 
per a la Promoció dels Objectius de Desen-
volupament Sostenible (ODS), Secció de Dret 
Cooperatiu i de l’Economia Social, Mutualitat 
de l’Advocacia, 

Rodolfo Antonio Tesone Mendizábal 
Comissió de Prospectives Socioprofessionals, 
Comissió de Transformació Digital, Grup de 
l’Advocacia Jove (GAJ), Secció de Compliance, 
Fundació Sant Raimon de Penyafort
 
M. Carmen Valenzuela Hidalgo
Comissió de Dret Penitenciari, Comissió d’Es-
trangeria, Comissió de Protecció dels Drets dels 
Animals, Comissió de Relacions amb l’Adminis-
tració i la Justícia (CRAJ), Comissió del Servei 
de Defensa d’Ofici i Assistència a la Persona 
Detinguda, Coral, Oficina d’Atenció al Ciutadà 
(Serviconsum), Servei d’Atenció al Col·legiat 
(SAC), Fundació Sant Raimon de Penyafort
 
Alejandro Fuentes-Lojo Rius
Comissió de Normativa, Grup de l’Advocacia 
Jove (GAJ) 

Emma Gumbert Jordan

Rodolfo Antonio  
Tesone Mendizábal

M. Carmen Valenzuela Hidalgo

Alejandro Fuentes-Lojo Rius



memòria201916

En la sessió celebrada el 29 d’octubre 
de 2019 els membres de la Junta de 
Govern van decidir, per unanimitat i 
d’acord amb els Estatuts del Col·legi, 
nomenar Joaquim de Miquel com a 
nou vicedegà, després de la renúncia 
de Jordi Pina, que ha estat vicedegà 
de la corporació des del 28 de juny 
de 2017 fins al 29 d’octubre de 2019.

La Junta de Govern vol agrair el 
company Jordi Pina la tasca realitzada 
durant aquests dos any al servei del 
Col·legi i de l’advocacia.

ÀREA DE RELACIONS 
INSTITUCIONALS I PROTOCOL
L’Oficina del Deganat, aglutina 
el Gabinet, l’Àrea de Relacions 
Institucionals i Protocol, i centra la seva 
activitat a donar servei a la Degana, el 
vicedeganat, la secretaria i els membres 
de la Junta durant l’any 2019. 

L’Oficina del Gabinet està dotada de 
tres persones que gestionen el dia a dia 
de la Degana, dissenyen la seva agenda 
pública i es coordinen amb els diferents 
departaments de l’ICAB.

La tasca fonamental és traçar vincles 
de col·laboració permanent amb el 
Poder Judicial, l’Administració Pública, 
així com entitats polítiques, culturals, 
civils, acadèmiques,  econòmiques i 
social. L’Oficina vetlla pel correcte 
tracte de representació de la Degana i 
de la Junta del Col·legi tant en els actes 
propis, com en aquells externs en què 
està representada la Corporació. 
L’Oficina organitza i coordina els actes i 
les activitats que tenen lloc al Col·legi. 
Respecte dels actes interns. S’han 
celebrat: 

Actes propis:
• Actes de togats 

• Esmorzars ICAB
• Congressos i Jornades 
• Sant Raimon de Penyafort
• Signatures de conveni de patrocinis
• Signatures d’agermanament amb 
col·legis internacionals i nacionals
• Concerts de la Coral
• Obres de teatre

Actes externs:
• Actes oficials amb un paper actiu/
passiu de la degana i membres de la 
Junta
• Actes de caràcter privat, organitzats 
per despatxos d’advocat, entitats 
financeres,  mitjans de comunicació i 
col·lectius afins al món del dret.

Respecte al Deganat Obert, com 
a eina de comunicació i proximitat 
entre el col·legiat i la Junta de 
Govern, ha mantingut una periodicitat 
quinzenal en l’atenció d’observacions 
i suggeriments relacionats amb la 
millora de l’exercici de la professió. 
És destacable la reducció del nombre 
de visites ateses. Fet que denota la 
millora del servei al mateix col·legiat.

A més de la participació dels col·legiats 
i col·legiades en els òrgans de direcció 
per elecció directa, existeixen múltiples 
maneres d’intervenir en la vida col·legial 
com seria: 

• Formant part de qualsevol de les 
Comissions Delegades per mandat de 
la Junta de Govern. 

Aquestes comissions tenen com a 
finalitat essencial assistir a la Junta 
de Govern en el desenvolupament 
de les seves funcions, especialment 
pel que fa a les funcions públiques 
que l’ordenament jurídic atribueix 
als Col·legis Professionals, i els 
delegarà aquelles facultats que estimi 
convenients: 

Comissió d’Estrangeria 
Comissió d’Honoraris 
Comissió d’Intermediació, 
Responsabilitat i Assegurança 
Col·legial (CIRAC) 
Comissió d’Intrusisme 
Comissió de Cultura i Formació 
Comissió de Deontologia 
Professional 
Comissió de Normativa 
Comissió de Prospectives 
Socioprofessionals 
Comissió de Relacions Internacionals 
Comissió de Relacions amb 
l’Administració i la Justícia (CRAJ) 
Comissió de Transformació Digital 
Comissió del Torn d’Ofici i 
Assistència al Detingut 
Comissió per a la Cooperació i el 
Desenvolupament (0,7%) 
Comissió per a la Promoció dels 
Objectius de Desenvolupament 
Sostenible

• Formant part de les Comissions de 
Persones Col·legiades, inscrivint-se 
voluntàriament i sense més requisits 
que els que es determinin per a 
cadascuna d’elles d’acord amb els 
seus propis reglaments d’ordenació: 

Comissió d’Advocats Sèniors 
Comissió d’Advocats d’Empresa 
Comissió d’Advocats de 
Responsabilitat Civil i Assegurances 
Comissió d’Advocats/des Mediadors/es 
Comissió de Defensa dels Drets de 
la Persona i del Lliure Exercici de 
l’Advocacia 
Comissió de Dones Advocades 
Comissió de Dret Penitenciari 
Comissió de Drogues 
Comissió de Justícia Penal 
Internacional i Drets Humans 
Comissió de Protecció dels Drets 
dels Animals 
Comissió dels Drets de la Gent Gran 
Comissió dels Drets de les Persones 
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amb Discapacitat 
Comissió d’Arbitratge 
Comissió per a la Igualtat de Drets 
dels Nous Models de Família 
Grup de l’Advocacia Jove (GAJ) 

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

Secció de Compliance 
Secció de Dret Administratiu 
Secció de Dret Aeronàutic 
Secció de Dret Ambiental 
Secció de Dret Civil 
Secció de Dret Concursal 
Secció de Dret Constitucional 
Secció de Dret del Consum 
Secció de Dret Cooperatiu i de 
l’Economia Social 
Secció de Dret Esportiu 
Secció de Dret Fiscal i Financer 
Secció de Dret Internacional i de la 
Unió Europea 
Secció de Dret Laboral 
Secció de Dret Lingüístic 
Secció de Dret Marítim i del 
Transport 
Secció de Dret Matrimonial i de 
Família 
Secció de Dret Mercantil 
Secció de Dret Penal 
Secció de Dret Processal 
Secció de Dret Sanitari 
Secció de Dret de la Circulació 
Secció de Dret de la Competència i 
de la Propietat Industrial 
Secció de Dret de la Construcció 
Secció de Dret de les Tecnologies de 
la Informació i la Comunicació 
Secció de Drets de Propietat 
Intel·lectual i Drets d’Imatge 
Secció de la Infància i de 
l’Adolescència 

El 26 de febrer de 2019, la Junta de 
Govern de l’ICAB va constituir la nova 
Comissió delegada per a la Promoció 
dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS)  que té, entre 
d’altres, les finalitats següents: 
treballar per a la incorporació activa 
dels ODS als valors professionals 
i a la cultura col·legial de l’ICAB; 
difondre en l’àmbit de l’advocacia 
de Barcelona i en la societat civil del 
seu entorn els ODS; col·laborar amb 
altres iniciatives institucionals del 
sector de l’advocacia o de caràcter 
interprofessional, acadèmic o social, a 
escala local, català, espanyol, europeu 
i internacional, encaminades a la 
promoció dels ODS; donar suport 
a la Junta de Govern en l’objectiu 
d’aconseguir el posicionament de 
l’ICAB com a Institució de referència 
en l’impuls als ODS; fomentar el 
debat i l’intercanvi d’experiències 
al sí de l’ICAB en relació amb els 
ODS i organitzar conferències, 
col·loquis, seminaris, cursos, jornades, 
congressos o qualsevol altra activitat 
formativa, d’investigació o difusió 
relacionada amb els fins de la 
Comissió.

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

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

S’estructura en diverses àrees de treball 
i que són:

- INSTITUCIONAL. Des d’aquest àmbit 
es treballen tant la direcció i organitza-
ció de l’ICAB com tot el que és la seva 
funció com a representant del col·lectiu 
de l’advocacia i en defensa dels seus in-
teressos. 

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

- FUNCIONS PÚBLIQUES. Es duen 
a terme des dels departaments de 
Deontologia, Serveis de Justícia Gra-
tuïta, Honoraris, serveis d’atenció al 
consumidor (SERVICONSUM) i regis-
tres públics (secció integrada al Ser-
vei d’atenció a la persona col·legiada) 
i desenvolupen les funcions essencials 
de l’ICAB com a corporació de dret 
públic

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

- R + D + I: La Junta de Govern també ha 
creat l’àrea de R+D+I per tal d’impulsar 
des d’aquests departaments tots aquells 
projectes innovadors i de mirada cap al 
futur. Es troben integrats els departa-
ments de Transformació Digital, Màrque-
ting, Informàtica i Comissió de Prospec-
tives Sociolaborals.
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- SERVEIS INTERNS DE SUPORT. 
Per últim, per facilitar l’estructura a tota 
la resta de departaments, trobarem els 
de Finances, Comptabilitat, Recursos Hu-
mans, Assessoria Jurídica i serveis gene-
rals de logística i suport.

PLA ESTRATÈGIC

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

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

VISIÓ:
Ser el col·legi professional de referència

VALORS:
Excel·lència
Innovació
Transparència
Credibilitat
Proximitat

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

• Transformar al col·legiat en un 
professional adaptat a les exigències 
de l’advocacia i al mon digital i preparat 
pels reptes de millora continua
• Millorar en el coneixement dels 
nostres col·legiats / des per poder 
ser capaços d’atendre millor les seves 
necessitats
• Augmentar la participació, la 
fidelització i l’orgull de pertinença dels 
nostres col·legiats.
• Ser un referent en el compliment 
de les funcions inherents a un col·legi 
professional i les seves obligacions legals.

• Millora en la comunicació i en la 
conversió d’aquesta com a eina 
bidireccional amb els col·legiats
• Millora dels serveis col·legials amb 
mecanismes d’excel·lència i control de la 
utilitat i rendibilitat econòmica.
• Millora de l’equip humà de l’ICAB amb 
equips multidisciplinars i transversals.
• Augmentar la presència social i la 
consideració del Col·legi com a referent 
del mon professional en general i de 
l’advocacia en particular
• Crear xarxes de relacions que 
permetin el creixement dels nostres 
col·legiats i la seva internacionalització.

EIXOS ESTRATÈGICS 
DE LA JUNTA DE GOVERN

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

PLA D’IGUALTAT I PLA D’ACCIÓ
PER LA CONSECUCIÓ DELS ODS
DE L’AGENDA 2030 DE NN.UU.
En l’exercici de les competències 
definides als Estatuts col·legials, l’ICAB 
ja té entre les seves finalitats tant vetllar 
perquè l’actuació professional de les 
advocades i els advocats respongui 
als interessos i a les necessitats de 
la societat actual com facilitar la 
conciliació de la vida personal, familiar i 
professional, així com defensar els drets 
humans i de les llibertats públiques, 
d’entre els quals, la igualtat efectiva 
entre home i dona és una premissa 
fonamental. 

Per això, ja en el programa electoral 
de la candidatura de l’actual degana i 
la seva Junta de Govern, es planteja 
la necessitat de treballar en un pla 
d’igualtat que no només tindrà com a 
objectiu l’estructura interna de l’ICAB 
sinó que també haurà d’anar dirigit 

als col·legiats i a la societat en el seu 
conjunt. 

En aquest sentit, l’actual Junta de 
Govern de l’ICAB va establir unes fites 
específiques que conformen el Pla 
d’Igualtat de l’ICAB 2018-2021.

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

Amb aquestes referències, durant 
l’any 2019 s’han mantingut les accions 
iniciades el març 2018, donant 
compliment fins a la seva finalització a la 
Campanya “Cada dia es 8 de març”:
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L’ICAB recull en un vídeo l’experiència 
de dones advocades amb més de 50 
anys de col·legiació. 

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

Vídeos com aquest fan possible la 
visualització del talent femení de les 
professionals advocades que han obert 
camí en el món del Dret.
 
Així mateix es va donar publicitat a la 
Guia de Llenguatge Inclusiu. Aquest 
document pretén ser un instrument 
que contribueixi a l’ús de termes i 
expressions lliures de sexisme, superant 
un ús no inclusiu del llenguatge que 
invisibilitza i discrimina a les dones. I ho 
vol fer des d’una doble estratègia: amb 
la presa de consciència que la forma de 
comunicar-nos pot ser discriminatòria 
i excloent, i facilitant recursos que 
permetin assolir una comunicació 
inclusiva i no sexista, que visibilitzi i 
reconegui per igual a dones i a homes i 
que eviti ambigüitats. 

La Guia de Llenguatge Inclusiu es 
presenta com una eina complementària 
a la guia Normativa Bàsica per al 
compliment de la legislació en matèria 
d’Igualtat als despatxos professionals 
editada fa uns mesos per l’ICAB. 

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

L’ICAB RECULL EN UN VÍDEO L’EXPERIÈNCIA DE DONES ADVOCADES 
AMB MÉS DE 50 ANYS DE COL·LEGIACIÓ.

GUIA LLENGUATGE INCLUSIU
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històrics, ja que la desigualtat que 
pateixen les dones ve des de temps 
immemorials. 

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

Paral·lelament es convoca el II Congrés 
de Violència de Gènere els dies 28 
de febrer i 1 de març de 2019 sota el 
lema: ‘Trenca el teu silenci. Física o 
psicològica, tot és violència’. 
La realitat de cada dia ens demostra 
que si bé les lleis són imprescindibles 
per tractar aquest assumpte, no menys 
essencial resulta el treball conjunt de 
tots els intervinents al voltant d’aquesta 
xacra: jutges que interpreten i apliquen 
la norma, actituds polítiques, mitjans 
de comunicació i agents socials. A més 
de constatar que les manifestacions 
de violència s’estan ampliant a altres 
circuits tals com les xarxes socials o la 
violència sexual entre joves. 

També es constata que s’està 
estenent la violència a grups de dones 
especialment vulnerables: dones 
refugiades i transgèneres, entre altres, 
sense perdre de vista la necessitat 
de valorar adequadament el risc 
que pateixen les dones, tant les que 
presenten denúncia com les que no, a 
través de la medicina primària, centres 
de salut, equips de forces de l’ordre, 
jutjats, tractament en mitjans de 
comunicació, etc. 

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

8 DE MARÇ 2019
Recollint la tradició ja arrelada a l’ICAB, 
es procedeix a la Lectura del Manifest 
del 8 de març, en coordinació amb 

la Comissió de Dones Advocades de 
l’ICAB. 

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

Durant la campanya “Cada dia és 8 
de març”. Mensualment, el Col·legi 
de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) 
va anar recordant figures femenines 
rellevants dins de la història, la ciència, 
l’economia, l’art o l’advocacia; Hipatia 
d’Alejandria, Marie Curie, Maria 
Soteras, ‘Las Sin Sombrero’, Montserrat 
Roig, Maria Montessori, Francisca de 
Pedraza, Frida Kahlo, Sophie Scholl, 
Olympe de Gouges

El 26 de febrer de 2019, la Junta de 
Govern de l’ICAB  va adoptar els 
següents acords: 

Constituir la Comissió delegada 
per a la promoció dels Objectius 
de Desenvolupament Sostenible de 
Nacions Unides que tindrà, entre 
d’altres, les finalitats següents: 
1. Treballar per a la incorporació activa 
dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible als valors professionals i a la 
cultura col·legial de l’ICAB.

2. Difondre en l’àmbit de l’advocacia 
de Barcelona i en la societat civil 
del seu entorn els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible.

3. Col·laborar amb altres iniciatives 
institucionals del sector de l’advocacia 
o de caràcter interprofessional, 
acadèmic o social, a nivell local, català, 
espanyol, europeu i internacional, 
encaminades a la promoció dels 
Objectius del Desenvolupament 
Sostenible.

4. Donar suport a la Junta de 
Govern en l’objectiu d’aconseguir 
el posicionament de l’ICAB com a 
Institució de referència en l’impuls 
als Objectius de Desenvolupament 
Sostenible.

5. Fomentar el debat i l’intercanvi 
d’experiències al si de l’ICAB en relació 
amb els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible.

6. Organitzar conferències, col·loquis, 
seminaris, cursos, jornades, congressos 
o qualsevol altra activitat formativa, 
d’investigació o difusió relacionada amb 
els fins de la Comissió.

El Pla d’Igualtat de l’ICAB queda integrat 
en el Pla d’Acció per l’assoliment dels 
ODS de l’Agenda 2030 de NN.UU., 
en base a l’ODS 5- Igualtat de gènere, 
juntament amb  la resta d’accions 
planificades  per l’assoliment dels altres 
objectius previstos a l’agenda 2030, als 
que expressament s’ha adherit l’ICAB 
(ODS 5, 13, 14, 15 ,  16 i 17)

En execució, per tant, d’aquesta Pla 
d’ACCIÓ, s’han portat a terme les 
següents accions:

8 D’ABRIL 2019
La campanya de “15 propostes per 
una Justícia Digna” i en el marc dels 
processos electorals,  reivindica un 
sistema judicial sensible i compromès 
amb els col·lectius necessitats 
d’especial protecció, com els menors 
o les víctimes de violència o tracta 
d’éssers humans, al temps que també 
es reclama un sistema judicial  on la 
formació continuada i obligatòria en 
perspectiva de gènere  per a tots els 
professionals implicats en el sistema 
de justícia, per introduir la necessària 
perspectiva de gènere en l’aplicació 
de la norma, evitant la discriminació en 
l’accés a la justícia de les dones.
Aquestes accions s’emmarquen en els 
ODS 5, Igualtat de gènere, i 16,  Pau, 
Justícia i Institucions sòlides.
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8 DE MAIG 2019
En representació de l’ICAB, intervenció 
de la Degana,  en el seminari científic 
“La superació de la doble pobresa de 
les dones víctimes de la violència de 
gènere”. Innovació i oportunitats per 
a l’ocupació”  organitzat per l’equip de 
Investigació EDISPe de la Facultat de 
Dret de la Universitat de Deusto  i per 
l’Institut Internacional de Sociología 
Jurídica d’Oñati. Aquesta acció 
s’emmarca en l’ODS 5, Igualtat de 
gènere.

8 DE JUNY 2019
El 27 i 28 de juny va tenir lloc la celebració 
del  2nd Women Business & Justice 
European Forum (2019), en el marc 
del que es va concedir el  ‘1st Women 
Business & Justice European Forum 
Award’ a la jutgessa de la Cort Suprema 
dels Estats Units Ruth Bader Ginsburg.

Aquest fòrum té com a finalitat la de 
treballar en pro de la fita 5 de l’ODS 
5, per assegurar la participació plena 
i efectiva de les dones i la igualtat 
d’oportunitats de lideratge a tots els 
nivells de l’adopció de decisions  en 
la vida política, econòmica i pública, i 
ha estat nominat per la sisena edició 
del premi Millor Esdeveniment Jurídic 
i entitat organitzadora 2019, per part 
de “Eventos Jurídicos” al mes de 
desembre 2019.

8 DE JULIOL 2019
La Comissió Delegada per l’assoliment 
de les ODS es presenta públicament. 
Integrada per diferents comissions i 
seccions de l’ICAB, amb la finalitat de 
dotar a les actuacions  per la consecució 
dels ODS de l’agenda 2030  de NN.UU. 
de transversalitat al sí de l’ICAB. 

12 de juliol: Commemoració del Dia 
de la Justícia Gratuïta 201, donant 
compliment a la Fita 3 de l’Objectiu 16: 
Promoure l’estat de dret en els àmbits 
nacional i internacional i garantir la 
igualtat d’accés a la justícia per a tots.
En compliment de les accions per 

l’assoliment dels ODS 13, 14  I 15, i 
del compromís de l’ICAB amb la 
preservació del medi, i en aplicació de 
la Directiva UE 2019/04, del Parlament 
Europeu i del Consell de 5 de juny de 
2019, relativa a la reducció de l’impacte 
de determinats productes de plàstic 
en el medi ambient, es va iniciar la 
campanya del #noplastic,  El punt 
emblemàtic que va donar el tret de 
sortida a la campanya és l’eliminació 
d’ampolles i gots de plàstic a l’ICAB i la 
seva substitució per recipients de vidre.

8 DE SETEMBRE 2019
19 i 20 de setembre: Celebració del I 
Congrés de Compliance de Barcelona 
i Fira Europea de la Tecnologia 
Aplicada al Compliance, reivindicant la 
necessitat de programes de compliance 
a les empreses, en compliment de la 
Fita 5 de l’Objectiu 16, per tal de reduir 
considerablement la corrupció i el 
suborn en totes les seves formes.
També el mes de setembre de 2019 
es va treballar en pro de la Igualtat de 
Gènere i, en especial de la Fita 5 de 
l’Objectiu 5: Assegurar la participació 
plena i efectiva de les dones i la igualtat 
d’oportunitats de lideratge a tots els 
nivells de l’adopció de decisions  en 
la vida política, econòmica i pública, 
mitjançant la celebració del 20 de 
setembre a través del SOOP de l’ICAB, 
de la Càpsula formativa: LIDERATGE 
FEMENÍ. ‘Reptes de la dona empresària 
i emprenedora ‘Conèixer com dirigir 
la seva empresa des d’un lideratge 
femení competitiu i convertir-se en 
empresàries.

8 DE OCTUBRE 2019:
Seguint amb l’Objectiu 5 i la seva fita 
5 d’assegurar la participació plena 
i efectiva de les dones i la igualtat 
d’oportunitats de lideratge a tots els 
nivells de l’adopció de decisions  en la 
vida política, econòmica i pública, la 
Junta de Govern de l’ICAB, va adoptar 
l’acord el 15 d’octubre de 2019, en virtut 
del què l’ICAB s’adhereix al Pacte per a 
la reforma horària.

LA CAMPANYA DE 15 PROPOSTES 
PER UNA JUSTÍCIA DIGNA

2ND WOMEN BUSINESS & JUSTICE 
EUROPEAN FORUM

CAMPANYA “CADA DIA ÉS 8 DE 
MARÇ”

#justiciadigna

#eleccionesgenerales2019

15 propuestas para una Justicia digna

2nd

WOMEN
BUSINESS
& JUSTICE
EUROPEAN
FORUM

PER UNA IGUALTAT REAL

ON Barcelona

QUAN 27-28th JUNE

QUI 
talentfemení
del món del Dret,
dels Negocis, de la
Ciència i de la Cultura

we
women evolution

#TimeIsNow  #Talentfemeni

Partners:

PER UNA IGUALTAT REAL

#TimeIsNow
#Talentfemeni

2018-2021
CADA DIA ÉS 8 DE MARÇ

12 MESOS - 12 FITES

PER UN 8 MARÇ

infinit
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També el mes d’octubre va donar 
inici el programa formatiu de 
Desenvolupament per a Directives. 
Dones en Consell d’Administració 
2019, amb la finalitat d’oferir formació 
especialitzada per a l’ocupació de 
dones al més alt nivell de les empreses.
Finalment, el 30 d’octubre, l’ICAB 
rep el reconeixement a la tasca 
desenvolupada en defensa de la igualtat 
de gènere, amb l’atorgament del Premi 
Women in a Legal World a la Igualtat, 
premis establerts  en reconeixement 
de la tasca desenvolupada  per dones 
professionals i organitzacions que 
aposten per la igualtat en el món 
del Dret i la Justícia, i que pretenen 
promoure valors de compromís, 
lideratge, igualtat i meritocràcia.

8 DE NOVEMBRE 2019:
El mes de novembre va estar dedicat 
íntegrament a l’ODS 5, mitjançant un 
seguit d’accions:

15  de novembre Sessió formativa: 
Networking i Cooperació: ‘Dones 
advocades, economistes i psicòlogues‘, 
organitzada per la Comissió de Dones 
Advocades del Col·legi de l’Advocacia 
de Barcelona (ICAB) i Servei 
d’Ocupació i Orientació Professional, 
amb la finalitat de potenciar entorns i 
espais de col·laboració per a la creació 
de xarxes professionals/empresarials,  
facilitar la trobada d’aliances i compartir 
coneixements

Entre les accions destinades al 
compromís de l’ICAB  amb l’eradicació 
de la violència masclista, el 21 de 
novembre el GAJ va realitzar una 
trobada per analitzar el Tractament 
mediàtic i judicial de sentències 
relacionades amb agressions sexuals.
També es van reivindicar  canvis 
normatius per l’atenció a les víctimes 
de violència de gènere i de  tràfic de 
persones, mitjançant articles d’opinió, 
amb repercussió social i mediàtica.
Finalment, el 26 de novembre, es va 

SESSIÓ PER A LA REFLEXIÓ SOBRE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA EN XARXES 
SOCIALS, AMB LA DIRECTORA DE L’AEPD, MAR ESPAÑA I RODOLFO TESONE

JORNADA D’ESTUDI: ‘PROTECCIÓ A LES VÍCTIMES DE TRÀFIC D’ÉSSERS 
HUMANS‘ ORGANITZADA PER LA COMISSIÓ DE TORN D’OFICI

PROGRAMA FORMATIU DE DESENVOLUPAMENT PER A DIRECTIVES.  
DONES EN CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
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celebrar una sessió per a la reflexió 
sobre la Violència contra la dona en 
xarxes socials, la directora de l’AEPD, 
Mar España, va presentar el Canal de 
denúncies prioritari per l’eliminació 
de continguts violents i sensibles de 
plataformes d’internet de forma ràpida.

8 DE DESEMBRE 2019
El mes de desembre va ser l’escenari 
de la Jornada d’estudi: ‘Protecció a 
les víctimes de tràfic d’éssers humans‘, 
organitzada per la Comissió de Torn 
d’Ofici, en compliment de les fites 5 de 
l’ODS 5 (Eliminar totes les formes de 
violència contra les dones i les nenes 
en els àmbits públic i privat, incloses el 
tràfic i l’explotació sexual i altres tipus 
d’explotació) i de la fita 10 de l’ODS 16 
(Garantir l’accés públic a la informació 
i protegir les llibertats fonamentals, de 
conformitat amb les lleis nacionals i els 
acords internacionals)

INDICADORS DE COMPLIMENT
Finalment, el seguiment dels indicadors 
per valorar l’efectivitat de les accions 
portades a terme en el sí de l’ICAB,  en 
relació a la consecució de la Igualtat, posen 
de manifest les següents conclusions:

La participació de les dones 
col·legiades en la vida col·legial és 
paritària: el 54,15% dels càrrecs de 
representació a les delegacions són 
dones, amb un increment de 16,65  
punts, respecte de les dades del 2018.

El percentatge de dones col·legiades 
que formen part dels òrgans de govern 
de les comissions i seccions de l’ICAB 
és del  48,49%, dada que es manté 
respecte de les dades del 2018.

El 37,25% dels actes de formació de 
l’ICAB  es porten a terme en horari 
conciliador, oferint un increment de 9,8 
punts en relació a les dades 2018. 

En el 44% de les formacions organitzades 
a l’ICAB les ponents son dones.

El 45% dels articles publicats a les 
publicacions de l’ICAB (Mon Jurídic i 
Revista Jurídica de Catalunya) estan 
signats per dones juristes, incrementant 
el percentatge en 12,88 punts, respecte 
de les dades 2018.

El 33,45% és el percentatge de dones 
sòcies en despatxos col·lectius, sent 
aquest un indicador introduït l’any 
2019, i que ens ofereix la lectura de la 
necessitat de millora  per superar el 
sostre de vidre que sembla es dona en 
l’exercici professional. Els resultats dels 
indicadors de l’any 2019  encoratgen 
a mantenir accions per l’assoliment 
dels ODS, i de la igualtat de gènere,  
implicant la  defensa de valors i drets 
íntegrament  i íntimament relacionats 
amb els fonaments de l’ordenament 
jurídic i dels valors de l’advocacia.

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

Aquestes són: 
1. Activació de pla de formació dels 
advocats i advocades en Transformació 
Digital.
2. Creació de la Seu digital de l’ICAB.
3. Creació de l’àrea d’R+D+I.
4. Oportunitats i defensa dels 
interessos professionals de l’advocacia  
davant noves formes i activitats 
professionals que s’hauran de 
reivindicar, protegir i regular, mitjançant 
la creació de registres i directoris, i 
desenvolupant certificació i acreditació 
de competències.
5. Lideratge mundial i referent en 
Transformació Digital, posicionant 
l’ICAB com a líder mundial en 
Transformació Digital de l’advocacia. 
6. Establiment de relacions 
estratègiques vinculades a la 
Transformació Digital del Dret. 

7. Creació de la Comissió de 
Transformació Digital. 
8. Ampliació dels serveis de 
videoconferències amb centres 
penitenciaris. 
9. E-Democràcia i participació directa. 

En desplegament d’aquestes línies, 
la Comissió de Transformació Digital, 
constituïda l’any 2018, ha portat a terme 
nombroses accions durant el 2019:

Pla de Formació en Transformació 
Digital per a advocats i advocades:
La formació per a la transformació 
digital ha estat organitzada mirant 
diferents línies formatives:

Respecte a la formació inicial, 
la Junta de Govern de l’ICAB va 
adoptar l’acord per incloure matèries 
relacionades amb la Transformació 
Digital (Fonaments en protecció de 
dades; Prova electrònica o signatura 
electrònica i serveis digitals) en el 
programa formatiu d’EPJ, com a 
matèria transversal.

En relació amb la formació 
especialitzada, s’ha dut a terme:
  
• Col·laboració amb el Departament 
de Formació per incloure matèries 
relacionades amb la Transformació Digital 
en els diversos programes de Màster. 

• Manteniment de  la formació 
especialitzada en DPO, amb noves 
edicions de cursos de diferent duració 
(60 i 100 hores), que segueixen els 
esquemes oficials d’acreditació.
  
Pel que fa a la formació continuada, 
s’han organitzat i celebrat formacions 
sobre la protecció de dades, els 
contractes tecnològics o les avaluacions 
d’impacte segons el Reglament General 
de Protecció de Dades (RGPD).
L’oferta formativa ha estat complemen-
tada amb la celebració d’actes que 
combinen formació i networking, com:
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Celebració del II Digital Law World 
Congress (21 i 22 de febrer 2019).
9 edicions de ‘Matí Digital’ relacionades 
amb propietat intel·lectual en mitjans 
digitals; menors i xarxes socials; 
Directiva sobre els drets d’autor en 
el mercat únic digital; Impacte de les 
tecnologies en les relacions laborals; 
Protecció de Dades; Mitjans tecnològics 
i procediment penal; Liderar la 
transformació digital; Com aplicar 
la transformació digital al despatx; o 
Violència sobre la Dona i TIC, en un 
Matí Digital que integra també el Pla 
d’acció de l’ICAB en relació amb les 
ODS de l’Agenda 2030 de NN.UU.

La celebració periòdica de conferències 
gratuïtes en temes de transformació 
digital (optimitzar el perfil de Linkedin; 
Funcionalitats de l’e-mail ICAB i serveis 
digitals de la Biblioteca de l’ICAB; fake 
news; o com transformar digitalment el 
despatx en 6 mesos.

Col·laboració en l’organització de les 
jornades formatives de SRP ’19 i del 
Congrés d’Estiu de l’Advocacia de 
Barcelona 2019 (com treure partir al 
web del despatx; dret a la desconnexió 
digital; Carta de Drets digitals; la 
protecció de dades i els partits polítics; 
el secret professional  

 
i la ciberseguretat; o comparativa dels 
Estats EU en l’aplicació del RGPD).

Les valoracions de les formacions i 
actes per part de les persones inscrites, 
amb una mitjana de 8,46, posen de 
manifest la bona acollida dels diferents 
productes formatius oferts en matèria 
de transformació digital. 

Serveis per als col·legiats i col·legiades
Els serveis digitals a disposició dels 
advocats i advocades barcelonins se li 
afegeixen dos nous serveis el 2019, com:
La possibilitat de disposar, de forma 
fàcil, del calendari dels jutjats de 
guàrdia dels partits judicials coincidents 
amb la demarcació de l’ICAB a l’agenda 
personal dels professionals, també als 
dispositius mòbils.

ICABLEX, amb resolucions judicials i 
articles d’interès, disponible en format 
web i en format App.

Finalment, s’han iniciat les tasques 
per convertir la web de l’ICAB, en una 
autèntica seu virtual, amb possibilitat 
de realitzar els tràmits de forma 
digital. Tasques que han comportat 
una anàlisi funcional i de disseny, 
amb la celebració de focus-grups per 
escoltar les necessitats de les persones 

col·legiades i poder adaptar-los el 
disseny i construcció de la nova seu 
virtual. Durant el segon semestre de 
l’any, s’han posat en marxa les tasques 
de construcció del nou portal, per 
convertir-se en realitat l’any 2020.  

Oportunitats i defensa dels interessos 
professionals de l’advocacia  davant 
noves formes i activitats professionals
En relació amb les oportunitats i nous 
nínxols professionals que la digitalització 
de l’economia i de la societat impliquen, 
l’ICAB ha treballat en la reivindicació de 
l’advocacia com a professió de referència.
En aquest sentit:
El 07/05/2019 i el 06/06/2019 l’entitat 
certificadora ISMS va efectuar el 
reconeixement oficial dels programes 
formatius en DPD oferts per 
l’ICAB (60 i 100 hores de formació, 
respectivament), i el 12 de desembre 
de 2019 es va celebrar la prova per a 
l’obtenció de la certificació oficial com 
a Delegat de Protecció de Dades a la 
seu de l’ICAB. S’ha assolit el compromís 
de mantenir dades periòdiques per fer 
aquest examen en seu col·legial, amb la 
finalitat de facilitar als professionals de 
l’advocacia de Barcelona l’obtenció de 
la certificació com a DPD. La celebració 
del I Congrés de Compliance i Fira 
de Productes tecnològics aplicats al 
Compliance i la repercussió mediàtica 
d’aquest, va servir també per fer arribar 
a la societat el missatge que l’advocacia 
és la professió de referència per 
assumir el rol de compliance officer a les 
empreses.
  
Finalment, en el marc de la tercera 
edició dels Premis de l’Associació 
Espanyola de Compliance (ASCOM), 
l’ICAB  va ser premiat, en la categoria 
institucional,  per la seva tasca per 
afavorir la professionalització, la difusió 
i la consolidació del Compliance dins 
l’advocacia i la societat.

Relacions estratègiques vinculades a la 
Transformació Digital del Dret 
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L’any 2019 ha permès l’establiment 
de noves relacions entre l’ICAB i altres 
entitats i institucions, que se sumen a 
les iniciades l’any 2018, de forma que es 
disposa de convenis de col·laboració 
amb entitats referents en el sector de 
la transformació digital com el MWC, 
IFCLA, BARCELONA TECH CITY, ISACA, 
ASCOM, BLOCKCHAIN CONVENTION,  
EL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE 
CATALUNYA, O L’EUROPEAN LEGAL 
TECH ASSOCIATION.

En el marc d’aquestes relacions, l’ICAB i 
l’advocacia de Barcelona han tingut: 
• Presència en el Mobile World 
Congress 2019.
• Participació en els debats del Digital 
Future Society.
• Presentació a la seu col·legial de 
l’informe “Violència Viral” elaborat per 
Save The Children.
• Celebració a la seu col·legial dels 
seminaris en matèria de Ciberseguretat 
i en relació amb menors i Internet 
juntament amb GSMA.

R+D+I
S’ha mantingut durant el 2019 la 
generació d’articles d’aprofundiment 
i divulgació en matèria d’R+D+I a 
través del Món Jurídic, i del butlletí de 
Transformació Colegial- DIGICAB.

La Carta de Barcelona pels Drets de la 
Ciutadania en l’Era Digital pretén fer 
una anàlisi de la incidència de les noves 
tecnologies en la ciutadania de manera 
per tal de poder fer una redacció de 
forma transversal i internacional d’una 
nova carta de drets de ciutadania 
amb la incorporació de drets digitals. 
S’ha volgut que sigui un procés de 
participació oberta a Universitats, 
institucions, despatxos i personalitats 
de la vida econòmica de la ciutat, i ha 
continuat generant adhesions.

El projecte ha estat presentat en:
  
• II Digital Law World Congress, celebrat 

a l’ICAB. 21 i 22 de febrer de 2019.
• XII Congrés Nacional de l’Advocacia, el 
8-11 de maig de 2019.
• General Congress FBE,  el 30 de maig 
i 1 de juny.
• Congrés de Govern Digital, a 
Barcelona, el 17 de setembre de 2019.
• Associació Catalana d’Enginyers de 
Telecomunicació, el 3 d’octubre de 2019.
• Barcelona Cybersecurity Congress, 29 
al 31 octubre de 2019.
• ELTACONGRESS 2019, el 20 de 
novembre de 2019.

La incidència de les noves tecnologies 
en els drets humans forma part del 
debat social de l’actualitat, i mitjançant 
el seu projecte l’ICAB ha contribuït a 
què aquest debat romangui present a 
la societat, en exigència que els drets 
fonamentals de les persones siguin 
també una realitat a l’entorn digital. 

La defensa dels drets que ha 
caracteritzat històricament l’advocacia i 
l’ICAB, s’ha de portar ara a l’àmbit de les 
noves tecnologies i el seu impacte, una 
aposta decidida de l’ICAB per convertir 
el Col·legi i la ciutat de Barcelona en un 
referent en aquesta defensa.  
Finalment, a l’àmbit intern de l’ICAB 
es manté el sistema de vigilància i 
manteniment continuat que, sobre les 
dades personals, exigeixen el RGPD i la 
LOPDGDD, i durant el 2019 han avançat 
les tasques per l’adequació de l’ICAB 
a un sistema de compliance, aprofitant 
la revisió de totes les estructures i 
procediments per la seva adequació a la 
transformació digital.

EN DEFENSA DE L’ADVOCACIA
La garantia de la defensa de la professió 
s’impulsa a l’ICAB, a part del treball 
conjunt i coordinat de diferents 
seccions o departaments, mitjançant 
la Comissió de Relacions amb les 
Administracions i la Justícia (CRAJ), 
per ser l’enllaç entre les persones 
col·legiades i les Administracions. 
La CRAJ té com a missió actuar per 

preservar el respecte que exigeix 
l’exercici de l’advocacia, tenint 
clar que el beneficiari últim del 
bon funcionament de les diferents 
administracions  és la ciutadania. 
Les funcions de la CRAJ són les 
següents:
 
• Canalitzar les queixes, les disfuncions 
i suggeriments traslladats per les 
persones col·legiades, en relació 
al funcionament de les diferents 
Administracions, principalment respecte 
els Jutjats i Tribunals. 

• Consecució d’acords de col·laboració 
amb diferents institucions. Destaquen 
les Comissions Mixtes establertes amb 
representants de la Judicatura, Lletrats 
i lletrades de l’Administració de Justícia, 
Fiscalia i Cossos Policials. Les diferents 
comissions mixtes es reuneixen 
periòdicament permetent un marc de 
col·laboració directe i eficaç i faciliten 
un espai que permet tractar els temes 
que interessen a la professió. 

• Mantenir contactes a través de 
les comissions mixtes i també 
específicament 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. 

• Informar periòdicament mitjançant 
l’actualització regular de les dades dels 
Jutjats i Tribunals,  publicació anual 
dels calendaris de guàrdies, normes 
de repartiment, criteris interpretatius 
de les Seccions de l’Audiència 
Provincial de Barcelona, inspeccions 
programades a Jutjats i Fiscalia, així 
com altres novetats d’interès per a 
l’exercici de la professió.
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Gràfic 3. EVOLUCIÓ ANUAL DE LA
SINISTRALITAT PROFESSIONAL.
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• Prendre el coneixement del parer de 
la professió i la detecció de les seves 
necessitats en l’exercici, efectuant 
enquestes i altres accions. Aquesta 
informació permet fer un diagnòstic 
de la situació per tal de definir els 
aspectes a millorar i  línies d’actuació 
en defensa de l’advocacia. 

Durant l’any 2019, s’ha continuat 
realitzant un tractament especialitzat, 
en relació a cadascuna de les diferents 
jurisdiccions, sota les directrius 
d’un Diputat de la Junta de Govern 
especialista i amb la intervenció, en 
cada cas, de ponents experts en cada 
matèria. L’impuls en els diferents 
àmbits s’ha dut a terme mitjançant la 
realització de reunions i promoció de 
grups de treball de caràcter monogràfic, 
envers els temes que així ho han 
requerit,  en els quals s’han integrat 
els representants de les diferents 
institucions implicades.
Les actuacions concretes durant aquest 
any 2019 han estat: 

• S’ha promogut la millora i obtenció 
de nous espais per les persones 
col·legiades: a la seu de la CRAJ de 
la Ciutat de la Justícia, inaugurada a 
l’any 2018, s’ha unit la ubicació d’una 
nova seu a l’edifici del carrer Mallorca 
283. D’aquesta manera les persones 
col·legiades tenen al seu abast la 
Comissió en ambdós punts.

• En assumptes de família contenciosos 
amb fills menors, s’ha explorat una via 
per poder facilitar l’assoliment d’acords 
de forma prèvia a la vista, sense que 
resulti necessari adoptar-los el mateix 
dia en seu judicial. S’ha treballat per a 
l’assoliment d’un mecanisme - mitjançant 
la realització d’entrevistes dels advocats, 
advocades, defensors dels interessos 
de les parts - amb les representants 
de la Fiscalia adscrites al Jutjat de 

Família competent. Aquest principi 
d’acord ha comptat amb el suport de 
la Magistratura, es preveu que es pugui 
implementar als Jutjats de Barcelona 
durant el primer trimestre del 2020, 
sense perjudici que posteriorment es 
pugui exportar a altres partits judicials.

• S’ha continuat treballant per poder 
actualitzar el protocol de suspensió 
d’actes processals signat al seu dia 
amb el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya i s’ha donat suport al 
manteniment de mesures de reforç, 
com la pròrroga del funcionament del 
segon Jutjat de guàrdia per a delictes 
lleus immediats a Barcelona.

• S’ha procedit també a treballar per 
garantir la comunicació immediata de 
les detencions per part de tots els 
Cossos Policials i a sol·licitar l’ampliació 
dels locutoris per entrevistes amb 
persones detingudes a la Comissaria de 
Les Corts de Barcelona.

• En relació a les delegacions, s’ha 
impulsat la resolució de les incidències 
detectades en els diferents partits 
judicials. Destaquen la petició 
d’una major presència efectiva de 
representants de la Fiscalia i d’efectius 
de funcionaris en les delegacions 
territorials i especialment, en el partit 
judicial de Vilafranca del Penedès. 

• En el Gràfic 1 es pot veure l’evolució 
dels expedients tramitats davant la 
CRAJ, en el període comprès entre els 
anys 2015 i 2019. Les intervencions es 
poden efectuar en relació a col·legiats/ 
des de l’ICAB o d’altres Col·legis quan 
es tracta d’assumptes que es tramiten 
en partits judicials que estan dins de la 
demarcació territorial de l’ICAB.

S’ha mantingut el volum dels anys 
anteriors, el 2019 la xifra assolida és 
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Gràfic 1. EVOLUCIÓ DELS  
EXPEDIENTS TRAMITATS DAVANT 
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de 472 expedients, essent la dada més 
alta dels darrers anys. Per tant, s’ha 
estabilitzat l’augment continuat dels 
últims anys. 

En relació a les actuacions efectuades, 
per jurisdiccions, es manté la tendència 
d’anys anteriors, destacant el major 
volum de consultes i expedients en 
l’àmbit penal (Gràfic 2). Les següents 
categories que han generat un major 
volum d’expedients en la CRAJ són civil 
amb 91, tenint en consideració que es 
diferencia l’àmbit del dret de família, 
que ha presentat 14 i social amb 35. 
La resta d’expedients de la CRAJ es 
reparteixen de manera irregular i en 
percentatges inferiors al 10%.  
Recordem que l’ICAB també té a 
disposició de totes les persones 
col·legiades altres recursos, com 
un telèfon vermell, servei que es va 
engegar el 2013 i que proporciona una 
atenció immediata que funciona les 24h, 
per rebre les eventuals queixes dels 
advocats i advocades, en relació amb 
el mal funcionament de l’Administració 
de Justícia, s’ha anat ampliant la funció 
del telèfon vermell, i també s’atenen 
diferents tipus de consultes vinculades 
amb la professió que es responen 
de manera directa o es deriven al 
departament que correspongui. En 
aquest sentit, aquest servei atén les 
comunicacions relacionades amb: 

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

L’any 2019, es van atendre un total 
de 139 consultes o comunicacions 
d’incidències a través del Telèfon 

Vermell, de les quals es van traslladar 
91 a la CRAJ per a la seva tramitació.  
La resta de consultes han estat ateses 
directament amb alguna derivació als 
Departaments de l’ICAB, en concret el 
servei d’atenció a la persona col·legiada, 
deontologia o el torn d’ofici.

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

La Comissió d’Intermediació, 
Responsabilitat i Segur 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·legiada quan té un conflicte 
amb l’asseguradora contractada pel 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
(ICAB) per cobrir la Responsabilitat 
Civil Professional.

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

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

El Defensor de la Persona Assegurada 
actua davant de discrepàncies en la 
determinació de l’origen, les causes, les 
circumstàncies i/o les conseqüències 
del sinistre per part de l’asseguradora 
o existència de divergència de 
criteris en quant a l’aplicació de la 
pòlissa subscrita; davant de la taxació 
insuficient per part de l’asseguradora 
del valor del sinistre generant un 

perjudici a la persona assegurada; 
davant la dilatació en la resolució del 
cas o si es considera que es tramita 
sense la necessària diligència; davant 
la desatenció o desinformació i per tal 
d’atendre a l’advocat o advocada del 
perjudicat/da, sempre i quan la persona 
assegurada hagi autoritzat a donar 
informació de l’estat del sinistre.

A més, cada dia una persona membre 
de la CIRAC està de guàrdia per tal de 
donar recolzament i acompanyament a 
la persona col·legiada quan tingui alguna 
incidència de les esmentades.

En relació a les dades i sobre l’evolució 
anual de la sinistralitat professional, 
en els darrers cinc anys, la CIRAC 
ha portat un control exhaustiu dels 
sinistres, no tramitant aquells que 
estaven per sota de franquícia o aquells 
presentats per o contra col·legiats 
no assegurats en el 2017 i 2018 per la 
pòlissa col·lectiva de responsabilitat 
civil professional que té concertada 
l’ICAB amb CASER.

També podem veure l’històric de 
la sinistralitat (Gràfic 3), tenint en 
compte la matèria de la qual ha derivat. 
En aquest, es veu com les matèries 
que major volum de sinistralitat han 
representat durant l’any 2019 han 
estat la laboral, amb un total de 105 
assumptes, i la civil amb 118 expedients.

 
COMISSIÓ DE NORMATIVA
La finalitat essencial de la Comissió de 
Normativa és treballar per al seguiment 
de l’elaboració normativa dels diferents 
òrgans legislatius, estudi dels diferents 
projectes normatius, preparació de les 
esmenes que es consideren oportunes 
i suggerir iniciatives legislatives. En 
aquest sentit durant l’any 2019 s’han 
desenvolupat les següents activitats: 
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Participació en la tramitació de lleis i 
iniciatives parlamentaries de les corts 
generals, elaborant les següents propostes 
d’esmenes a iniciatives legislatives 

Proyecto de Ley de Secretos 
Empresariales.
Anteproyecto de Ley Orgánica de 
Protección Integral a la Infancia y la 
Adolescencia frente a la violencia.
Proyecto de Ley Reguladora de los 
Contratos de Crédito Inmobiliario.
Anteproyecto de Ley de Impulso de la 
Mediación.

Participació en la tramitació de normes 
reglamentàries del govern de l’estat, 
elaborant les següents propostes 
d’esmenes

Participació Pública: proyecto de 
real decreto __/2019, de xx de xx, de 
desarrollo de la ley reguladora de los 
contratos de crédito inmobiliario.

Real decreto legislativo por el que se 
aprueba el texto refundido de la ley 
concursal.
Proyecto de real decreto por el que se 
modifica el reglamento de asistencia 
jurídica gratuita, aprobado por real 
decreto 996/2003, de 25 de julio.

Participació pública: proyecto de orden 
ece/__/2019, de modificación de la orden 
eha/2899/2011, de 28 de octubre, de 
transparencia y protección del cliente de 
servicios bancarios, para el establecimiento 
de obligaciones de información sobre 
créditos de duración indefinida asociados a 
instrumentos de pago.
 
Reforma del reglamento de asistencia 
juridica gratuita.

Propuesta de orden ministerial por 
la que se aprueba el formulario de 
inscripción en el registro mercantil 

de las personas físicas profesionales 
que prestan servicios descritos en el 
artículo 2.1.O) de la ley 10/2010, de 28 
de abril, de prevención del blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo. 
 
Participació en la tramitació de lleis i 
iniciatives parlamentaries del parlament de 
catalunya, elaborant les següents propostes 
d’esmenes a iniciatives legislatives  

Proposició de llei de la redacció d’un 
text refós de les disposicions legals en 
matèria de tributs cedits per l’estat 

Compareixença en la proposició de llei 
de protecció integral dels alertadors en 
l’àmbit competencial de la generalitat

Avantprojecte de llei dels grups 
d’interès  i la representació 
d’interessos davant les 
administracions públiques 
(juntament amb la taula lletrada de 
la intercol·legial). Participació en la 
tramitació de normes reglamentaries 
del govern de la generalitat, elaborant 
les següents propostes d’esmenes:
L’estratègia de lluita contra la corrupció 
i d’enfortiment de la integritat pública.

Projecte de decret d’administració 
digital.

Projecte de decret pel qual s’aprova el 
reglament de desenvolupament parcial 
de la llei 19/2014, del 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.

Creació de grups de treball per 
impulsar o promoure modficiacions 
legislastives: 

Grup de Treball Clàusules abusives
Grup de treball Multireincidència
Grup de treball  presó preventiva
Grup de treball secret professional i 

normativa tributaria
Grup de treball- blanqueig capital  
Grup de treball torn d’ofici- jurisdicció 
contenciosa-administrativa-
Grup de treball en matèria de família 
(com subgrup del grup de treball 
“plataforma familia y derecho” a nivell 
nacional) 
Grup de treball  proposta lege ferenda 
creació registre compliance officer-ICAB
Grup de treball nova Directiva Crèdit 
de Consum
Creació grup de treball per la 
constitució d’una secció col·legial sobre 
dret dels sectors i serveis regulats

Tots els grups de treball són gestionats 
i coordinats pel personal tècnic de la 
comissió i per acord de la Junta de 
Govern s’assumeix la col·laboració, 
participació i gestió de la Secció Dret 
del Consum i de la Secció de Dret 
Cooperatiu i Economia Social. 

SECCIÓ DE DRET COOPERATIU  
I DE L’ECONOMIA SOCIAL
Presentació de la secció de Dret 
Cooperatiu i Economia Social, amb la 
ponència de la Sra. Gema Fajardo “Les 
falses Cooperatives. Un supòsit de frau 
de llei”.  

Participació en la jornada d’ARACOOP. 
Jornada sobre “les cooperatives 
d’habitatge i els instruments financers 
de les cooperatives” organitzada 
conjuntament amb el Servei d’Ocupació 
i Orientació Professional. 
Impuls al conveni signat amb la 
Secretaria d’Ocupació i Relacions 
Laborals del Departament d’Empresa 
i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, sent un dels objectius 
promoure iniciatives per al foment de 
les empreses cooperatives i d’economia 
social dirigides específicament a 
l’àmbit d’interès del Col·legi i dels seus 
col·legiats.
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SECCIÓ DE DRET DEL CONSUM
Presentació denúncia per la no 
correcta transposició de les Directives 
comunitàries en defensa dels 
consumidors, davant la delegació de 
la Unió Europea a Barcelona. Un dels 
objectius de la secció és la protecció 
dels consumidors.  La secció va 
començar la seva activitat l’octubre de 
l’any passat denunciant públicament 
que el termini per la presentació del 
projecte que ha d’aprovar una llei 
que reguli el sistema institucional de 
protecció del client o clienta financer, 
així com la seva organització i funcions, 
per a la resolució dels litigis de consum 
en el sector financer. 

Es va portar la proposta de signatura 
de Conveni amb l’Agencia Catalana 
de Consum i la representació de la 
secció en col·laboració amb el projecte 
de transformació digital de l’ICAB i 
participació com a ponent/relator dels 
textos de desenvolupament de la Carta 
de Drets Digitals que es va presentar a 
l’ICAB. 

Destaca la participació en el Formulari 
de Retards Jutjat d’Instància núm. 50 de 
Barcelona. També la participació de la 
secció a l’Àgora de Drets sobre el Dret 
al Consum Responsable, per contribuir 
a la confecció del primer Pla de Drets 
Humans per Catalunya en temes de 
consum responsable.

Participació de la secció en el  IV 
Congrés de l’Advocacia Catalana 
amb les següents ponències i amb la 
participació dels membres de la secció:
“Problemàtica dels Jutjats únics 
en matèria de clàusules abusives i 
possibles solucions”.

“Directives europees de consum”
“Problemàtica de la prova personal en 
els processos de condicions generals de 

la contractació: especial menció al seu 
rebuig d’ofici”.

“El crèdit revolving. Anàlisi de la usura”. 
Conferència: ‘Blockchain: fonaments i 
perspectiva jurídica. De la confiança al 
consens”. 

Celebració del II Congrés de Consum 
de l’Advocacia organitzat conjuntament 
amb l’ICAM. 

Conferència sobre l’anàlisi del Decret 
llei 4/2019 sobre el lloguer de vehicles 
amb conductor: què passa amb els drets 
de les usuàries i dels usuaris?. 

Jornada sobre dret de consum i 
disposicions transitòries 1a i 3a de la Llei 
Reguladora dels Contractes de Crèdits 
Immobiliaris (LCCI) amb col·laboració 
de la Comissió del Torn d’Ofici.

Conferència: “Transparencia en los 
contratos de servicios jurídicos para 
consumidores: la reciente sentencia, 
conocida por los medios como ‘Caso 
Arriaga’’.
Jornada de Consum ICAB. 10 anys de 
crisi financera, amb la col·laboració 
d’Asufin.
Conferència: “Debat sobre la qüestió 
prejudicial d’IRPH: conclusions de 
l’Advocat General del TJUE”.
Jornada: “La nova pràctica judicial 
en processos amb consumidors: la 
importància de les accions col·lectives’, 
amb la participació de la National 
Association of Consumer Advocates 
d’EUA i la col·laboració del Projecte de 
recerca PGC2018-096260-B-C21, de la 
Universitat de Barcelona
Jornada “FINTECH & 
CONSUMIDORS”. Avantatges i riscos 
en l’era de economia digital.
Jornada, TJUE: “El control de les 
clàusules abusives en el procés monitori 
europeu”.

Primer Curs Títol d’Expert en Dret de 
Consum (títol oficial de la Universitat de 
Barcelona). 

GRUP DE TREBALL DE SEGONA 
OPORTUNITAT DE LA COMISSIÓ 
DE NORMATIVA ICAB-CONSELL DE 
L’ADVOCACIA CATALANA
El Grup de Treball de Segona 
Oportunitat de la Comissió de 
Normativa ICAB-Consell de l’Advocacia 
catalana té com a objectiu impulsar l’ús 
de la Segona Oportunitat, i treballar per 
millorar la seva utilitat. Durant aquest 
any s’ha dut a terme una campanya 
per donar a conèixer el mecanisme 
de segona oportunitat útil i eficaç a 
disposició de les persones físiques 
insolvents, tant consumidores com 
empresàries. L’estratègia de difusió que 
s’ha desenvolupat:

Creació de l’Aliança de la Segona 
Oportunitat, organitzant reunions amb 
institucions i entitats (Conselleria de 
Justícia de la Generalitat, Ajuntament 
de Barcelona, Diputacions, Col·legis 
Professionals així com amb entitats 
sense ànim de lucre). Els membres del 
grup de treball han presentat i explicat 
la importància de la segona oportunitat,  
concretant acords i/o propostes per 
donar suport a la segona oportunitat.  
Per mitjans de febrer de 2020, està 
previst un acte de presentació amb 
totes elles i fer un balanç de l’Aliança.  
Es gestionarà des de la Comissió un 
directori amb totes les propostes i 
acords per la seva gestió i planificació. 

Impuls de la formació als Col·legis 
d’Advocats de Catalunya, a altres 
Col·legis Professionals i a entitats 
o organismes, amb l’organització de 
jornades, conferències i  tallers.  

Durant l’any 2019 s’han realitzat:
Del 14 al 30 de gener de 2019: Curs 
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pràctic sobre la segona oportunitat 
de la persona física, empresària i 
no empresària que s’ha organitzat 
conjuntament amb la Secció de Dret 
Concursal de l’ICAB.

L’1 de març de 2019: Jornada computable 
per Administradors Concursals (REFOR, 
2 hores en formació concursal i 2 
hores en formació societària) Col·legi 
d’Economistes de Catalunya – Seu de 
Lleida. 

El 7 de març de 2019: Jornada “La 
Segona Oportunitat, des d’una 
vessant pràctica” a Il·lustre Col·legi de 
l’Advocacia de Girona.

El 29 de març de 2019: Seminari sobre el 
Concurs de persona física i el mecanisme 
de Segona Oportunitat a Il·lustre Col·legi 
de Advocats de Sabadell.

El 2 d’abril de 2019: Sessió informativa 
sobre la llei de la segona oportunitat. 
Com ajudar a les persones a eixugar 
els deutes? La Confederació, Fundació 
Pimec i Pimec. 

El 5 d’abril de 2019: Taller del 
procediment de la llei de segona 
oportunitat per advocats i advocades 
del Torn d’Ofici a l’Il·lustre Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona.

El 27 de maig de 2019: La Llei de 
Segona Oportunitat. Com ajudar les 
persones a eixugar els deutes . PIMEC 
Lleida i la Fundació PIMEC. 

El 7 de juny de 2019: Taller pràctic. Llei 
de la Segona Oportunitat a l’Il·lustre 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

El 5 de juliol  de 2019: 2on Divendres 
de Llei de 2a oportunitat. Taller pràctic 
a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona.

El 4 d’octubre de 2019: 3r Divendres 
de Llei de 2a oportunitat. Taller pràctic 
a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona.

El 4 d’octubre de 2019: Curs avançat 
de segona oportunitat al Col·legi 
d’Advocats de Manresa

El 28 d’octubre de 2019: Jornades ICA 
Tarragona: ‘Problemes pràctics de la 
segona oportunitat.

El 30 d’octubre de 2019: Jornada sobre 
segona oportunitat a l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Tenerife.

El 8 de novembre de 2019: 4t Divendres 
de Llei de 2a oportunitat. Taller pràctic 
a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona.

PRESÈNCIA SOCIAL DESTACANT LA 
FUNCIÓ SOCIAL DE L’ICAB

Màrqueting
L’ICAB ha continuat treballant aquest 
2019 en campanyes de màrqueting 
i publicitàries, amb l’objectiu 
d’augmentar la presència social de 
l’advocacia i la consideració del Col·legi 
com a referent del món de l’advocacia, 
en particular, i professional, en general.

Al mes de gener es va iniciar la 
publicitat i promoció del nou programa 
de l’EPJ que va voler ressaltar la 
seva vessant eminentment pràctica, 
que el converteix en referent al 
mercat. En aquesta edició, sota el 
lema “Converteix-te en advocada. 
Converteix-te en advocat”.

Sota el títol “Què pot fer la teva 
advocada per tu” i “Què pot fer el 
teu advocat per tu”, s’ha continuat la 
campanya per donar a conèixer la tasca 
de les advocades i advocats, posant 

èmfasi en les seves àrees de dedicació 
preferent o especialitats, i sempre 
amb el lema: confia amb nosaltres i tira 
pel Dret. Aquesta campanya remarca 
l’assessorament integral que només pot 
realitzar un advocat o advocada i té 
visibilitat durant tot l’any. Destacar de 
manera especial que al mes d’abril es 
va iniciar la campanya centrada en les 
persones especialitzades en Dret Fiscal.

Al mes de febrer es va continuar la 
publicitat del projecte DIGICAB, lligada 
a la línia estratègica de la Transformació 
digital, així com del projecte Carta de 
Drets de la Ciutadania Digital.

Al mes de març va finalitzar la 
campanya publicitària iniciada el 8 
de març de 2018 que porta el nom 
#cadadiaes8demarç, en què mes a mes, 
i fins al 8 de març de 2019, el Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona ha recordat 
figures femenines rellevants dins de la 
història, la ciència, l’economia, l’art o 
l’advocacia. El lema de fi de campanya 
ha estat “Per un 8 de març infinit”. 

També al mes de març es va iniciar 
la campanya de publicitat sobre 
l’activitat de la Comissió delegada 
per a la promoció dels Objectius 
de Desenvolupament Sostenible de 
Nacions Unides, ja que l’ICAB treballa 
en el Pla d’Acció per l’assoliment dels 
ODS de l’Agenda 2030 de NN. UU., 
d’acord amb l’ODS 5- Igualtat de gènere, 
juntament amb  la resta d’accions 
planificades per a l’assoliment dels altres 
objectius previstos a l’agenda 2030, als 
que expressament s’ha adherit l’ICAB 
(ODS 5, 13, 14, 15, 16 i 17).

Al mes de maig es van continuar les 
accions de màrqueting relacionades 
amb el Pla Integral d’Igualtat de l’ICAB 
i dels diferents actes i campanyes de 
màrqueting per donar visibilitat al 
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talent femení. Destaquem especialment 
la campanya i accions relacionades 
a ‘2nd Women Business and Justice 
European Forum’. Aquestes accions 
venen incardinades dins una de les línies 
estratègiques de l’actual Junta de Govern.

Als mesos de maig, juny i juliol es va 
treballar en la nova campanya de 
difusió dels Màsters, que vol destacar 
el valor afegit que té la formació 
de l’ICAB, que busca la qualitat de 
continguts atorgant el protagonisme 
a l’alumne i al seu projecte personal i 
professional de fer un Màster a l’ICAB. 
En aquest sentit, durant el mes de 
setembre es va treballar de manera 
especial la publicitat del Màster de 
Mediació i altres sistemes alternatius 
de resolució de conflictes.

Així mateix, durant el 2019 s’ha 
continuat la campanya de publicitat 
de la Llei de Segona Oportunitat, 
una campanya de l’ICAB i el Consell de 
l’Advocacia Catalana per impulsar de 
forma decidida el coneixement i ús del 
mecanisme de la segona oportunitat.
L’objectiu de la campanya és donar a 
conèixer que avui hi ha un mecanisme 
de segona oportunitat útil i eficaç a 
disposició de les persones físiques 
insolvents, tant consumidores com 
empresàries. Sota el lema “Que els 
deutes no et vencin” aquesta campanya 
compta també amb un espai web propi: 
http://www.segonaoportunitat2019.cat/.
 
Al mes d’octubre es va iniciar una 
campanya per a realçar la tasca que 
desenvolupen els professionals del Torn 
d’ofici, amb la participació de persones 
col·legiades que presten aquest servei 
a la ciutadania. S’ha treballat amb 
diversos lemes, com són: “Advocacia 
d’ofici: valenta i compromesa; 
Advocacia d’ofici: capacitada i 
mediadora”. 

Què pot
fer la teva
advocada

per tu?
L’advocacia barcelonina la

formem advocades i advocats
que et podem ajudar a través

de l’assessorament integral:
Des de la prevenció del conflicte,

fins a la seva resolució.

Quan necessitis ajuda,
confia en nosaltres i

tira pel Dret.

www.icab.cat

#advocaciabarcelonina

www.icab.cat
masters@icab.cat

2019-2020
màsters

dret laboral i recursos humans, família i successions, compliance, 
fiscal, negocis, advocacia penal, societat de la informació, 

propietat industrial i intel·lectual, immobiliari, processal civil, 
mediació i resolució de conflictes, i les novetats per 
a aquest any en matèries de dret de l’esport i consum
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CAMPANYA “QUÈ POT FER EL TEU  
ADVOCAT PER TU?”

CAMPANYA DE PUBLICITAT DEL DEFENSOR 
DE LA PERSONA ASSEGURADA

IMATGE DE LA CAMPANYA DE  
DIFUSIÓ DE MÀSTERS

IMATGE DE LA CAMPANYA DE PUBLICITAT 
DE LA LLEI DE SEGONA OPORTUNITAT

IMATGE DE LA CAMPANYA DE TORN D’OFICI
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Al mes de setembre i desembre es va 
continuar la publicitat i promoció del 
nou programa de l’EPJ, que incideix en 
la seva vessant eminentment pràctica, 
que el converteix en referent al mercat.

Al mes de desembre es va continuar 
amb la campanya de publicitat del 
Defensor de la persona assegurada.

Comunicació. 
Més presència mediàtica.  
Més incidència social

En l’àmbit de la comunicació, 
durant 2019, s’han impulsat accions 
comunicatives amb la voluntat de ser 
un referent dins la societat civil i alhora 
crear opinió tant sobre temes que 
tenen una transcendència jurídica com 
sobre aspectes que afecten els drets 
de la ciutadania. Des del Departament 
de Comunicació s’ha promogut la 
publicació d’articles i tribunes d’opinió 
als mitjans de comunicació, tant 
nacionals com estatals, signats per la 
degana de la Corporació i els membres 
de la Junta de Govern de l’ICAB. 

En aquest sentit, cal destacar que 
enguany s’han elaborat articles per 
reclamar millores en l’administració de 
Justícia, com per exemple, la necessitat 
d’implantar l’expedient judicial digital; en 
defensa de l’advocacia, per fer valdre la 
tasca que desenvolupen els companys 
i companyes adscrits al Torn d’Ofici, 
per donar a conèixer les tendències de 
futur de la professió, per destacar la 
importància de la internacionalització 
dins el sector, per mostrar que el Col·legi 
actua com un lobby de defensa dels 
drets de la ciutadania i de l’advocacia, 
per alertar sobre la situació de la dona 
dins l’àmbit judicial, etc.; sobre temes 
d’actualitat, per donar l’opinió en relació 
amb la situació dels refugiats, els Mena, 
les dones i altres col·lectius vulnerables, 

sobre el veredicte de la sentència del 
procés i els 130 anys del Codi Civil, 
per citar uns exemples; de denúncia 
sobre la necessitat de reformar la presó 
provisional, per reclamar una societat 
més igualitària i empoderar la dona 
perquè aspiri a llocs de responsabilitat 
dins l’empresa o per plasmar que 
l’explotació sexual infantil és una forma 
d’esclavitud pròpia del segle XXI, entre 
altres temes.  
 
Aquests impactes en premsa escrita i 
on-line se sumen a les intervencions als 
mitjans de comunicació derivades de 
les peticions de premsa, de l’enviament 
de notes de premsa i del treball 
realitzat per l’equip del departament 
de Comunicació amb els periodistes 
per aconseguir entrevistes i fer arribar 
l’opinió del Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona a la societat. 

En aquest sentit, cal destacar que el 
2019 l’ICAB ha estat mencionat en 
‘impactes o aparicions en premsa’ 
gestionats pel departament de 
Comunicació 3.563 cops, el que 
suposa prop de 1.000 impactes més 
respecte de l’any 2018. La majoria 
d’aquestes aparicions en premsa són 
en mitjans audiovisuals (Internet, ràdio  
i televisió) on registrem 2.981 talls i la 
resta són notícies de premsa en paper 
(582). Aquests impactes corresponen 
a mencions directes al Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona, la degana o 
els diputats i diputades de la Junta de 
Govern. La resta d’impactes detectats 
corresponen a accions realitzades pels 
membres de les diferents Seccions i 
Comissions del Col·legi.

En relació amb les notes de premsa, 
el 2019 s’han elaborat un total de 342, 
entre  convocatòries d’actes, notes i 
comunicats, fet que suposat un lleuger 
augment respecte al 2018. 

16.552 seguidors/es

5.900 seguidors/es

13.174 seguidors/es

2.000 seguidors/es

PRESÈNCIA A LES XARXES SOCIALS

PRESÈNCIA EN PREMSA

twitter

facebook

linkedin

instagram

3.563 impactes
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A través d’aquestes s’ha donat a 
conèixer el posicionament de l’ICAB 
sobre propostes legislatives, la creació 
de nous serveis -entre els quals cal 
destacar la posada en marxa del Centre 
ADR- o iniciatives -com la presentació 
pública de la ‘Carta de Barcelona 
pels drets de la Ciutadania en l’era 
Digital’, l’elaboració del document ‘15 
propostes per a una justícia digna’ o 
accions implantades al Col·legi arran 
de l’aplicació del Pla d’Igualtat de la 
Corporació-, convocatòries d’actes 
organitzats per l’ICAB, entre els quals 
cal destacar els més de 21 congressos 
sobre diferents àmbits del dret; per 
promoure la figura de l’advocacia, per 
donar difusió dels nous convenis signats 
amb altres entitats, especialment per 
promoure la formació i la transformació 
digital tant de l’advocacia com de la 
ciutadania, entre altres temes. 

Durant el 2019 s’han atès més de 400 
peticions dels mitjans de comunicació, 
de les quals 150 són de ràdio,  115 de TV 
i la resta de premsa escrita i Internet.  

Aquestes dades ens reafirmen que 
el Departament de Comunicació del 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
és un referent per als periodistes que 
cerquen un advocat o advocada com 
a professional que els pugui fer una 
valoració tècnica per redactar una 
notícia. 

El Col·legi compta amb alt nombre de 
seguidors/es a totes les Xarxes Socials: 
Twitter, Linkedin, Vimeo i Youtube. 
Durant el 2019 han augmentat de 
manera considerable tenint en compte 
la molta activitat en cadascuna de 
les plataformes. El Twitter de l’ICAB 
@comunicacioicab compta ja amb 
16.552 seguidors a conseqüència 
de l’activitat frenètica d’informació 
qualitativa d’interès per l’Advocacia i 

la ciutadania amb retransmissions dels 
Congressos com: ‘Women Business & 
Justice European Forum’, ‘Congrés de 
l’Advocacia de Barcelona’, Congrés de 
Consum, Congrés de Transformació 
Digital  i els esdeveniments més 
importants per l’Advocacia de 
Barcelona: Sant Raimon de Penyafort.

El Twitter de la degana Mª Eugènia Gay, 
@MariaEugeniaGay, creix de manera 
progressiva i actualment compta amb 
9.844 seguidors/es. També hi hagut un 
increment en piulades, tenint uns 100 likes 
de mitjana, el doble respecte l’any passat. 
S’ha fet palès que els tuits generats en 
el compte de la degana tenen fins i tot 
més ressò que els piulats en els altres 
comptes institucionals, per això tot sovint 
s’ha utilitzat la seva figura per fer palès el 
posicionament del Col·legi.

Des del compte de Twitter @DigiICAB 
hem donat difusió de l’activitat generada 
per la Comissió de Transformació Digital 
del Col·legi, entre la qual cal destacar 
l’elaboració i presentació de la ‘Carta de 
Barcelona pels Drets de la Ciutadania 
en l’Era Digital’,  projecte impulsat 
per l’ICAB i que ha comptat amb la 
col·laboració de més de 130 entitats 
de la societat civil. S’han fet piulades 
per donar a conèixer aquest projecte 
i guanyar adhesions, per això en totes 
les publicacions elaborades es fa servir 
el #BarcelonaDigitalRights. També s’ha 
promocionat des d’aquest compte la 
formació organitzada per la Comissió, 
amb especial atenció als ‘Matins 
Digitals’ i als convenis per afavorir 
la digitalització de la professió. Tota 
aquesta activitat (realització de més de 
1.000 tweets en un any) ha permès un 
augment dels seguidors, que supera a 
desembre de 2019 els 930.  

A Instagram hem arribat als 2.000 
seguidors/es. Seguim publicant totes les 

activitats que es duen a terme l’ICAB, 
procurant que les imatges estiguin 
cuidades i aquestes s’acompanyin 
d’informació d’interès per a l’advocacia. 

A través de Linkedin, també hi ha 
hagut un increment considerable de 
seguidors/es amb un total de 13.174. 

En relació amb el Facebook durant 
aquest 2019 hem augmentat el nombre 
de publicacions de post per dia, per tal 
de donar major cobertura i difusió de 
l’activitat del Col·legi i amb l’objectiu 
que hi hagi una major connexió quant 
a temes entre el Facebook i el Twitter 
de l’ICAB. Aquesta nova estratègia 
comunicativa ens ha permès augmentar 
significativament els seguidors en 
aquesta xarxa i assolir en un any més de 
700 nous seguidors, ja que actualment 
tenim més de 5.900. 

A Vimeo i Youtube s’han publicat els 
vídeos que serveixen de ‘Recull’ de tot 
el material, en aquest cas audiovisual, 
que es difon al Col·legi. 

Durant 2019 s’ha publicat al web de 
l’ICAB l’espai de la nova Comissió 
delegada per a la promoció dels 
Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS).

A més del manteniment habitual de 
la pàgina web col·legial, durant el 
2019 s’han implementat pàgines web 
específiques per a la promoció de les 
línies estratègiques de la Junta de 
Govern, com ara el Pla d’Igualtat i la 
Carta de Barcelona pels Drets de la 
Ciutadania en l’Era Digital. Així mateix, 
s’han creat webs específiques per a 
esdeveniments i congressos concrets, 
com Sant Raimon, el I Congrés de 
Compliance, el II Digital Law Congress, 
el 4t Congrés de l’Advocacia de 
Barcelona i l’FBE General Congress. 
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S’ha incrementat un 35% les 
comunicacions electròniques enviades 
(642), en la major part mitjançant 
el sistema d’enviament Mailchimp, 
que permet obtenir estadístiques de 
l’impacte que tenen els butlletins en els 
advocats i advocades del Col·legi. S’ha 
arribat a un 30% d’índex d’obertura de 
l’enviament general, i un 36% d’oberta 
mitjana. 
 
Món jurídic amb noves seccions
Al llarg de l’any 2019, Món Jurídic 

ha seguit apostant per la renovació 
de seccions i continguts, una tasca 
ja iniciada des del número 314. La 
renovació de les seccions de la 
revista comporta bàsicament una 
major participació dels col·legiats i 
col·legiades en els continguts, atès 
que es visualitzen més les seves 
activitats a través de petites cròniques 
o testimonis gràfics, ja sigui de les 
activitats formatives de les Comissions i 
Seccions, com de les principals novetats 
normatives que els hi afecten. 

Ja formen part de la revista i es 
consoliden amb caràcter fix, els espais 
coordinats per GAJ, Voluntaris, la 
transversal Secció de Fiscal, i el nou 
espai fix per l’activitat de Networking 
Internacional. Igualment s’han abordat 
altres temàtiques no estrictament 
jurídiques però sí molt relacionades 
amb l’exercici de la nostra professió 
com són el coaching, màrqueting per 
despatxos, tècniques i habilitats per 
escrits i oratòria forense, així com 
l’anàlisi d’altres àmbits professionals 
relacionats d’una manera o altra amb 
l’advocacia (compliance, delictes en 
xarxes, anàlisi de productes bancaris, 
criminologia, vigilància de seguretat, 
transformació digital, etc.).  

Hem assolit el propòsit que ens 
vam fixar a inicis de l’any 2019, per 
incorporar espais més lúdics, relaxants i 
d’agilitat mental, i ja comptem amb la secció 
fixa de publicació d’acudits, mots encreuats i 
sopa de lletres.  Com a darrera novetat hem 
incorporat també la secció ‘Gent Corrent’, 
amb entrevistes molt properes i personals 
a gent anònima, treballadors i treballadores, 
tant de l’ICAB com d’altres entitats i/o 
administració de Justícia.

Al llarg de l’any 2019 s’ha procedit 
igualment a la incorporació d’algun 
membre nou al Consell Assessor, 

amb la finalitat de comptar amb un 
representant de totes les branques i 
disciplines jurídiques. 

Igualment hem aprofundit en la difusió 
i coneixement de la revista entrevistant 
a una destacada figura del món 
jurídic, empresarial i/o econòmic,  un 
personatge no jurista per tal que ens 
faci saber quina és la seva visió del dret 
i de l’advocacia des d’altres disciplines, i 
amb la secció ‘Cara a Cara’ que aborda 
problemàtiques plenament vigents i de 
màxima actualitat des de perspectives 
contràries. 

Respecte al format de la revista es 
mantenen mida i extensió, tot i que 
s’han incorporat nous elements i 
tècniques gràfiques que permeten 
una lectura visualment més atractiva, 
eliminant seccions que es consultaran 
exclusivament en l’edició electrònica. 

Per últim, fer constar que estem 
valorant propostes realitzades per les 
persones col·legiades, per economitzar 
despeses en la distribució de la revista 
en paper, apostar per la publicació 
en línia i eliminar el plàstic en totes 
aquelles fases de producció de la 
revista que sigui possible.

Lloguer de sales
Més ingressos, fruit del lloguer de 
Sales: L’import recaptat en concepte 
de lloguer de sales ha estat durant l’any 
2019 de 66.704€, xifra que consolida els 
resultats obtinguts durant els anys 2017 
i 2018.

ALTRES ÀMBITS D’ACTUACIÓ 
Vicedeganat
La principal funció o servei del 
Vicedeganat és la de celebrar 
mediacions entre persones col·legiades 
davant de conflictes generats 
preferentment com a conseqüència de 
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Seccions

LA POLÈMICA DEDUÏBILITAT DELS INTERESSOS 
DE DEMORA EN L’IMPOST DE SOCIETATS

La deduïbilitat dels interessos de demora en l’Impost 
de societats (IS) porta anys sent una qüestió contro-
vertida sobretot pels pronunciaments contraposats 
dels òrgans administratius (entre ells) i dels Tribunals. 

En el 2016 ja existia un fort debat sobre la deduï-
bilitat d’aquestes despeses. L’AEDAF va presentar 
un ampli estudi (1) sobre la qüestió que resumim a 
continuació:

Des de 1995, almenys, la normativa del IS ha per-
mès la deducció com a despesa dels interessos de 
demora, fins i tot quan es deriven d’actuacions de la 
inspecció tributària. 

 La deducció, com la de qualsevol altra despesa, 
és coherent amb la naturalesa econòmica (despesa 
financera) i la finalitat jurídica (compensatòria, no pu-
nitiva) dels interessos de demora. 

Fins a dates recents, el criteri administratiu ha estat 
favorable a la deduïbilitat dels interessos de de-
mora de manera clara, constant i general (Direcció 
General de Tributs (DGT), AEAT, Tribunals Economi-

MÓN FISCAL
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Maria José Gómez Garcia
Col·legiada núm. 21381

coadministratius (TEA)). Aquest panorama s’ha fet 
fallida després dels pronunciaments d’alguns òrgans 
administratius que han modificat el seu tradicional 
criteri favorable a la deduïbilitat (Resolució del TEAC 
de 7/05/2015 i Informe del Departament d’Inspecció 
de la AEAT de 7/03/2016). 

A la vista de la incertesa generada, la DGT s’ha vist 
obligada a fixar doctrina favorable a la deduïbilitat 
dels interessos de demora, almenys a l’empara de 
la vigent Llei 27/2014. En la seva “Resolució de 4 
d’abril de 2016 en relació amb la deduïbilitat dels in-
teressos de demora tributaris, en aplicació de la Llei 
27/2014, de 27 de novembre, del IS” i en una pos-
terior contestació a consulta vinculant de 6/04/2016, 
amb abundant i encertat raonament, la DGT senti 
com a doctrina – que resulta d’obligat compliment 
per als òrgans encarregats de l’aplicació dels tributs, 
és a dir, per a la AEAT– que els interessos de demora 
són deduïbles. 

Encara que la DGT ha evitat pronunciar-se sobre la 
deduïbilitat en el marc de la normativa anterior (pe-
ríode 1996-2014), els seus raonaments són plena-
ment aplicables a aquest període, perquè entre la 
vigent i l’anterior normativa es dona una identitat 
substancial. 

VOLUNTARIS ICAB

QUÈ PODEM 
FER PER A TU?  
 
 
Voluntaris ICAB ofereix el seu recolzament desinteressat 
a les persones col·legiades i als seus cercles pròxims 
que ho necessitin. Podem fer companyia i gestions 
a advocats i advocades que per qualsevol raó ho 
necessitin.

Podem ajudar les famílies de companys i companyes di-
funts o incapacitats a tancar el seu despatx professional. 
Podem ajudar als advocats i advocades que no puguin 
atendre temporalment el seu despatx a causa d’un 
accident, malaltia o operació. En qualsevol dels  casos 
anteriors els voluntaris lletrats treballaran pro-bono, és a 
dir, amb la renúncia dels seus honoraris professionals.

Si et trobes en una situació similar a les indicades o 
coneixes algun advocat o advocada que ho estigui, vine 
a prendre un cafè amb un voluntari o voluntària i en par-
lem. Pots contactar amb nosaltres a través del telèfon 
936 011 252 i del correu electrònic voluntaris@icab.cat.

QUINS COMPROMISOS ADQUIRIM               
ELS VOLUNTARIS ICAB?

• Confidencialitat absoluta

• Treball pro-bono

NOVES SECCIONS MÓN JURÍDIC
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l’exercici professional; en aquest sentit, 
la missió de les mediacions col·legials 
és evitar al màxim la judicialització 
entre companys  i potenciar els acords 
extrajudicials.

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

Durant l’any 2019 s’ha tramitat 161 
comunicacions d’accions contra 
companys/es; 41 mediacions col·legials 
de les quals 19 ha finalitzat amb avinença 
i 22 sense avinença.
Igualment, el Vicedeganat gestiona el 
servei de tramitació de vènies d’urgència.

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

S’han tramitat 102 vènies col·legials de 
les quals 30 no han estat concedides 
(els motius essencials han estat: per no 
ser aquesta Corporació competent, 
per haver estat concedida pel company 
o per no aportar la documentació 
requerida per acreditar els requisits 
necessaris per la concessió de la 
vènia col·legial) i altres 72 han estat 
concedides.

Finalment des del Vicedeganat es 
gestiona 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 ratificar l’Assemblea General, 
amb la finalitat de resoldre totes les 
queixes que les persones col·legiades 
formulin en relació amb el funcionament 
anormal dels serveis col·legials. Les 
seves funcions són de caire  únicament 
administratiu.” S’han tramitat 2 queixes 
les quals han estat ateses i solucionades 
per part del Defensor de la Persona 
col·legiada.

ASSESSORIA JURÍDICA
L’Assessoria Jurídica és un 
departament transversal de suport 
que, essencialment, 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 
desenvolupen, bàsicament en:

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

La defensa jurídica de la Corporació. 
L’assessoria jurídica té encomanada 
la direcció jurídica dels recursos 
contenciosos administratius (recursos 
d’apel·lació, cassació i d’altres que 
en derivin dels primers) relatius 
a assumptes col·legials diversos: 
denúncies contra actuacions de les 
persones col·legiades; impugnació 
de normativa col·legial; sol·licituds de 
responsabilitat patrimonial; impugnació 

de baixes col·legials; sancions i 
procediments civils (monitoris i verbals).

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

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

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, 
renovacions i resolucions dels 
contractes signats pel col·legi, respecte 
dels quals se’n realitza el seu seguiment.
3. Redacció de propostes d’adaptació 
dels contractes a la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades.
4. Assistència a la taula lletrada de 
Col·legis professionals.  

En el Gràfic 4, en el darrer exercici 2019, 
s’ha realitzat l’estudi i elaboració de 
dos-cents quaranta vuit (248) informes 
jurídics. En aquest concepte d’informe 
jurídic s’inclouen, informes, notes 
informatives, propostes de resolució 
i/o d’acord, i consultes jurídiques 
relacionades amb les diverses àrees 
d’actuació, exposades anteriorment. 
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En el Gràfic 5 es veu l’evolució del 
nombre de convenis i contractes 
nous, apreciant aquest darrer any un 
increment en el nombre de convenis i 
contractes, en relació amb els exercicis 
anteriors, fins els 84, ja que s’està 
realitzant, periòdicament, en el moment 
de la pròrroga dels contractes, la revisió 
de les clàusules de protecció de dades. 

En el Gràfic 6 es mostra una taula amb 
l’històric dels escrits judicials derivats, 
essencialment dels recursos contenciosos 
administratius que ha portat a terme el 
departament des del 2012 fins al 2019. 
S’observa com tant l’any 2012, l’any 2016, 
i aquest darrer any 2019 han estat uns 
exercicis en què el nombre de recursos en 
els quals l’ICAB ha estat part, s’ha situat en 
el punt més àlgid. Aquest darrer exercici 
de 2019, el número ha estat de 183.

Participació en el Pla Estratègic 2019
L’Assessoria Jurídica, tal i com s’ha 
fet referència anteriorment, és un 
departament intern, de suport, però de 
caràcter transversal, havent contribuït 
en aquest sentit en algunes de les 
línies estratègiques establertes per la 
Junta de Govern per als exercicis 2018 
i 2019, essencialment en el compliment 
de les funcions inherents a un col·legi 
professional i les seves obligacions legals.

En aquesta vessant, cal destacar la 
participació de l’Assessoria Jurídica 
en els següents plans d’acció del 2019, 
contribuint a fomentar la transparència i 
el coneixement: 

Col·laboració, amb el departament 
d’honoraris, en l’elaboració d’uns nous 
criteris d’honoraris als efectes de 
taxacions de costes i jura de comptes, 
prèvia acceptació per les autoritats de 
competència.

Col·laboració en la confecció d’un nou 
Reglament de la Comissió d’Honoraris Gràfic 6. ESCRITS JUDICIALS.
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Col·laboració en el projecte de marca 
de l’advocacia ICAB

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

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

La Fundació Sant Raimon de Penyafort 
té per finalitat la difusió de la cultura 
jurídica i la col·laboració en la reinserció 
social de les persones recluses, 
amb una atenció especial a totes 
les qüestions relacionades amb la 
protecció jurídica dels menors i de les 
persones en situació de risc. L’Espai de 
Reflexió de la Fundació Sant Raimon de 
Penyafort és una trobada periòdica en 
què experts jurídics i d’altres àmbits de 
coneixement debaten entorn de temes 
d’actualitat relacionats amb les finalitats 
fundacionals. 

En el marc de l’Espai de Reflexió, la 
Fundació ha organitzat durant el 2019 
dues Jornades en col·laboració amb 
l’Institut de Ciències Polítiques i Socials 
(ICPS) adscrit a la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) dedicades als  

“Drets dels Infants al desenvolupament 
de la personalitat: a l’educació i a 
l’habitatge i al dret a la salut i a la 
participació”, així com una sessió 
sobre “Dones i Discapacitat, doble 
discriminació”, coorganitzada amb les 
Comissions de Dones Advocades i de 
Drets de les Persones amb Discapacitat 
de l’ICAB i amb els Centres d’Estudi i 
Recerca per a una Societat Inclusiva i 
Dones i Drets de la UAB.

El 19 de novembre de 2019, la Fundació 
va organitzar un acte acadèmic i festiu de 
celebració de l’aniversari de la Convenció 
(30) i de la Declaració (60) dels Drets dels 
Infants, que comptà amb la intervenció 
de nens i nenes i joves del Casal dels 
Infants de Barcelona. Igualment, el 
Patronat de la Fundació Sant Raimon de 
Penyafort ha atorgat la segona edició del 
Premi Reconciliació, destinat a guardonar 
persones i entitats que hagin destacat per 
una trajectòria que expressi els valors 
que promou la Fundació, a l’Equip de 
Voluntariat de Presons de Justícia i Pau 
en reconeixement a la seva tasca en 
favor de la reinserció i rehabilitació de 
les persones recluses desenvolupada 
des de 1987.

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 el relacionat 
amb aquesta, especialment dels que 
formen advocats. En aquesta línia, s’han 
publicat ja dues investigacions dirigides 
a conèixer l’ús de les xarxes socials en 
l’entorn de l’advocacia i les principals 
malalties dels advocats.

La Fundació Degà Ignasi de Gispert, 
el Patronat de la qual formen part 
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona, Alter Mútua Advocats 
i Arquia Banca-Caixa Advocats, té 

l’objectiu de realitzar obra social per als 
col·legiats/des i els seus familiars. En 
aquest sentit, la Fundació ofereix ajut 
econòmic als advocats i les advocades 
que pateixen greus dificultats 
econòmiques per raons de malaltia o 
accident. Excepcionalment, aquestes 
prestacions també poden arribar a 
persones vinculades a l’ICAB que es 
trobin en les mateixes circumstàncies.

També cal destacar la participació de 
l’ICAB en l’Acadèmia de Jurisprudència 
i Legislació de Catalunya, que es va 
fundar el 6 de juny de 1840. Amb 
l’Acadèmia, l’ICAB edita conjuntament 
la Revista Jurídica de Catalunya, 
fundada el 1895 per les dues 
corporacions, i que va ser guardonada 
amb la Creu de Sant Jordi la Generalitat 
de Catalunya l’any 2003. 

La RJC és una eina pràctica de gran 
utilitat pels advocats i en general 
pels juristes, ja que és la publicació 
més completa sobre les normes i 
sentències d’aplicació a Catalunya. A 
més, és una publicació indexada en els 
principals catàlegs de qualitat nacionals 
i internacionals: DICE, RESH, ISOC, 
LATINDEX, CARHUS, entre d’altres. 
La RJC publica 9 números anuals (4 
de doctrina i 5 de jurisprudència). 
Cada trimestre es publica 1 número 
de doctrina i 1 de jurisprudència. A 
més, durant l’any s’edita com a mínim 
un número addicional, una monografia 
sobre un tema d’actualitat.

L’ICAB forma part també de l’Associació 
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 professionals 
al si de la societat.
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Funcions 
Públiques

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, com a Corpora-
ció de Dret Públic, exerceix funcions públiques pròpies 
o delegades per les Administracions Públiques, subjec-
tes al Dret Administratiu, com són el control dels Regis-
tres Professionals obligatoris, la Deontologia professio-
nal, l’elaboració dels dictàmens en matèria d’Honoraris 
a requeriment dels òrgans judicials, el compliment de 
les funcions derivades de la Llei 1/96, de 10 de gener, 
d’Assistència Jurídica Gratuïta, o les previstes a l’art. 

520 de la Ll.E. Crim, en relació a les comunicacions de 
les detencions de la ciutadania per fets delictius.
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REGISTRES PÚBLICS
El manteniment dels Registres Públics 
és una de les Funcions públiques del 
Col·legi.

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

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

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

• Administradors-Concursals: 965
• Comptadors-Partidors/es: 835
• Mediadors/es: 702
• Àrbitres: 106
• Auditors/es en Entorns Tecnològics: 103

LA NEWSLETTER DE 
FUNCIONS PÚBLIQUES
Durant l’any 2019 els departaments que 
formen part de Funcions Públiques de 
l’ICAB han continuat amb la publicació 
trimestral que es va iniciar l’any 2016, 
informant de les dades d’interès i relle-
vància. 
A més d’estadístiques puntuals, aquest 
any s’han publicat articles relatius a l’in-
crement de dades d’assistència a la per-
sona detinguda, presó provisional abans 
de cometre’s delictes en grup (art.22.2 
del C.P), insostenibilitat de la pretensió 
jurídica, PROBONO ICO-ICAB i resum 

del dia de la Justícia Gratuïta: resum de 
la mateixa i aplicabilitat.

LA DEONTOLOGIA PROFESSIONAL
La vigilància i el control deontològic de 
l’exercici professional de l’advocacia, en  
compliment de les funcions públiques i 
estatutàries de l’ICAB, es duu a terme 
a través de la Comissió de Deontologia 
Professional i Intrusisme. Aquesta arti-
cula l’exercici de l’ICAB de la potestat 
disciplinària, d’acord amb els estatuts 
col·legials i les normes professionals, i 
vetlla pel compliment de la normativa 
deontològica i ètica que gira entorn de 
la professió. L’exercici de l’advocacia es 
regeix per uns principis que inspiren les 
relacions amb altres lletrats, amb els 
clients i usuaris, amb l’Administració de 
Justícia i la resta d’operadors que s’hi 
relacionen.

Cal tenir en compte que el control de-
ontològic de l’exercici de la professió 
s’estén també al desenvolupament de la 
mateixa de forma col·lectiva. En aquest 
punt és important portar a col·lació l’Ex-
posició de Motius de 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 queda modulada 
per una sèrie de límits continguts en la 
mateixa norma, amb la finalitat de no 
desnaturalitzar el contingut deontològic 
al qual s’han de sotmetre.

En el Gràfic 1 es veu el total de queixes 
presentades en el període comprès en-
tre els anys 2015 i 2019. Les queixes pre-
sentades havien augmentat en els anys 
2013 a 2015, amb una lleugera davallada 
els anys 2016, 2017 i 2018, en canvi en el 
2019 ha augmentat de nou, en un 18%, en 
105 queixes. El descens tècnic l’any 2018 
és degut al fet que es van posar en mar-
xa mecanismes de filtre de reclamacions 
estrictament de consum, no denúncies 

deontològiques. Així, d’un total de 700 
queixes interposades l’any 2010, pas-
sem a 665 l’any 2019 la qual cosa suposa, 
malgrat l’augment relatiu en relació amb 
el 2018, un descens del 5% respecte al 
2010, que s’ha de considerar estricta-
ment tècnic. Cal tenir en compte que, 
en els últims anys, el cens de col·legiats 
i col·legiades ha crescut de forma nota-
ble, augmentant amb això les potenciali-
tats que es produeixi una queixa dirigida 
a un advocat o a una advocada. 

D’altra banda, malgrat que les queixes 
presentades segueixen estan per sobre 
de les dels primers anys de la sèrie, el 
descens del 17% el 2019 sobre el 2016 
podria ratificar el canvi en la tendència 
abans comentada.

En el Gràfic 2 s’observa el percentat-
ge que representen el nombre total de 
queixes presentades sobre el cens col-
legial, des de l’any 2012 fins a l’any 2019.

Encara que a priori pot semblar que el 
comportament de la gràfica és bastant 
irregular, a l’eix de les ordenades es per-
cep com el percentatge de queixes so-
bre el cens es mou en un interval molt 
estret. La mitjana de queixes se situa 
en un 3,62 % de mitjana, una xifra rela-
tivament baixa que reflecteix un alt grau 
de satisfacció dels serveis prestats pels 
advocats i advocades de l’ICAB. Això 
coincideix amb les conclusions recolli-
des en l’Informe general: Baròmetre In-
tern del Consell General de l’Advocacia 
Espanyola 2019”. En resum, el citat do-
cument conclou sobre l’estat actual de 
la professió, que “estem malament en 
l’econòmic, però cada vegada millor en 
tota la resta”. Aquest “tota la resta” es 
refereix al grau d’entrega als clients per 
part dels professionals, la qualitat en la 
prestació del servei, l’esforç per mante-
nir-se en constant formació i reciclatge 
professional, l’interès pels problemes de 
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la Justícia, així com una especial sensibi-
litat pels problemes socials.

Quant a l’origen de les queixes presen-
tades, en el Gràfic 3 s’aprecia quina 
ha estat la seva evolució en el període 
temporal 2013 a 2019. Per una banda, les 
queixes tenen la seva principal font d’ori-
gen en els “ciutadans”, que correspon al 
56% sobre un total de 665 queixes. En 
segon lloc, els lletrats i lletrades han pre-
sentat un total de 119 queixes en l’últim 
any. Mentre que les categories “Jutjats” 
o “uns altres” representen menys d’un 
5% de planys cadascuna. D’altra banda, 
mentre que les queixes derivades de 
“ciutadans” i “advocats” han augmentat 
amb el pas dels anys, les que tenen el 
seu origen en “jutjats” o “uns altres” han 
disminuït.

La presentació d’una queixa donarà lloc 
a l’obertura d’un expedient personal, 
amb l’objectiu d’investigar les circums-
tàncies concretes que envolten a aquest 
fet per poder valorar si la conducta de-
nunciada és susceptible de ser sanci-
onada. Per això, en el Gràfic 4, en què 
s’estableix l’evolució de les sancions im-
posades, s’observa com els valors regis-
trats són molt per sota del nombre total 
de queixes presentades, analitzades en 
el Gràfic 1.

En primer lloc, algunes d’aquestes quei-
xes no són ratificades per la persona 
denunciant després de l’obertura del 
pertinent expedient, la qual cosa dóna 
lloc al seu arxivament. En segon lloc, 
després de la fase d’instrucció, a vega-
des es conclou que la conducta afligida 
no és susceptible de cap sanció, ja que 
no està contemplada 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 
disciplinària i implica la necessitat d’una 
conducta tipificada i la culpa de l’autor 

Gràfic 1. TOTAL QUEIXES PRESENTADES Gràfic 2. PERCENTATGE DE QUEIXES 
SOBRE EL CENS.
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perquè aquesta sigui susceptible de càs-
tig segons es preveu en la norma.

En aquest sentit és rellevant l’entrada 
en vigor de la modificació de la Nor-
mativa de l’Advocacia Catalana el 2019, 
que, entre altres aspectes rellevants, 
extrau de la tipicitat infractora la negli-
gència o mala praxi professional sense 
una sentència judicial prèvia que la de-
clari, d’acord amb les pautes de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre.

Quant a la tendència de la gràfica, en 
termes generals es produeix un descens 
progressiu, per les raons exposades ante-
riorment, del nombre total de sancions im-
posades. De manera que, de 112 sancions 
imposades l’any 2009, es passa a un total 
de 48 a l’any 2019, una reducció del 59%.

En el Gràfic 5, s’aprecia una comparativa 
del nombre total de sancions imposades, 
en funció de la qualificació que la conduc-
ta té en el règim disciplinari d’aplicació. 
Així, no totes les conductes tindran un 
mateix càstig, sinó que aquest es modu-
la en funció de la gravetat de l’acció, atès 
al principi de proporcionalitat que regeix 
en tots els règims sancionadors, amb les 
categories: “lleus”, “greus” i “molt greus”.

En la gràfica, es percep com la majoria de 
sancions imposades al llarg dels últims 
anys, han rebut la qualificació de “greu”. 
L’any 2019, han estat sancionades com a 
“greus” 25 conductes; les “lleus” ocupen 
la segona posició; mentre que les sanci-
ons resoltes com a “molt greus” tenen 
una escassa representativitat sobre el 
total. És per això que, en l’últim any, no 
s’han imposat sancions “molt greus” de 
les 665 presentades.

El Gràfic 6 tracta sobre la representati-
vitat de les sancions imposades sobre el 
cens col·legial al llarg del període 2009-
2019. Tal com s’apuntava en paràgrafs an-
teriors, no totes les queixes presentades 

Gràfic 6. PERCENTATGE DE SANCIONS IMPOSADES SOBRE EL CENS
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donen lloc a una sanció, un percentatge 
relativament baix en relació amb el cens 
de col·legiats. A més, el gràfic apunta 
que, en els últims anys, la tendència és 
cap a un descens de les sancions impo-
sades, corresponent amb l’augment del 
cens col·legial i la baixada del nombre 
total de sancions imposades. L’any 2019 
s’han imposat un 0,20% de sancions so-
bre el cens, 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 el que estableix tant l’Esta-
tut General de l’Advocacia Espanyola a 
l’article 44, com l’article 38 de la Norma-
tiva de l’Advocacia Catalana, els advo-
cats i advocades tenen dret a percebre 
uns honoraris adequats com a contra-
prestació dels seus serveis professio-
nals, així com també tenen la llibertat en 
la fixació dels honoraris convinguts en-
tre l’advocat i el client. S’estableix igual-
ment la recomanació de recollir aquest 
pacte en matèria d’honoraris mitjançant 
full d’encàrrec on es detalli el cost i el 
contingut de les actuacions, tant judici-
als com a extrajudicials, incloent-hi les 
oportunes previsions sobre despeses 
no incloses, com les bestretes per les 
actuacions d’altres professionals (procu-
rador, pèrits…), i la subjecció dels preus 
al règim fiscal vigent, principalment l’IVA 
i l’IRPF. Així mateix, els col·legis d’advo-
cats tenen encomanada la competència 
d’emetre informes a requeriment de 
l’òrgan judicial sobre l’adequació o el 
caràcter excessiu de la minuta que sigui 
impugnada pels tràmits de l’article 242 i 
ss. de la LEC.

La Comissió d’Honoraris de l’ICAB s’en-
carrega de l’emissió d’informes en ma-
tèria d’honoraris professionals, en els 
procediments de jura de comptes (pre-
vist en l’art. 35 LEC) i de la taxació de 

costes (241 a 246 de la LEC), valorant 
totes les circumstàncies concurrents en 
aquest procediment, com ara el treball 
efectivament realitzat, la complexitat de 
l’assumpte, el temps esmerçat, l’especia-
lització exigida o l’interès econòmic del 
procediment entre d’altres. La Comissió 
d’Honoraris, també s’ocupa de l’admi-
nistració i gestió en el nomenament de 
pèrits per l’emissió de dictàmens a re-
queriment d’un òrgan judicial, d’acord 
amb el previst en l’art. 339 LEC o, també 
a requeriment judicial, de l’emissió de 
l’informe previst per l’article 381 LEC.

Així doncs, durant aquest mes de no-
vembre de 2019 va entrar en vigor un 
nou Reglament de la Comissió d’Hono-
raris en substitució de l’anterior de l’any 
2004, amb la incorporació d’un nou ser-
vei pels col·legiats i col·legiades, com és 
l’informe previ a la taxació de costes.

En el gràfic 7 s’observa l’evolució anual 
dels expedients tramitats en incidents 
de taxació de costes i jura de comptes 
en el període comprès entre l’any 2012 i 
l’any 2019. Es pot veure com la tendència 
en el nombre d’expedients i d’informes 
emesos va ser regressiu fins a l’any 2014. 
No obstant això, durant els últims anys 
(2015-2019) aquesta tendència a la baixa 
es va primer estabilitzar i posteriorment, 
invertir des de l’any 2018. Així, en aquest 
últim any 2019 la Comissió d’Honoraris 
ha tramitat un total de 1.400 expedients; 
és a dir, un 26% més que l’any anterior.

En el gràfic 8 queda palès el temps mit-
jà de tramitació dels dictàmens emesos 
en incidents d’impugnació de taxació de 
costes i jura de comptes. Des de l’any 
2011 es produeix una reducció del temps 
de tramitació, passant de 3,23 mesos a 2 
mesos durant els anys 2015 a 2018; xifra 
la qual, no obstant, ha augmentat durant 
l’any 2019 degut principalment al propi 
increment del nombre d’expedients tra-
mitats en aquest període de temps.

Gràfic 9. CONSULTES SOBRE 
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La Comissió d’Honoraris també dona 
contestació a les qüestions que plante-
gen els lletrats i lletrades sobre honoraris 
professionals, ja sigui presencialment, via 
telefònica o per correu. Des de l’any 2012 
es manté constant el nombre de consul-
tes rebudes i ateses. En aquest 2019 han 
estat 4.290 consultes (Gràfic 9).

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

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

Així mateix, a l’art. 119 de la CE en relació 
amb el reconeixement del dret a la tutela 
judicial efectiva en 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 de qual-
sevol ciutadà i ciutadana és un dret 
reconegut per la llei en aplicació de la 
Constitució espanyola i en el desenvo-
lupament dels seus articles 14, 24 i 119. 
La Llei 1/1996 de 10 de gener (citada ut 
supra),  l’última modificació de la qual va 
entrar en vigor l’octubre del 2018, també 
ho exposa: 

“Los derechos otorgados a los ciudada-
nos por los artículos 24 y 25 de la Cons-
titución son corolario evidente de la con-

cepción social o asistencial del Estado 
Democrático de Derecho, tal y como 
ha sido configurado por nuestra Norma 
Fundamental. En lógica coherencia con 
los contenidos de estos preceptos cons-
titucionales, y al objeto de asegurar a 
todas las personas el acceso a la tutela 
judicial efectiva, el artículo 119 del pro-
pio texto constitucional previene que la 
Justicia será gratuita cuando así lo dis-
ponga la ley y, en todo caso, respecto de 
quienes acrediten insuficiencia de recur-
sos para litigar. Con todo ello, nuestra 
Norma Fundamental diseña un marco 
constitucional regulador del derecho a 
la tutela judicial que incluye, por parte 
del Estado, una actividad prestacional 
encaminada a la provisión de los medios 
necesarios para hacer que este derecho 
sea real y efectivo incluso cuando quien 
desea ejercerlo carezca de recursos eco-
nómicos.

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

A esa finalidad responde la presente 
Ley, cuyo objeto es regular un sistema 
de justicia gratuita que permita a los 
ciudadanos que acrediten insuficiencia 
de recursos para litigar, proveerse de los 
profesionales necesarios para acceder a 
la tutela judicial efectiva y ver adecua-
damente defendidos sus derechos e inte-
reses legítimos. Se trata, pues, de una ley 
cuyos beneficiarios y destinatarios direc-
tos son todos los ciudadanos que preten-
dan acceder a la tutela judicial efectiva 

y vean obstaculizado dicho acceso en 
razón de su situación económica. La fina-
lidad es, por tanto, garantizar el acceso 
a la Justicia en condiciones de igualdad 
a todos los ciudadanos”.

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

Pel que fa a la tramitació d’expedients 
de Justícia Gratuïta, l’ICAB ha registrat 
l’any 2019 39.376 sol·licituds de persones 
per al servei de Justícia Gratuïta a la ju-
risdicció civil, i 74.616 a la justícia penal.  
Es destacable la continuïtat en la trami-
tació d’assumptes civils i el significatiu in-
crement dels expedients penals (3.000 
expedients més respecte l’any anterior).
Des del servei SOJ s’inicia,  si s’escau, la 
tramitació de l’expedient pel reconeixe-
ment del dret a Justícia Gratuïta, segons 
les previsions de la Llei 1/96, de 10 de 
gener, d’assistència jurídica gratuïta que 
acabarà en la designació d’advocat/da 
adscrit/da al torn d’ofici, prèvia a la tra-
mitació del SERTRA. 

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

Des del Servei d’Orientació Jurídica es 
dedica un gran esforç a difondre infor-
mació sobre  la mediació entre els seus 
usuaris i les seves usuàries sent el proto-
col d’actuació establert. 

El procés d’orientació no és vinculant 
a la tramitació de Justícia Gratuïta.  La 
designació de mediador o mediadora 
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no es descarta en la majoria dels casos. 
L’advocat o advocada designat per a la 
resolució de conflictes que es sotmeten 
a mediació serà el professional o la pro-
fessional que articularà el procés d’apro-
vació judicial de l’acord de medicació 
que s’hagi assolit si així s’escau.

Evolució anual de les consultes ateses als 
punts d’orientació jurídica i mediadora.

En el següent gràfic es representa el 
nombre de consultes ateses a tots els 
punts del Servei d’Orientació Jurídica. 

Entre tots el punts de SOJ de l’ICAB han 
estat ateses un total de 50.481 persones, 
mantenint els nivells d’anys anteriors.

PUNT D’ATENCIÓ TELEFÒNICA
El punt d’atenció telefònica ha atès un 
total de 26.080 trucades a l’any 2019.

DISTRIBUCIÓ DE CONSULTES 
SEGONS LA MATÈRIA CONSULTADA
Com es mostra en la imatge posterior, 
les matèries més consultades, a diferèn-
cia d’anys anteriors, han estat les relatives 
a arrendaments i propietat horitzontal.
Aquest any s’ha pogut constatar el que 
ja s’intuïa als exercicis anteriors, els grans 
propietaris d’habitatges buits, majorità-
riament entitats bancàries, han estat de-
nunciades per incompliment de les seves 
obligacions amb les comunitats de veïns.

Els gràfics relatius a la violència de gène-
re no es corresponen a la realitat ja que, 
únicament recullen consultes puntuals. 
El gruix de denúncies(4.202) provenen 
directament de comissaries i/o jutjats.

SOJ MEDIACIÓ
Del total de consultes ateses al SOJ du-
rant aquest any, s’han transmès un total 
de 755 sol·licituds. Tot i el gran esforç del 
servei, és força difícil aconseguir l’accep-
tació de la mediació.
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Gràfic 10. DISTRIBUCIÓ CONSULTES 
SEGONS PUNT D’ATENCIÓ

Gràfic 11. DISTRIBUCIÓ DE CONSULTES 
SEGONS LA MATÈRIA 

ÀREA MEDIACIÓ PÚBLICA: L’ICAB, 
AMB MÉS VOLUM D’EXPEDIENTS 
TRAMITATS
nbaLa Mediació és una eina de resolució 
de conflictes alternativa a la via judicial. 
Es tracta d’una institució sobre la qual 
s’han dut a terme diferents iniciatives 
amb l’objectiu d’implantar i potenciar 
el seu desenvolupament, en diferents 
àmbits on existeix un factor psicosocial 
en el nucli del conflicte, i on la relació 
prèvia entre les parts ha tingut un pro-
tagonisme singular: relacions de veïnat-
ge, laborals, familiars, mercantils, admi-
nistratives, entre d’altres.

En parlar de la Mediació i del seu im-
puls a Catalunya i al territori ICAB, 
hem de fer referència al Centre de 
Mediació de Dret Privat de Catalunya 

(CMDPC), creat per la Llei 15/2009, de 
22 de juliol, de mediació en l’àmbit de 
dret privat, els principals objectius del 
qual són:

• Fomentar i difondre la Mediació com a 
mecanisme alternatiu per a la resolució 
de conflictes.
• Facilitar el seu accés a tots els ciuta-
dans i ciutadanes.
• Estudiar les tècniques de Mediació.
• Gestionar el Registre general de les 
persones mediadores en l’àmbit famili-
ar i el registre relatiu als mediadors en 
l’àmbit privat.
• Designar a la persona mediadora.
• Fer el seguiment del procés de medi-
ació.
• Homologar els estudis relatius a aques-
ta disciplina.
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Dins del CMDPC, presten els seus 
serveis diferents serveis d’informació 
distribuïts per tota la geografia catala-
na, entre els quals hem de destacar el 
Servei d’Orientació de Mediació (SOM), 
gestionat amb la col·laboració dels Col-
legis Professionals d’Advocats; i el Servei 
d’Informació Mediadora (SIM), gestio-
nat amb la col·laboració d’ajuntaments, 
consells comarcals i altres institucions 
públiques. A més d’aquests, hi ha altres 
oficines i punts d’informació sobre la 
Mediació, com els Serveis de Mediació 
dels Jutjats de Família de Barcelona. 
L’ICAB també ha jugat un paper impor-
tant en l’impuls de la Mediació a Cata-
lunya, inaugurant el 15 de novembre de 
2011 el Centre de Mediació de l’Il·lustre 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona CE-
MICAB (substituït des de el 18/01/2019 
pel CENTRE ADR ICAB) participant 
des de la seva creació en la formació de 
professionals de la mediació i col·labo-
rant amb l’Administració de Justícia en la 
promoció d’aquesta institució. Així, el 20 
de juliol de 2015, l’ICAB i el TSJ de Ca-
talunya van signar un protocol d’actuació 
per promoure la mediació com a eina de 
resolució de conflictes. A nivell estatal, 
cal tenir en compte que un dels objectius 
continguts en el Pla de Modernització de 
la Justícia aprovat pel CGPJ és l’impuls i 
el desenvolupament de la Mediació a tra-
vés d’un conjunt d’actuacions legislatives 
i reformes processals, amb la finalitat de 
potenciar aquesta institució com a mèto-
de alternatiu a la judicialització dels con-
flictes. Hem de destacar en aquest punt 
la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació 
en assumptes civils i mercantils.

En el Gràfic 12, s’aprecia el nombre total 
d’expedients gestionats per CMDPC, a 
l’any 2019 (3710 expedients). En aquest 
sentit, s’observa com la gran majoria d’ex-
pedients són tramitats a la província de 
Barcelona, amb un total de 2476, la qual 
cosa suposa un 67% sobre el total. El se-

gon territori que més expedients gestiona 
és la província de Tarragona amb un total 
de 509 expedients, amb una representa-
ció del 14%. Mentre que Lleida amb un 
total de 336 expedients i Girona amb un 
total de 381 expedients representen un 
9% i un 10%, respectivament. Finalment, 
s’observa com les Terres de l’Ebre, s’en-
carrega d’un nombre residual de 8 expe-
dients que tot i augmentar respecte l’any 
passat no arriba a representar el 0,5%.

En el Gràfic 13 es pot veure el nombre to-
tal d’expedients de mediació gestionats 
pels SOM (Serveis d’orientació de Medi-
ació) que tenen conveniats els diferents 
Col·legis d’Advocats de Catalunya i que 
han suposat 2350 sol·licituds a l’any 2019. 

Finalment es fa constar que a la de-
marcació del Col·legi de Barcelona s’ha 
prestat el servei de SOM de forma prè-
via o per derivació intrajudicial a: la Ciu-
tat de la Justícia per Barcelona ciutat, 
l’Hospitalet del Llobregat- Cornellà del 
Llobregat , Berga, Badalona,  El Prat del 
Llobregat, Gavà, Sant Boi del Llobregat i 
Santa Coloma de Gramenet,  Vilanova i 
la Geltrú i Vilafranca de Penedès.

SERVEI DE TRAMITACIÓ
DE JUSTÍCIA GRATUÏTA
El servei de tramitació de justícia gratuï-
ta de l’ICAB encarregat de la tramitació 
administrativa i de l’emissió dels dictà-
mens provisionals previstos a la Llei 1/96, 
de 10 de gener, d’assistència jurídica gra-
tuïta, ha tramitat durant l’any 2019 un 
total de 39.376 expedients. Es manté la 
línia dels anys anteriors (Gràfic 14).

De la totalitat d’expedients tramitats 
han estat dictaminats favorablement un 
71’17%. Respecte l’any anterior es detec-
ta un 3% menys de favorables,  pot ser 
degut a l’augment del SMI que no ha 
anat acompanyat amb una actualització 
de l’IPREM.

EXPEDIENTS TRAMITATS  
PER CM-DPC

BARCELONA 2476 67%

GIRONA 381 10%

LLEIDA 336 9%

TARRAGONA 509 14%

TERRES DE L’EBRE 8 0%

Gràfic 12. COMPARATIVA TOTAL 
EXPEDIENTS PER CENTRES DE ME-
DIACIÓ DRET PRIVAT A CATALUNYA

Gràfic 13. COMPARATIVA NOMBRE 
TOTAL D’EXPEDIENTS PER SOM
COL·LEGIS ADVOCATS CATALUNYA

EXPEDIENTS TRAMITATS 
PER  
COL·LEGIS D’ADVOCATS

TORTOSA 8

TERRASSA 77

SANT FELIU 100

GIRONA 31

SABADELL 80

REUS 112

VIC 59

TARRAGONA 119

MATARÓ 134

FIGUERES 267

GRANOLLERS 141

MANRESA 155

LLEIDA 306

BARCELONA 761
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TORN D’OFICI I ASSISTÈNCIA
A LA PERSONA DETINGUDA 
L’any 2019 va finalitzar amb un total de 
3.231 advocats i advocades inscrits/es als 
diferents torns d’ofici de l’ICAB.

Durant l’any 2019 s’han atès un total de 
60.164 telefonemes, el qual representa 
un 11’21% més que l’any 2018 i un 23,54% 
més respecte l’any 2017 (Gràfic 15).

Aquesta dada  es reflecteix  als mitjans 
de comunicació, alarmats davant  l’aug-
ment  de detencions, no només a l’estiu 
sinó durant la resta de l’any.

Pel que fa a la distribució dels telefo-
nemes per l’assistència al/la detingut/
da, destaca la dada que únicament un 
8%  de les situacions de detenció comu-
nicades ha estat designat un lletrat de 
lliure elecció, percentatge lleugerament 
superior al de l’any 2018 (Gràfic 16).

Pel que fa al número de designes, l’any 
2019 es van efectuar un total de 52.875 
designes. 

Quant a la distribució de les designes 
efectuades per matèries, destaca la gran 
importància del dret penal en l’àmbit de 
Torn d’Ofici,  i la suma de designes dels 
àmbits de dret civil i dret de família (Grà-
fic 17).
 
Cal fer una menció especial a les desig-
nes efectuades en l’àmbit de la defensa 
de víctimes de violència masclista, que 
presenten novament un important incre-
ment respecte d’anys anteriors. Si a l’any 
2014 el nombre de designacions realitza-
des van ser de 3.435, a l’any 2019 s’han 
realitzat un total de 4.202 designacions. 
Representa un increment d’un 4,7% res-
pecte al 2018 (Gràfic 18).

D’altra banda, el nombre de peticions d’as-
sistència lletrada per assistir a la víctima en 
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Gràfic 14. TRAMITACIÓ DE JUSTÍCIA GRATUÏTA
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Gràfic 16.  TELEFONEMES ATESOS ASSISTÈNCIA AL DETINGUT 2019
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seu policial s’ha mantingut, si bé és precís 
continuar amb la determinació d’augmen-
tar l’assistència primera (Gràfic 19).

Durant l’any 2019 el nombre d’actuaci-
ons professionals justificades pels lle-
trats i lletrades adscrits i adscrites al 
Torn d’Ofici ha estat de 192.385. Aquesta 
dada suposa el màxim nombre d’actu-
acions professionals justificades en la 
història del torn d’ofici, i representa un 
increment d’un 7,5% respecte l’any 2018.
 
ÀREA JURÍDICA TORN 
Durant l’any 2019 s’han gestionat 3.789 
expedients informatius en relació a les di-
verses incidències que es plantegen amb 
posterioritat a la designació de lletrat.

Pel que fa a les queixes de ciutadans/es 
contra l’actuació dels/les seus/ves advo-
cats/des designats/des d’ofici, s’han de-
tectat 1216 queixes dels/les interessats/
des, el que suposa un 32,09% respecte 
del total d’expedients informatius ini-
ciats i un increment de 387 expedients 
respecte de l’any 2018. Aquest fet, dona-
da la major complexitat dels expedients 
de queixa respecte d’altres tipus d’expe-
dients informatius, té clara repercussió 
en el funcionament de l’àrea jurídica.  

Respecte del total d’expedients informa-
tius, durant l’any 2018 s’han obert 53 ex-
pedients disciplinaris, dels quals 16 han 
finalitzat en sanció (pel que fa a la tipo-
logia de les sancions imposades, aques-
tes han estat  8 sancions per infraccions 
lleus,  3 sancions per infraccions greus 
i 5 han estat per infraccions molt greus 
(per infraccions com no dur a terme l’en-
càrrec, procedir al cobrament de quan-
titats del/la client/a que té concedida 
Justícia Gratuïta o no comparèixer a la 
celebració d’assenyalaments judicials.)
La següent gràfica exposa l’evolució del 
número d’expedients informatius durant 
el període 2014-2019, (Gràfic 21).

Gràfic 17. DISTRIBUCIÓ DE DESIGNES 
SEGONS MATÈRIES
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Gràfic 18. EVOLUCIÓ DESIGNACIÓ 
VÍCTIMES VIOLÈNCIA DE GÈNERE
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SERVEI D’INTERMEDIACIÓ 
EN DEUTES D’HABITATGE
Un cop atès/a el/la ciutadà/na per part 
dels/les lletrats/des SIDH, s’inicia, si 
s’escau, la tramitació d’un expedient als 
efectes d’arribar a una solució, a través 
del servei OFIDEUTE, al problema plan-
tejat en matèria d’habitatge. 

Una vegada tramitat l’expedient,   el lle-
trat SIDH emet un informe/proposta 
que, un cop validat, és enviat a Ofideu-
te, juntament amb l’expedient, per tal de 
que es gestioni la mediació amb l’entitat 
financera.

L’any 2019 s’han iniciat al SIDH de l’ICAB  un 
total de 626 expedients (Gràfic 22). 

DADES RELLEVANTS DES DE 
L’ANY 2019 AL SOJ SERTRA TOAD
• De totes les comunicacions de deten-
cions, tant sols el 8% sol·licita lletrat/
da particular, el que suposa problemes 
posteriors per al Torn si s’ha de sol·licitar 
posteriorment la vènia, renunciar a co-
brar els honoraris o si hi ha confusió amb 
la renúncia tàcita a la Justícia Gratuïta. 

• Els/les usuaris/àries han valorat la tasca 
desenvolupada amb un 8’90 de mitja, des-
tacant l’atenció rebuda i la rapidesa en la 
tramitació. Aconseguint nivell d’excel·lència

• Els/les lletrats/des han valorat el servei 
amb un 7’75 de mitja respecte dels as-
pectes de gestió. 

• Ha estat una mesura molt ben acollida 
pel col·lectiu el canvi horari de les guàr-
dies d’assistència.

• El número de telefonemes ha augmen-
tat espectacularment : 6.016 més que a 
l’any anterior.

• El percentatge d’assistència lletrada a 
víctimes de violència de gènere, a la pri-

mera declaració en comissaria, suposa 
un 13’22% únicament, sent destacable 
que en les delegacions aquest número 
és encara menor.
 
• Reiterar que la Justícia Gratuïta és un 
dret consolidat , exigible a l’administració 
pública. Els ciutadans tenen dret a la ma-
teixa, per reconeixement constitucional.

• Augment de consultes en matèria d’ar-
rendament i propietat horitzontal.

LES FUNCIONS DE L’ICAB AL SOJCIE
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 o ad-
vocada per afavorir l’exercici del dret de 
comunicació entre ambdós.
b) Orientar jurídicament els estrangers 
que es troben internats al centre i que 
ho sol·licitin.
c) Assessorar els interns en la formulació 
i tramitació de les peticions i queixes so-
bre qüestions referents a la seva situació 
d’internament, tant si van dirigides al di-
rector del centre com al jutge de control. 
d) Comunicar a les autoritats i organis-
mes competents quan es detectin situa-
cions de tràfic d’éssers humans. 

ELS USUARIS / ES DEL SOJ-CIE
L’edat dels usuaris
El Servei d’Orientació Jurídica del centre 
d’internament d’estrangers de Barcelona 
(SOJ-CIE) va tenir 495 usuaris de primer 
accés al llarg de l’any 2019. L’edat més ha-
bitual entre els usuaris del servei estava 
compresa en la franja dels 18 als 39 anys. 
Trenta-una persones van manifestar que 
eren menors d’edat i no van informar so-
bre la seva edat 84 persones.   (Gràfic 23).

2015 20162014 2017 2018 2019

3.
83

9
3.

89
5

4.
07

7
3.

88
0

3.
78

4
3.

78
9
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Gràfic 23. EDAT DELS USUARIS DEL 
SOJCIE.
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La nacionalitat dels usuaris. 
La majoria dels usuaris del servei pro-
vingueren del continent africà, del qual 
van destacar dos països: Marroc i Algè-
ria. Dels tres-cents setanta-dos usuaris 
africans que el servei va tenir l’any 2019, 
cent vuitanta-quatre persones eren 
marroquins i cent setanta-dos ho eren 
d’Algèria. El continent africà va aportar 
el 75 % del total d’usuaris / es del 2019. 
Segueixen en ordre d’importància, però 
a una distància considerable, els països 
de Colòmbia i Perú al continent americà 
i Geòrgia a Europa. (Gràfic 24)

Per continents, els usuaris/es queden 
agrupats de la següent manera, (Gràfic 25).

Procedència dels usuaris
al moment d’ingressar al CIE. 
La majoria dels usuaris del servei d’orien-
tació jurídica es trobaven en llibertat en 
el moment d’aplicació de la mesura cau-
telar d’internament. De les 495 persones 
ateses, 293 no tenien restringit el seu 
dret deambulatori. També destaquen les 
130 persones que van ingressar al CIE de 
Barcelona després d’arribar a Espanya 
en pastera. (Gràfic 26)

Vies de coneixement del servei
La Creu Roja va ser l’organització que 
més va donar a conèixer el SOJCIE. 345 
interns van manifestar haver tingut conei-
xement d’aquest servei a través d’aquesta 
organització. Encara que les ONGs que hi 
treballen és la segona font informativa, el 
grau de difusió que van fer no va ser molt 
superior a la labor informativa del cos po-
licial o dels mateixos interns. 65 interns no 
van indicar com van saber sobre el Servei 
d’Orientació Jurídica. 

L’estret contacte entre el Servei d’Ori-
entació Jurídica i la Creu Roja va facili-
tar la gran difusió del servei entre els in-
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Gràfic 24. PAÏSOS PRINCIPALS PER CONTINENTS.

Gràfic 25. PAÏSOS PRINCIPALS PER CONTINENTS.
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Gràfic 26. PROCEDÈNCIA DELS USUARIS DEL SOJCIE.

Gràfic 27. VIES DE PROMOCIÓ DEL SERVEI.
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terns del centre d’internament. D’altra 
banda, cal potenciar la funció informa-
tiva dels funcionaris policials del centre 
amb el repartiment dels fulls de drets. 
(Gràfic 27) 

El temps transcorregut des del dia d’in-
grés fins al dia en què els interns van 
tenir coneixement del Servei està com-
près entre 1 i 50 dies d’espera, depenent 
de la font d’informació. La majoria dels 
interns, 291 persones, van tardar entre 1 
a 5 dies en saber sobre el servei, 110 van 
trigar entre 6 a 15 dies i només 26 perso-
nes van haver d’esperar més de 15 dies. 
(Gràfic 28) 

La franja d’espera superior a 15 dies està 
present a totes les vies de promoció, 
però es tracta de casos puntuals ja que 
el nombre de persones afectades no va 
ser superior a dos. 

LES CITACIONS
Si s’agrupen els usuaris per citacions re-
sulta que 285 persones van ser citades 
una vegada i 210 persones en més d’una 
ocasió; en aquest segon grup els usuaris 
/ es es distribueixen entre les 125 perso-
nes amb dues cites i les 85 persones que 
en tenen més de dues. (Gràfic 29)
 
Les cites generades pels usuaris van su-
mar 850 citacions, 346 de les quals van 
ser per ulteriors visites. 639 citacions 
van generar una entrevista i 211 no es van 
convertir en una visita degut a diferent 
causes, com els 68 casos de devolució 
d’interns abans de tenir l’entrevista pro-
gramada amb els advocats-consultors.  
(Gràfic 30) 

Encara que 179 interns no van haver 
d’esperar per tenir l’entrevista, el temps 
d’espera per la visita va oscil·lar entre 1 a 
5 dies. (Gràfic 31)

ELS EXPEDIENTS 
Origen dels expedients
Catalunya apareix com el primer origen 
dels expedients de la majoria dels usu-
aris del Servei seguida per la comunitat 
d’Andalusia. (Gràfic 32)

Dels 304 expedients originats a la comu-
nitat catalana, va ser a la província de Bar-
celona on es van generar la majoria dels 
expedients de les quatre províncies cata-
lanes. Algesires i Almeria es van repartir 
per igual el nombre d’expedients iniciats 
a la comunitat andalusa. (Gràfic 33)
 
Relació entre l’origen de l’expedient
i la procedència de l’intern. 
Al creuar les dades relatives a la pro-
cedència de l’intern amb les de l’origen 
dels expedients, s’observa que la majo-
ria de les persones que es trobaven en 
llibertat tenien un expedient originat a 
Catalunya. La mateixa circumstància es 
dona en el cas de les persones ingres-
sades en un centre penitenciari. (Gràfics 
34 i 35)

Els expedients oberts a les persones es-
trangeres que van arribar a Espanya en 
pastera es van incoar principalment a la 
comunitat andalusa, encara que cal tenir 
en compte els 12 expedients oberts a Ei-
vissa i els 11 de Mallorca. (Gràfic 36)

Els expedients de les dues persones 
detingudes a l’aeroport de Barcelona es 
va originar a Barcelona, i els dels tres in-
terns traslladats del CIE de Sta. Cruz de 
Tenerife a Almeria. Hi ha 34 persones de 
les que no es té informació sobre la seva 
procedència. 

EL SERVEI D’INTÈRPRET
Es van realitzar 543 entrevistes amb 
presència d’intèrpret i en 307 no es va 
requerir la seva intervenció. 

1
0
0
49
2
48
68
43
0

cita cancelada
cita comunicada policia

cita suspesa
no acudeix

no acudeix. altres ac.
no acudeix. cessament ing.

no acudeix. devolució
no acudeix. expulsió

no acudeix. retorn

Gràfic 29. DISTRIBUCIÓ DELS USUARIS/ES 
EN FUNCIÓ DEL NOMBRE DE VISITES 
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De les 543 peticions tramitades, 491 pe-
ticions van ser per sol·licitar un intèrpret 
àrab. Aquesta llengua va ser l’idioma 
principal que va motivar la presència 
d’un intèrpret a les entrevistes. Les 24 
peticions per a un intèrpret de georgià i 
les 12 sol·licituds de francès li segueixen 
però de lluny. (Gràfic 37)

El servei d’intèrpret va actuar amb gran 
eficàcia com ho demostra que els pro-
fessionals van assistir a gairebé totes les 
entrevistes en què es va requerir un tra-
ductor.  De les cinc vegades que aquells 
no van comparèixer-hi, només en dues 
ocasions va acudir l’intern;  la resta dels 
casos corresponen a la cancel·lació de 
la cita o al cessament de l’ingrés de l’in-
tern. Caldria, però, assegurar la presèn-
cia d’intèrprets de llengües minoritàries.  
(Gràfics 38 i 39)

Tanmateix, es constata un menor nivell 
de coordinació per evitar la presència 
de l’intèrpret en els casos que l’intern 
no va acudir o no va poder acudir a 
l’entrevista. De les 538 vegades en què 
l’intèrpret va anar a la visita només en 
402 ocasions va coincidir amb l’intern. 
(Gràfic 40)

La majoria dels interns no van esperar 
per tenir la confirmació de que comp-
taven amb un intèrpret en la visita. 
(Gràfic 41)

LES CONSULTES DEL SOJCIE
Les consultes sobre expulsió van cons-
tituir el principal motiu de les visites del 
SOJCIE durant l’any 2019; es van aten-
dre per aquest motiu 238 consultes. La 
protecció internacional va ser la segona 
matèria més consultada pels usuaris / es 
del servei amb un total de 158 consultes. 
Les qüestions relatives al cessament 
d’ingrés van ocupar el tercer lloc, per so-
bre de les devolucions i les relatives als 
menors. (Gràfic 42)

ANDALUSIA 106

ARAGÓ 8

ASTÚRIES 0

C. VALENCIANA 6

CASTELLA I LLEÓ 1

CATALUNYA 304

CEUTA 0

EXTREMADURA 0

GALICIA 0

ILLES BALEARS 30

LA RIOJA 1

MELILLA 0

MÚRCIA 4

NAVARRA 0

PAÍS BASC 22

EN BLANC 13

Gràfic 32. COMUNITATS AUTÒNOMES ON ES VAN TRAMITAR ELS EXPEDIENTS 
ADMINISTRATIUS DELS INTERNS ATESOS AL SOJCIE.

Gràfic 33. EXPEDIENTS ADMINIS-
TRATIUS TRAMITATS A CATALUNYA I 
ANDALUSIA.

Gràfic 34. ORIGEN DELS EXPE-
DIENTS OBERTS ALS INTERNS QUE 
ES TROBAVEN EN LLIBERTAT A L’IN-
GRESSAR AL CIE. 

Gràfic 35. ORIGEN DELS EXPE-
DIENTS OBERTS ALS INTERNS QUE 
ES TROBAVEN EN UN CENTRE PENI-
TENCIARI  A L’INGRESSAR AL CIE. 
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El règim intern del centre d’internament, 
és a dir, aquelles qüestions vinculades a 
l’estada de l’intern en el centre, va ser 
reduït en comparació amb altres ma-
tèries. Però destaquen les 17 consultes 
sobre peticions, queixes i recursos al 
Director del centre. Els motius principals 
d’aquestes peticions i/o queixes van ser 
la reclamació d’una millor assistència 
mèdica dels serveis mèdics del centre 
per aconseguir tractaments específics 
o la intervenció hospitalària per tractar 
tant malalties puntuals com cròniques, 
i la devolució de les pertinències requi-
sades per la policia portuària als interns 
que van arribar a Espanya en pastera i 
que encara no se’ls va retornar. 

LES ACCIONS DEL SOJCIE
L’acció principal va ser l’orientació jurídi-
ca amb 452 actuacions. La gestió de la 
petició de justícia gratuïta va sumar 128 
actuacions i en 115 actuacions es va que-
dar la gestió de contactar amb el lletrat 
de l’intern. Només es van tramitar dos 
peticions d’asil. 

Gestions amb els lletrats dels interns. 
Les actuacions realitzades en aquest àm-
bit es poden agrupar entre els interns que 
requereixen que es contacti amb l’advo-
cat per desconèixer quin és l’advocat que 
els van assignar, els que sí saben quin és el 
seu advocat però no tenen constància de 
la presentació dels escrits i dels recursos 
pertinents i els que desconeixien tenir un 
expedient sancionador vigent en el mo-
ment del seu internament. 

En el primer cas els consultors contacten 
amb els advocats i els faciliten les dades de 
contacte; en el segon cas els advocats in-
formen de les actuacions realitzades; en el 
tercer cas resulta complicat esbrinar quin 
és l’advocat perquè els interns han perdut 
les dades del seu advocat o les resolucions 
administratives dictades, en la majoria dels 
casos pel temps transcorregut. Gràfic 42. CLASSIFICACIÓ DE MATÈRIES CONSULTADES AL SOJCIE
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Gràfic 36. ORIGEN DELS EXPEDIENTS 
OBERTS ALS INTERNS QUE VAN ARRI-
BAR A ESPANYA EN PASTERA. 
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Gràfic 37. IDIOMES DEL SERVEI 

D’INTÈRPRET

ALBANÈS 4

ÀRAB 491

FRANCÈS 12

GEORGIÀ 24

INDI 7

PANJABI 2

RUS 2

URDÚ 1

Gràfic 38.  SEGUIMENT DE L’ASSISTÈN-
CIA DE L’INTÈRPRET. 

Gràfic 40.  ASSISTÈNCIA DE L’USUARI 
A LA CITACIÓ QUAN L’INTÈRPRET HI 
ACUDEIX.

Gràfic 41.  TEMPS D’ESPERA EN LA 
CONFIRMACIÓ DE L’INTÈRPRET.

Gràfic 39.   ASSISTÈNCIA DE L’USUA-
RI A LA CITACIÓ QUAN L’INTÈRPRET 
NO HI ACUDEIX.
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També es contacta amb els familiars 
que els interns tenen a Espanya per 
facilitar-los les dades de contacte dels 
advocats o perquè proporcionin docu-
mentació que es pugui incorporar a les 
actuacions administratives o judicials. 

Els fets que motivaren aquesta activitat 
queden reflectides en la gràfica inferior. 
S’observa que els expedients d’expulsió 
són la raó principal de contactar amb el 
lletrat, però destaquen també les qües-
tions relacionades amb el cessament de 
l’ingrés com motiu per contactar amb el 
lletrat. (Gràfic 43)

Les peticions de justícia gratuïta. 
La protecció internacional va ser el motiu 
principal de les peticions de justícia gra-
tuïta gestionades pel Servei. (Gràfic 44)

La gestió de la petició de justícia gratuï-
ta es va centrar en la impugnació judicial 
de les denegacions de les sol·licituds de 
reexamen. La tramitació de les petici-
ons de justícia gratuïta va requerir una 
gran dedicació donada la necessitat 
d’emplenar l’abundant documentació, 
citar l’intern perquè la signi, traslladar 
l’expedient a la secretaria del centre 
d’internament i sol·licitar a l’Audiència 
Nacional la suspensió dels terminis per a 
la interposició del recurs contenciós-ad-
ministratiu en tant es tramita la petició 
de justícia gratuïta. 

Orientació jurídica
Com s’ha vist, el procediment d’expulsió 
és el que més va inquietar als interns del 
SOJCIE l’any 2019. I la via més deman-
dada per resoldre les inquietuds va ser 
l’orientació jurídica amb 175 actuacions. 
Quan la demanda de l’orientació tenia 
base en una expulsió judicial o adminis-
trativa derivada de l’existència d’ante-
cedents penals de l’intern, l’orientació 
es va estendre a esbrinar quin va ser el 
lletrat que va portar el procediment pe-

Gràfic 43. CONSULTES VINCULADES A 
L’ACCIÓ DE CONTACTAR AMB EL LLETRAT
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Gràfic 44. CONSULTES VINCULADES 
A LA GESTIÓ DE PETICIÓ DE JUSTÍCIA 
GRATUÏTA

Gràfic 45. CONSULTES QUE VAN SER RESOLTES AMB UNA ORIENTACIÓ JURÍDICA

Gràfic 46. AGRUPACIÓ DELS USUARIS QUE HAN ESTAT CITATS MÉS DE DUES VEGADES.
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nal, perquè puguin conèixer els interns 
l’estat de tramitació de la causa o causes 
penals, etc. 

Les qüestions relacionades amb els me-
nors també van despuntar entre les con-
sultes i les accions del servei. Si bé l’actu-
ació principal va consistir en l’orientació 
jurídica, es van fer actuacions paral·leles 
com ara dirigir escrits al jutge de control 
i fiscalia quan no eren notificats els de-
crets de fiscalia, notificar la manifestació 
de minoria d’edat de l’intern  al director 
del centre d’internament, i fer el segui-
ment de la petició de la prova d’edat. 

S`ha constatat que  la dificultat o la im-
possibilitat que alguns interns tenen per-
què els seus estats expedeixin els docu-
ments necessaris per acreditar la seva 
minoria, converteix a la prova de la mino-
ria d’edat com única via per acreditar-la. 
(Gràfic 45) 

Tramitació de la petició d’asil. 
Encara que la protecció internacional 
va ser la segona matèria més consulta-
da, tanmateix no es va reflectir en un 
nombre igual de peticions d’asil, doncs 
només es van tramitar dues (s’orienta a 
l’intern de com pot demanar-la dins del 
CIE a través del full de petició). El prin-
cipal requeriment al Servei d’Orientació 
Jurídica en aquesta matèria va ser, com 
s’ha pogut apreciar, la tramitació de les 
peticions de justícia gratuïta.

LES FUNCIONS DE L’ICAB AL SAIER
Al 1989 es va constituir el SAIER com a 
servei municipal d’atenció a l’immigrant, 
estranger i refugiat. Integrat per les enti-
tats CREU ROJA, ACCEM, CITE, AMIC, 
CENTRE DE NORMALITZACIÓ LIN-
GÜÍSTICA DE BARCELONA i l’ICAB.  
Les actuacions específiques de cada en-
titat es coordinen sota un model de ser-
vei integrat: cada entitat coordina la seva 
activitat amb els recursos interns per mi-

llorar la qualitat de l’atenció a l’usuari i 
contribuir a la consecució dels objectius 
comuns. 

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

ELS USUARIS DEL SERVEI 
D’ORIENTACIÓ JURÍDICA

Nombre d’usuaris.
El servei d’orientació jurídica que l’Il·lus-
tre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
(ICAB) realitza al SAIER va atendre a 
2.492 persones l’any 2019. D’aquestes, 
1.715 persones tenen assignada només 
una cita i 777 persones més d’una. Res-
pecte a les persones que sumen més 
d’una citació, 481 van ser citades dues 
vegades i  296 persones més de dues.
 
L’anàlisi dels usuaris amb més de dues 
citacions es mostra al Gràfic 46.

Procedència dels usuaris
La majoria dels usuaris del 2019 tenien el 
seu origen en el continent americà: 2.378 
persones en concret, i en la seva majoria 
procedents d’Amèrica del Sud.  Els usuaris 
africans es van quedar a prop de les 700 
persones i els asiàtics i europeus no van su-
perar la xifra de 400 persones. (Gràfic 47) 

àsia europa oceaniaàfrica amèrica 
del nord
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Gràfic 47. PROCEDÈNCIA DELS USUARIS PER CONTINENTS. 
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Si centrem l’atenció a l’Amèrica del Sud 
observem que són els veneçolans els 
que més van acudir al SAIER durant el 
2019, seguits dels colombians i bolivians. 
(Gràfic 48)

A l’Amèrica central la distribució és la 
següent: (Gràfic 49)

La República Dominicana i Cuba són els 
països que destaquen a l’Amèrica del 
Nord. (Gràfic 50)

Els usuaris africans procedien de 37 
països diferents amb un total de 647 
persones. Tanmateix, la representació 
ciutadana és inferior a 10 persones en 
28 d’aquests països i només en 9 d’ells el 
nombre de persones que van anar al SA-
IER va ser igual o superior a 10. Lidera el 
grup Marroc amb 370 usuaris. (Gràfic 51) 

El continent asiàtic va contribuir amb 29 
països que sumen, entre tots, 357 perso-
nes; de les que 112 corresponen a Pakistan, 
primer país d’aquest continent. (Gràfic 52) 
 
Les 103 persones de la federació russa en-
capçalen la classificació dels països euro-
peus, i en la qual Espanya ocupa la segona 
posició amb 95 persones. (Gràfic 53) 

Les absències al SAIER
De les 2.492 persones que van dema-
nar una cita al 2019, 1.684 persones van 
acudir a la cita assignada i 425 persones 
no van assistir-hi mai. Hi ha un col·lectiu 
de 383 persones en una situació mixta 
degut a què la totalitat de les cites as-
signades en alguna van acudir-hi i altres 
van faltar-hi, generant un efecte frontissa 
perquè cal tenir-los en compte tant quan 
es computen els usuaris assistents com 
quan es comptabilitzen els usuaris ab-
sents. És a dir, la seva presència entre els 
usuaris assistents permet comptabilitzar 
2.067 assistències, i si calculem l’absentis-
me hem de sumar 808 persones.  

Gràfic 48. PAÏSOS DELS QUE PROCEDEIXEN 
ELS USUARIS DE L’AMÈRICA DEL SUD
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Gràfic 52. PAÏSOS ASIÀTICS AMB UNA 
PRESÈNCIA D’USUARIS IGUAL O  
SUPERIOR A 10 PERSONES. 
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Gràfic 53. PAÏSOS EUROPEUS AMB UNA 
PRESÈNCIA D’USUARIS IGUAL O SUPE-
RIOR A 10 PERSONES
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Gràfic 49. PAÏSOS DELS QUE PROCEDEIXEN 
ELS USUARIS DE L’AMÈRICA CENTRAL
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Gràfic 50. PAÏSOS DELS QUE PROCE-
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Gràfic 51. PAÏSOS AFRICANS AMB UNA 
PRESÈNCIA D’USUARIS IGUAL O SUPE-
RIOR A 10 PERSONES
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L’absentisme també es pot classificar 
pel nombre de vegades que els usuaris 
no van presentar-se a la seva citació. 
En aquest cas, trobem que de les 808 
persones que no van comparèixer mai 
o alguna vegada el dia de la citació, 685 
persones només van faltar una vegada i 
123 persones més d’una ocasió. 

L’absentisme va causar una pèrdua de 
957 citacions: les 685 cites imputables a 
les persones que van faltar una vegada i 
les 272 cites de les 123 persones que van 
faltar més d’una vegada. (Gràfic 54) 

Si desgranem el col·lectiu d’usuaris que 
van faltar més d’una vegada observem 
que les absències van des de dues a cinc 
vegades. (Gràfic 55)

En la comparativa interanual s’aprecia 
com les absències del 2019 trenquen amb  
la tendència a la baixa de les no assistèn-
cies iniciades en el 2016 amb un rebrot 
considerable de l’absentisme entre els 
usuaris/es. (Gràfic 56)

L’ACTIVITAT DE L’ICAB AL SAIER
Volum de citacions i accions 
Les 2.492 persones que van anar al SA-
IER durant l’any 2019 van generar 3.774 
citacions, repartides entre els usuaris 
amb una cita i els que en tenien més 
d’una. Això significa que del total de 
cites assignades, 1.715 d’elles van desti-
nar-se a les 1.715 persones que van de-
manar una sola visita, i 2.059 citacions 
es van destinar a les 777 persones que 
en requerien més d’una. D’aquestes 
2.059 citacions, 962 cites corresponen a 
les 481 persones que van sol·licitar dues 
visites i 1.097 cites corresponen als 296 
usuaris que van demanar més de dues 
visites.
 
Tenint en compte que la xifra 2.059 
inclou també les cites donades per la 
primera visita de les 777 persones que 

en necessitaven més d’una, al descomp-
tar-les resulta que van consumir 1.282 
cites per les posteriors visites. Una xi-
fra bastant semblant al consum realitzat 
pels usuaris d’una única visita. 

Les 2.067 persones que van acudir a la 
seva cita són les causants de les 2.817 
accions del servei col·legial al SAIER. 
Aquelles s’agrupen en usuaris que no-
més van requerir una sola acció i usua-
ris que van requerir més d’una actuació. 
Les 479 persones que van requerir més 
d’una actuació van acumular 1.229 actu-
acions. 

El gràfic 57 mostra la distribució del 
grup d’usuaris que van requerir més 
d’una actuació. 
 
En la comparativa interanual s’observa 
que l’any 2016 va ser el de major activi-
tat col·legial.  El 2015,2018 i 2019 l’activi-
tat es manté en xifres similars. (Gràfic 
58)

L’orientació jurídica va ser l’activitat 
principal del 2019 seguida per la deri-
vació a tramitadors i les derivacions 
al SERTRA.  La dada “sense activitat” 
representa les 957 cites programades 
que no van desembocar en una visita 
posterior degut a l’absentisme i la con-
seqüent falta d’activitat. (Gràfic 59)

L’orientació jurídica és l’activitat amb 
més nombre d’actuacions al llarg dels 
anys, mantenint un nivell superior a les 
dues mil consultes anuals i amb una di-
ferència interanual lleugera. Les deri-
vacions tenen una activitat inferior a 
l’orientació, no superant les set-centes 
derivacions per any. L’acció orientativa 
presenta una desceleració suau però 
prolongada de la seva activitat que co-
mença al 2016 i que arriba fins al 2109. 
L’acció derivativa del 2019 es manté en 
els termes del 2018. (Gràfic 60)

Gràfic 54. CLASSIFICACIÓ DE LES 
CITES PERDUDES PEL NOMBRE 
D’ABSÈNCIES DELS USUARIS. 
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Gràfic 55. ANÀLISI DELS USUARIS QUE 
HAN FALTAT MÉS D’UNA VEGADA.
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L’acció derivativa 
L’acció derivativa del SAIER la integren 
les derivacions a altres entitats, al SER-
TRA, al SOJ-laboral i personal tramitador. 

Derivacions a altres entitats. 
S’observa una augment considerable 
d’aquest tipus de derivacions al 2019 en 
comparació als anys anteriors. (Gràfic 61) 

Derivacions al SERTRA. 
Les derivacions efectuades al SERTRA 
durant els darrers cinc anys mostra un 
comportament pràcticament lineal, però 
amb una lleugera milloria des del 2016. 
(Gràfic 62)

Derivacions al SOJ-laboral.  
Aquest sector experimenta des del 2016 
una línia clarament ascendent. (Gràfic 63)

Derivacions al personal tramitador.
El creixement que han experimentat 
els sectors derivatius anteriors con-
trasta amb la retracció del principal 
sector derivatiu, és a dir, les deriva-
cions fetes al personal tramitador es 
mantenen en els mateixos termes que 
al 2015. (Gràfic 64)

L’anàlisi del contingut d’aquesta activi-
tat mostra que el procediment de na-
cionalitat i la impugnació de les resolu-
cions són el motor de l’acció derivativa. 
(Gràfic 65)

El gràfic 66 desgrana els motius de 
derivació al personal tramitador durant 
el 2019. Tot seguit s’analitza el compor-
tament individualitzat de cada motiu de 
derivació. 

Altres motius. 
Les derivacions efectuades al personal 
tramitador per causes diferents als expe-
dients de nacionalitat, a la impugnació de 
resolucions i cancel·lació d’antecedents 
és pràcticament inexistent.(Gràfic 67)

Gràfic 57. DISTRIBUCIÓ DELS USUARIS QUE 
VAN REQUERIR MÉS D’UNA ACTUACIÓ.  
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Gràfic 58. COMPARATIVA  
INTERANUAL DE L’ACTIVITAT DEL SAIER.

Gràfic 59. ACCIONS REALITZADES PER 
L’ICAB AL SAIER.

Gràfic 61. COMPARATIVA INTERANUAL DE LES DERIVACIONS A ALTRES ENTITATS.  

de
ri

va
ci

o
ns

 
al

tr
es

 e
nt

it
at

s
61

de
ri

va
ci

o
ns

 
se

rt
ra

11
8

de
ri

va
ci

o
ns

 
so

j-
la

bo
ra

l
15

de
ri

va
ci

o
ns

 
tr

am
it

ad
o

r
33

4

o
ri

en
ta

ci
ó

 j
ur

.
2.

28
9

se
ns

e 
ac

ti
vi

ta
t

95
7

Gràfic 60. COMPARATIVA  
INTERANUAL DE LES ORIENTACIONS 
JURÍDIQUES I DERIVACIONS. 

0
2015 20172016 2018 2019

2.000

1.000

3.000

500

2.500

1.500

2.514 2.606
2.405 2.395 2.289

orientació jurídicaderivacions

478 605 623 518 528

20 35 29 25

61

2015 20172016 2018 2019

Gràfic 62. COMPARATIVA INTERANUAL DE LES DERIVACIONS AL SERTRA. 

127

98
111 110

118

2015 20172016 2018 2019



memòria2019 61

La impugnació de resolucions. 
En el cas de les derivacions realitzades 
per impugnar una resolució administrati-
va,  s’observa un descens prolongat que 
s’inicia el 2016 i que sembla frenar-se al 
2019. (Gràfic 68)
 
El recurs contenciós – administratiu és la 
via d’impugnació que més ha propiciat el 
descens en els darrers cinc anys, ja que 
des de la caiguda del 2017 els seus re-
sultats s’han mantingut per sota dels re-
gistres dels dos principals recursos ad-
ministratius: el de reposició i el d’alçada. 

El recurs de reposició és el més utilitzat 
pels usuaris del SAIER. S’ha mantingut 
per sobre de les 80 derivacions durant 
el darrer quinquenni. El recurs d’alçada 
al 2019 es manté en els mateixos termes 
que al 2016 i al 2018. 

Recordar que el criteri organitzatiu del 
servei és el d’unitat de designa, per tant, 
tota derivació per a la interposició d’un 
recurs administratiu en cas de resolució 
desfavorable per l’òrgan administratiu 
implicaria la continuïtat de la impugna-
ció via judicial computant-se únicament 
com una única derivació.  (Gràfic 69)

El procediment de nacionalitat. 
El procediment de nacionalitat és el 
motiu de derivació que ha experimen-
tat la pujada més alta i el que conserva 
els registres més elevats. Però, al igual 
que en les derivacions per impugnació, 
sembla haver tocat sostre i manifesta 
una tendència a la baixa. (Gràfic70)

La cancel·lació dels antecedents. 
No succeeix el mateix amb la cancel-
lació d’antecedents policials i penals 
que després de tocar fons al 2018, 
creix substancialment el 2019 fins ar-
ribar a valors semblants al 2016, any 
en què va obtenir el seu millor resultat 
del període. (Gràfic71)

Gràfic 63. COMPARATIVA INTERANUAL DE LES DERIVACIONS AL SOJ-LABORAL

Gràfic 64. COMPARATIVA INTERANUAL DE LES DERIVACIONS AL PERSONAL TRAMITADOR. 

Gràfic 65. IMATGE GRÀFICA DE L’EVOLUCIÓ INTERANUAL DE LES ACCIONS DERIVATIVES. 
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És la cancel·lació dels antecedents po-
licials la que ha permès amb les 13 deri-
vacions del 2019 la remuntada d’aquest 
tipus de derivació. (Gràfic 72)

LES CONSULTES
La categorització de les consultes ate-
ses permet observar que les relacio-
nades amb la nacionalitat espanyola 
van predominar durant el 2019. Les se-
gones en ordre d’importància van ser 
les agrupades en la categoria de règim 
general. 

Destacar que el tercer lloc de la clas-
sificació l’ocupi la categoria altres, in-
tegrada per les consultes que no són 
pròpies del dret d’estrangeria sinó 
d’altres branques jurídiques; demos-
trant la importància que té per les per-
sones estrangeres estar informades 
sobre altres qüestions jurídiques que 
també els afecten. (Gràfic 73)

La categoria altres inclou consultes re-
latives a les branques del dret civil, de 
família, laboral i penal. I entre aques-
tes destaquen les vinculades al dret 
penal i al dret de família.  (Gràfic 74)

La residència dels ciutadans de la Unió 
Europea i dels seus familiars no va sus-
citar molta inquietud entre els usuaris 
del SAIER. Destaquen en aquest grup 
les consultes que afecten a la residèn-
cia dels familiars de ciutadans espa-
nyols. (Gràfic 75)

El procediment d’adquisició de la na-
cionalitat espanyola és la matèria que 
més consultes va registrar en la cate-
goria nacionalitat. Es podria dir que 
pràcticament la totalitat de consultes 
feien referència a l’adquisició de la na-
cionalitat espanyola. (Gràfic 76)

L’amplitud del contingut del règim ge-
neral fa que aquesta sigui la categoria 

Gràfic 68. EVOLUCIÓ INTERANUAL DE LES DERIVACIONS PER IMPUGNACIÓ DE  
RESOLUCIONS
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Gràfic 67. EVOLUCIÓ INTERANUAL DE LES DERIVACIONS ENQUADRADES EN EL  
CONCEPTE ALTRES.  
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inclogui més matèries de consultes. 
Per facilitar la informació, s’han dividit 
les matèries entre les que van tenir 10 
o més consultes i les que van estar per 
sota de deu. 

En el primer bloc despunta l’autoritza-
ció de residència per arrelament social 
amb 168 consultes. (Gràfic 77)

En el segon bloc les consultes sobre 
l’arrelament laboral encapçalen la clas-
sificació amb 9 consultes. (Gràfic 78)
 
El 2019 ha estat un any de pujada pel 
comunitari i règim general. 

El grup altres des de l’any 2016 man-
té una línia d’evolució bastant horit-
zontal. S’aprecia una lleugera millo-
ria respecte els resultats del 2017.  
(Gràfic 79)

Les consultes sobre nacionalitat di-
buixen una clara línia descendent en 
l’evolució interanual des del 2016, 
any en el que van obtenir el mi-
llor resultat dels darrers cinc anys.  
(Gràfic 80)

El 2019 és un any de recuperació del 
règim comunitari al trencar el descens 
en el que estava sumit des del 2016.  
(Gràfic 81)
 
El règim general també obté al 2019 el 
seu millor resultat des del 2015 amb 
les 794 consultes ateses. I consolida 
una línia de creixement. (Gràfic 82)

Les consultes sobre formació i asses-
sorament en temes d’estrangeria, ori-
entació en cas de racisme, programa 
de retorn i tramitació d’irregularitats 
sobrevingudes que defineixen el con-
tingut del grup Noves competències 
té escàs pes en l’activitat col·legial al 
SAIER. (Gràfic 83)

Gràfic 71. EVOLUCIÓ INTERANUAL DE LES DERIVACIONS PER CANCEL·LACIÓ  
D’ANTECEDENTS. 

Gràfic 72. EVOLUCIÓ INTERANUAL DE LES DUES MODALITATS DE CANCEL·LACIÓ D’AN-
TECEDENTS PENALS. 
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Gràfic 74. CONSULTES INTEGRADES 
EN LA CATEGORIA ALTRES. 

Gràfic 76. CONSULTES INTEGRADES 
EN LA CATEGORIA NACIONALITAT. 
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memòria201964RESIDÈNCIA TEMPORAL 12
RESIDÈNCIA DEL FILL DE RESIDENT LEGAL 20
RESIDÈNCIA DE LLARGA DURADA 31
RENOVACIÓ RESIDÈNCIA PER C/A 17
RENOVACIÓ ESTADA PER ESTUDIS 85
REAGRUPACIÓ FAMILIAR 25
RAONS HUMANITÀRIES 54
RAONS DE PROTECCIÓ INTERNACIONAL 45
PASSAPORT 26
EXPULSIÓ 36
ESTADA PER ESTUDIS 46
CÈDULA D’INSCRIPCIÓ 13
ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA 30
ARRELAMENT SOCIAL 168
ARRELAMENT FAMILIAR 43

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 4
TREBALL I SEGURETAT SOCIAL 6
TIE 3
SORTIDA 3
SERVEIS SOCIALS 1
SANCIONS 2
RETORN 3
RESIDENTS LLARGA DURADA EN UN ALTRE ESTAT 2
RESIDÈNCIA I TREBALL PER C/P 1
RESIDÈNCIA I TREBALL PER C/A 5
RESIDÈNCIA DE LLARGA DURADA UE 1
RENOVACIÓ RESIDÈNCIA TEMPORAL 8
RENOVACIÓ RESIDÈNCIA PER C/P 2
RENOVACIÓ RESIDÈNCIA X.C.E. 2
RENOVACIÓ REAGRUPACIÓ FAMILIAR 5
RENOVACIÓ PROFESSIONALS ALTAMENT QUALIFICATS 2
RENOVACIÓ INVESTIGADORS 1
RENOVACIÓ ESPECIAL DELS INVESTIGADORS 1
RECUPERACIÓ RESIDÈNCIA L.D. 4
PRÒRROGA D’ESTADA 2
PROFESSIONALS ALTAMENT QUALIFICATS 4
PROCEDIMENT SANCIONADOR 2
NIE 4
MULTA 2
MENORS ESTRANGERS NO ACOMPANYATS 3
M. SITUACIÓ ESTUDIANT 4
M. SITUACIÓ RESIDÈNCIA 3
M. SITUACIÓ FAMILIAR ESTUDIANT 1
M. RESIDÈNCIA PER C.E. 1
M. RÈGIM COMUNITARI 1
M. AUTO. RESIDÈNCIA I TREBALL 3
INFRACCIONS 2
FAMILIARS D’ESTUDIANTS 3
EXTINCIÓ RESIDÈNCIA TEMPORAL 1
EXTINCIÓ RESIDÈNCIA I.D-UE 2
EXTINCIÓ RESIDÈNCIA I.D 4
EXEMPCIÓ SITUACIÓ NACIONAL D’OCUPACIÓ 1
ESTADA 7
ENTRADA 8
EDUCACIÓ 1
DONES VÍCTIMES VIOLÈNCIA GÉNERE 8
DOCUMENTACIÓ 5
DEVOLUCIÓ 3
DESPLAÇAMENT TEMPORAL DE MENORS 2
AUTORITZACIÓ TREBALL ESTUDIANTS 1
ARRELAMENT LABORAL 9

Gràfic 77. CONSULTES INTEGRADES EN LA CATEGORIA RÈ-
GIM GENERAL QUE SUPEREN LES 10 CONSULTES.  

Gràfic 78. CONSULTES INTEGRADES EN LA CATEGORIA RÈGIM 
GENERAL QUE NO SUPEREN LES 10 CONSULTES.   

Gràfic 79. EVOLUCIÓ INTERANUAL DEL GRUP DE CONSULTES 
ALTRES.  

Gràfic 80. EVOLUCIÓ INTERANUAL DEL GRUP DE CONSULTES 
NACIONALITAT. 

Gràfic 81. EVOLUCIÓ INTERANUAL DEL GRUP DE CONSULTES 
COMUNITARI. 

Gràfic 82. EVOLUCIÓ INTERANUAL DEL GRUP DE CONSULTES 
COMUNITARI. 

Gràfic 83. EVOLUCIÓ INTERANUAL DEL GRUP DE CONSULTES 
NOVES COMPETÈNCIES.
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Funcions 
Privades
Serveis per a la millora de la capacitació professional

Serveis que cerquen solucions per 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 gestió 
de despatxos

L’exercici de l’advocacia exigeix estar en constant desenvolupament 
formatiu i actualització professional, tenint en compte la creixent 
complexitat social en la qual s’emmarquen les ciències jurídiques. 
Des de la Comissió de Cultura i Formació, l’ICAB posa a disposició 
dels col·legiats i col·legiades, un servei per al reciclatge i especialit-
zació professional dels mateixos. La Comissió està formada per 25 
seccions que representen les principals branques i especialitats del 
Dret, des de les quals s’organitzen diferents activitats formatives, 
com a cursos específics, conferències, jornades, Màsters d’especia-
lització, etc. A més, com l’exercici de l’advocacia exigeix el desenvolu-
pament d’altres competències professionals, l’ICAB ofereix formació 
en altres àrees tan importants com els idiomes, la gestió empresarial, 
el màrqueting o la mediació i l’arbitratge.

A continuació, es durà a terme l’anàlisi d’una sèrie de dades esta-
dístiques, referides a l’activitat formativa que ofereix l’ICAB, des de 
diferents perspectives a través dels diferents programes de formació 
que desenvolupa.



memòria2019  68

FORMACIÓ 
Servei de Formació ICAB.
El seguiment de les novetats jurídiques, 
tant legislatives com jurisprudencials, 
obliga als professionals del dret a fer una 
constant actualització dels seus coneixe-
ments. Des del Departament de Forma-
ció de l’ICAB es posa a l’abast dels/de 
les  lletrats/des l’accés a una formació 
continuada, així com la introducció de 
diferents matèries per aquells que s’ini-
cien en la professió o per aquells que  ho 
requereixin. Les 26 Seccions de l’ICAB 
organitzen diverses activitats formatives 
sobre totes les àrees del dret.

A més, l’Escola de Pràctica Jurídica, amb 
més de 50 anys de trajectòria, procura 
formar als/a les graduats/des en la pràc-
tica de la professió d’advocat/a, facili-
tant-los les eines i recursos necessaris 
per a l’activitat diària de l’exercici davant 
Jutjats i Tribunals.

L’alt nivell d’especialització i el coneixe-
ment detallat i rigorós que es demana 
avui en dia als professionals del dret 
s’ofereix a través de diferents productes 
formatius: Màsters i Postgraus.

A més, com l’exercici de l’advocacia exi-
geix el desenvolupament d’altres com-
petències professionals, l’ICAB ofereix 
formació en altres àrees tan importants 
com els idiomes, la gestió empresarial, el 
màrqueting o la mediació i l’arbitratge.

A continuació es duu a terme l’anàlisi 
d’una sèrie de dades estadístiques, re-
ferides a l’activitat formativa que ofereix 
l’ICAB, des de diferents perspectives a 
través dels diferents programes de for-
mació que desenvolupa.

Formació inicial, 
màster d’accés a l’advocacia
En el marc del nou accés a l’advocacia, 
el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 

ENTREGA DE DIPLOMES EPJ

Gràfic 1. EVOLUCIÓ ALUMNES MATRICULATS A L’EPJ

2015 
2016

2016
2017

2017
2018

2018
2019

2019
2020

75 88 80 81
114

IMATGE DEL POSTGRAU ICAB 
EN PRÀCTICA JURÍDICA
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ha signat convenis amb 5 universitats 
per organitzar el màster d’accés a l’Ad-
vocacia, aquests són: la Universitat de 
Barcelona, Universitat Autònoma de 
Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 
la Universitat Oberta de Catalunya i la 
Universitat Abat Òliba. 

L’any 2019 la Universitat Autònoma de 
Barcelona va tenir 80 alumnes que van 
realitzar més 700 hores de classes i 600 
hores de pràctiques. El Màster d’Advo-
cacia UB-ICAB ha tingut l’any 2019 152 
alumnes, amb 700 hores de formació te-
òrica i 626 hores de formació pràctica. El 
màster d’accés a l’Advocacia UPF-IDEC-
ICAB va tenir 229 alumnes durant l’any 
2019  amb 360 hores teòriques i 750 ho-
res pràctiques. 

FORMACIÓ INICIAL (EPJ)
Els programes de formació inicial impar-
tits a través de l’Escola de Pràctica Jurí-
dica (d’ara endavant EPJ), estan dirigits 
a un perfil molt concret d’advocats i ad-
vocades. El primer i principal el constitu-
eixen col·legiats que, recentment llicen-
ciats o no, volen iniciar-se en l’exercici 
de la professió d’advocat. Així, el segon 
perfil el constitueixen molts companys i 
companyes que han passat de no-exer-
cents a exercents, amb l’objectiu de do-
nar-li un canvi a la seva carrera professi-
onal a través de l’exercici de l’advocacia, 
i que han tingut en l’EPJ una magnífica 
oportunitat per reciclar-se. L’EPJ posa a 
disposició dels seus alumnes les eines i 
coneixements per poder desenvolupar 
la professió, a través de sessions pràc-
tiques i grups reduïts, i dividits en dife-
rents mòduls en funció de l’àrea pràctica 
del Dret que es vulgui desenvolupar.

Així, els estudiants realitzen diverses 
simulacions, visiten seus judicials, de-
senvolupen diferents casos pràctics tu-
telats per professors i professores que 
compten amb una àmplia experiència 

en l’exercici professional i tenen la pos-
sibilitat de fer pràctiques en despatxos, 
a més de poder gaudir de sessions im-
partides per jutges, magistrats, perits i 
altres operadors jurídics.

En el Gràfic 1, es veu l’evolució anual dels 
alumnes matriculats en l’EPJ. En aquest, 
s’observa com la tendència de la gràfica 
es mostra amb un lleu descens, que s’ha 
vist accentuat l’any 2015/2016 amb un to-
tal de 75 alumnes. L’any 2016 hi ha hagut 
un augment de les matriculacions, princi-
palment pel fet que s’han organitzat dues 
edicions de l’escola de pràctica jurídica 
amb un resultat de 114 alumnes en total. 
Durant l’any 2017-18 entre les dues edi-
cions hi ha un total de 88 alumnes. L’any 
2018-19 a l’Escola de Pràctica Jurídica hi 
ha hagut un total de 80 alumnes. L’any 
2019-20 a l’Escola de Pràctica jurídica 
s’ha produït un lleuger augment d’alum-
nes, amb un  total de 81. Quant a la dura-
da dels cursos de l’EPJ, aquests sempre 
tenen una durada de 800 hores. 

PRÀCTIQUES NACIONALS
I INTERNACIONALS
El departament de formació ofereix als 
alumnes que cursen formació de llarga 
durada la possibilitat de realitzar pràc-
tiques en despatxos, institucions públi-
ques 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) Alumnes que estan cursant el màster 
d’accés a l’advocacia en universitats amb 
qui el Col·legi té conveni de col·labora-
ció (UB, UAB, UPF, UOC i Abat Oliba) .

b) I alumnes que estan cursant els màs-
ters d’especialització i l’Escola de Pràcti-
ca Jurídica.

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

Durant l’any 2019, el col·legi ha gestionat 
un total de 500 convenis amb un  total de 
277.000 hores de pràctiques nacionals. 

En relació amb les pràctiques interna-
cionals, un dels principals objectius de 
l’ICAB és el de fomentar la internacio-
nalització de la professió, garantint que 
els estudiants de Dret i els col·legiats 
i col·legiades puguin assolir coneixe-
ments pràctics i directes dels diversos 
sectors de la realitat fora del seu país. 
Oferint l’oportunitat d’ampliar les seves 
competències i de viure una experiència 
enriquidora.

En aquest sentit, l’ICAB ha considerat 
convenient fomentar la internacionalit-
zació dels recents o futurs col·legiats i 
col·legiades mitjançant la realització de 
pràctiques externes en els diferents àm-
bits del Dret.

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

A través del projecte The Euro Lawyers 
Exchange Program, emmarcat dins el 
Programa Erasmus+ del que l’ICAB 
en forma part, i desenvolupat conjun-
tament amb la Universitat Oberta de 
Catalunya, la Universitat Autònoma de 
Barcelona i la Universitat de Barcelona. 
Aquest va dirigit als i les estudiants del 
Màster d’Advocacia de la UOC, la UAB o 
la UB i per les persones que no faci més 
d’un any que hagin finalitzat el Màster 
en aquestes universitats i ho hagin de-
manat abans de finalitzar. 
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L’any 2019 s’han implementat al voltant 
de 20 mobilitats de les 25 atorgades 
l’any 2018. Aquest mateix 2019 s’ha tor-
nat a aconseguir el programa Erasmus+, 
enguany s’han atorgat i subvencionat un 
total de 28 mobilitats. Aquestes es co-
mençaran a implementar el juny 2020. 

Com a novetats cal destacar que s’ha 
ampliat el projecte a la Universitat de 
Barcelona, i que ens han concedit 2 mo-
bilitats al programa de pràctiques a pa-
ïsos fora de la UE, en aquest cas són al 
Marroc, i s’implementaran el 2020. 

L’ICAB ha entrat com a soci en el pro-
grama LAWYEREX (continuació del 
MULTILAW) a través del qual acull 12 
advocats/es a Barcelona, i 12 persones 
col·legiades podran rebre una beca per 
fer pràctiques a l’estranger. A finals de 
2019 ja es van enviar 3 advocats/des, dos 
d’ells a Romania i un a Grècia i se’n van 
rebre 3 més a Barcelona. 

Per últim l’ICAB ha acollit dos Seminaris 
de l’Acadèmia de Dret Europeu (ERA) a 
l’octubre, el primer sobre Detecting and 
Preventing Fraud Affecting EU Financial 
Interests i el segon sobre Applying EU 
antidiscrimination Law. En aquests han 
participat una vintena de col·legiats/
des amb places gratuïtes obtingudes a 
través del conveni que l’ICAB té amb 
l’ERA, a més de la participació de col·le-
giats/des com a ponents. 

Postgrau en Dret Europeu
L’any 2019 es va decidir organitzar una 
segona edició del postgrau en dret eu-
ropeu. El postgrau en dret europeu, es 
va iniciar l’octubre del 2019 fins a l’abril 
del 2020 amb una duració de 100 hores i 
amb la participació de 10 alumnes. 

Formació especialitzada 
(Màsters d’especialització jurídica)
Els programes formatius desenvolupats 
a través de l’àrea de formació especialit-

Gràfic 2. EVOLUCIÓ ANUAL ALUMNES MATRICULATS A MÀSTERS ICAB

Gràfic 3. DISTRIBUCIÓ ALUMNAT MÀSTERS ICAB 2019

2015

176

2017

136

2019

199

2016 2018

190 191

ENTREGA DE DIPLOMES DELS MÀSTERS ICAB 2018

PROGRAMA FORMATIU DE DESENVOLUPAMENT PER A DIRECTIVES.  
DONES EN CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
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nyola de Protecció de dades, i conjunta-
ment amb la UB s’ha organitzat el primer 
títol d’expert en dret de consum, també 
amb molt d’èxit i bona acollida. 

En el Gràfic 2, s’observa l’evolució anu-
al dels alumnes matriculats en algun 
Màster d’especialització de l’ICAB. En 
aquest, s’aprecia com la tendència des 
de l’any 2015 és, excepte l’any 2017 que 
va haver-hi una disminució de matrícules, 
d’anar incrementant el nombre d’alum-
nes que s’especialitzen. Coincideix amb 
la renovació de programes, i introducció 
de nous productes, com el títol d’expert 
en Dret de consum, i el programa per a 
desenvolupament de directives. 

En el Gràfic 3 hi ha la distribució dels 
alumnes matriculats en els Màsters  al 
llarg de l’any 2019, en funció del con-
cret pla formatiu triat. En aquest, veiem 
com el nombre d’estudiants es reparteix 
de manera bastant irregular segons el 
concret Màster que mirem, encara que 
sempre respectant la filosofia de desen-
volupar els cursos en grups reduïts. Així, 
destaquem els grups del programa de 
desenvolupament per a directives amb 
30 alumnes, i el  Màster de negocis, amb 
20 alumnes. Els grups més petits són els 
de Propietat industrial, Compliance i fis-
cal. Considerem que tots els grups tenen 
un nombre d’alumnes perfecte per poder 
treballar al màxim amb una metodologia 
pràctica i de participació de tot el grup. 

En relació amb l’evolució anual d’hores im-
partides a través dels programes de Màs-
ters del d’especialització de l’ICAB, en el 
Gràfic 51 tenim les dades relatives al perí-
ode comprès entre els anys 2015 i 2019.
Aquest, cal posar-ho en relació amb el 
desenvolupament anual de les matricula-
cions, abans comentat. En efecte, veiem 
com en termes generals es produeix un 
descens en el període temporal analitzat. 
L’any 2016 va haver-hi un augment consi-
derable en les hores, que en el 2017 s’ha 

adequat al nombre d’hores i d’inscrits. En 
el 2019 observem l’increment, juntament 
amb el d’alumnes.

En el Gràfic 4, veiem la distribució de les 
hores impartides en cadascun dels pro-
grames de Màsters impartits per l’àrea 
de formació especialitzada ICAB l’any 
2019. La durada mitjana dels estudis de 
Màsters, gira entorn de les 210 hores, 
sent l’especialitzat en la Mediació el que 
registra el nombre més alt d’hores, amb 
230. L’augment d’hores és degut als pro-
grames de nova creació per a aquesta 
edició, com el títol d’expert en consum, i 
el programa de desenvolupament per a 
directives entre d’altres. (Gràfic 5) 

zada de l’ICAB, tenen l’objectiu de pro-
porcionar als col·legiats les competènci-
es i coneixements específics, en una àrea 
determinada del dret. Així, des de la seva 
creació l’any 2004, aquesta formació, ofe-
reix als alumnes les eines necessàries per 
a l’especialització en: dret penal, laboral, 
societat de la informació, concursal, me-
diació, família, negocis, esport, propietat 
industrial i intel·lectual, successions, fis-
cal. Tot això, a través de sessions de màs-
ter impartides en grups reduïts, per un 
ampli ventall de professors amb diferents 
perfils professionals, relacionats amb la 
disciplina objecte d’estudi; la gran majo-
ria, advocats i advocades en exercici que 
li donen un plus a aquesta formació.

Com a novetat en l’edició 2019 hem in-
corporat nous productes, destacant el 
programa de desenvolupament per a di-
rectives, enfocat a complir amb l’agenda 
2030; una formació dirigida a advocades, 
llicenciades o graduades, que vulguin for-
mar part d’un Consell d’Administració amb 
èxit. Proporcionar un marc conceptual, un 
enfoc específic i les eines necessàries per 
exercir el càrrec en un Consell d’Adminis-
tració de la forma més eficaç. Reforçar 
les competències i els coneixements a 
incorporar les noves perspectives de la 
dona consellera d’empresa. Si acudim a les 
xifres actuals de presència de les dones 
en càrrecs directius, no complim amb els 
objectius de la UE que es refereix al 30% 
de presència en el 2020. Si treballem en el 
camí del lideratge femení, amb la deguda 
formació, és possible augmentar aquest 
%. Ha estat un curs rebut amb molt d’èxit 
amb un índex de satisfacció molt alt. 

A més s’han organitzat cursos específics 
de Delegat de Protecció de dades, cer-
tificats per ISMS, quin objectiu ha estat 
preparar al Col·legiat/da ICAB, per de-
senvolupar 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-
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Gràfic 5. NÚMERO D’HORES  
MÀSTERS ICAB 2018

2015 20172016 2018 2019

Gràfic 4. EVOLUCIÓ ANUAL DEL  
NÚMERO D’HORES MÀSTERS ICAB
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Gràfic 7. INSCRITS EN ACTIVITATS 
FORMATIVES DE LA COMISSIÓ DE 
CULTURA. EVOLUCIÓ ANUAL.

Gràfic 6. ACTIVITATS FORMATIVES. 
EVOLUCIÓ ANUAL.
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Gràfic 8. HORES DE FORMACIÓ DE LA 
COMISSIÓ DE CULTURA. EVOLUCIÓ 
ANUAL.
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Formació contínua 
(Comissió de Cultura) 
La Comissió de Cultura, a través de les 
26 Seccions que representen les dife-
rents àrees i especialitats del Dret, duen 
a terme una important labor posant a 
l’abast dels col·legiats/des una àmplia 
oferta formativa. 

La formació contínua es duu a terme a 
través de diferents formats: cursos, con-
ferències, jornades, tallers, seminaris, 
taules rodones, tant de les principals 
novetats jurídiques, com d’aquells esde-
veniments d’actualitat. Cal destacar l’in-
crement en l’oferta de Jornades i Con-
gressos organitzats per l’ICAB durant 
l’any 2019.

En el Gràfic 6 es pot observar l’evolució 
anual del nombre d’activitats formatives 
en el període comprès entre els anys 
2015 i 2019. En aquest, veiem com la 
tendència de les activitats formatives es 
mostra a l’alça, si bé aquest l’últim any hi 
ha hagut un lleuger descens.

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

Respecte al nombre d’inscrits en activi-
tats formatives organitzades per la Co-
missió de Cultura, es mostra un descens 
del nombre d’alumne, si bé s’ha superat 
el nombre de 24.000 inscrits; dels quals 
més de 15.000 han assistit a ofertes for-
matives gratuïtes. En el Gràfic 7 es pot 
veure la seva evolució anual en el perí-
ode comprès entre els anys 2015 i 2019.

En el Gràfic 8 es pot apreciar l’evolució 
anual de les hores que han represen-
tat les diferents activitats de formació 
durant els últims anys. La tendència es 

desenvolupa de forma correlativa a les 
dades exposades en les dues gràfiques 
anteriors, reduint el nombre d’hores for-
matives.

Jornades i Congressos
Durant l’any 2019 s’han organitzat des 
del Departament de Formació 11 Jorna-
des i Congressos amb una molt bona 
acceptació per part dels col·legiats/des. 
S’ha celebrat una nova edició de 8 d’ells 
i com a novetat s’han organitzat 3 nous 
sobre matèries com el dret administra-
tiu, el Compliance o el dret turístic i la 
sostenibilitat urbana. 

A continuació es relacionen:
•Jornades de Sant Raimon, 12, 13 i 14 de 
febrer 2019.
•II Congrés de Consum de l’Advocacia, 
14 i 15 de març de 2019.
•II Congrés de Dret Immobiliari, 13 de 
juny de 2019.
•I Congrés de Dret Administratiu, 4 de 
juliol de 2019.
•IV Congrés de l’Advocacia de Barcelo-
na, 11 i 12 de juliol de 2019.
•I Congrés de Compliance i Fira, 19 i 20 
de setembre de 2019.
•II Congrés d’Actualitat Mercantil, 24 i 
25 d’octubre de 2019.
•II Jornada de Dret Tributari, 6 de no-
vembre de 2019.
•II Congrés de Dret Laboral, 14 i 15 de 
novembre de 2019.
•I Jornada de Dret Turístic i Sostenibili-
tat Urbana, 21 de novembre de 2019.
•I Congrés de Prova judicial: La prova en 
acció: estratègies processals, 28 i 29 de 
novembre de 2019.

L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona (ICAB), el Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid i la Asociación Es-
pañola de Derecho del Consumo van or-
ganizar els dies 14 i 15 de març de 2019 
el II Congrés de Consum de l’Advocacia. 
Més de 300 congressistes van poder 
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assistir a les ponències impartides per 
professionals de l’advocacia de tot l’Es-
tat des d’una perspectiva del consum. Es 
van tractar temes com la resolució extra-
judicial del conflicte en matèria de con-
tractació financera, la defensa de la com-
petència i protecció dels consumidors i 
noves vies d’intervenció, els aspectes 
processals de la nova llei de contractes 
immobiliaris o el tancament de negoci i 
contractes vinculats entre d’altres. Du-
rant el Congrés es va lliurar el Premi a la 
Protecció del Consumidor al Sr. Francis-
co Javier Orduña Moreno. Magistrat de 
la Sala 1a del Tribunal Suprem. 

El 13 de juny de 2019 es va celebrar el II 
Congrés de Dret Immobiliari, organitzat 
conjuntament per l’ICAB, el Consell de 
l’Advocacia Catalana, l’Associació de Pro-
motors de Catalunya, el Consell General 
de Cambres de la Propietat Urbana de 
Catalunya, el Col·legi d’Administradors 
de Finques de Barcelona-Lleida, el Col-
legi i Associació d’Agents Immobiliaris, el 
Col·legi de Notaris de Catalunya i Dega-
nat dels Registradors de la Propietat de 
Catalunya i Béns Mobles de Catalunya,  
al què van assistir un any més, 300 con-
gressistes. En diferents taules rodones 
es van tractar temes de dret immobiliari 
com: aspectes pràctics a l’aplicació de la 
Llei 5/2018, d’11 de juny, sobre l’ocupació 
il·legal d’habitatges, les activitats turísti-
ques i la seva incidència a l’àmbit de les 

Comunitats de Propietaris: problemes i 
solucions o l’evolució de la LAU des de 
l’any 1994 i les successives reformes.

El  4 de juliol es va organitzar el I Congrés 
de Dret Administratiu a l’Il·lustre Col·legi 
de l’Advocacia de Barcelona. Durant tot 
el dia els/les col·legiats/des van poder 
assistir a conferències com: les clàusu-
les socials i medi ambientals a la llei de 
contractes 9/2017 o la Competència i les 
plataformes tecnològiques, entre d’al-
tres.   Les ponències van ser impartides 
per responsables de l’Administració Pú-
blica, magistrats, catedràtics i advocats 
especialitzats en dret administratiu.
 

Els dies 19 i 20 de setembre de 2019, 
l’ICAB va acollir a les més de 120 perso-
nes interessades a assistir al I Congrés 
de Compliance de Barcelona i la Fira 
Europea de la Tecnologia Aplicada al 
Compliance, un esdeveniment coorga-
nitzat per l’ICAB i l‘Associació Espanyola 

de Compliance (ASCOM). El programa 
oferia dos itineraris tant pels advocats/
des de l’ICAB que volguessin fer una 
aproximació al concepte de Compliance, 
com per aquells més exigents Complian-
ce Officers que busquessin les últimes 
novetats per a l’acompliment de les se-
ves funcions.

Un any més la Secció de Dret Mercantil 
i el Grup de Recerca Consolidat en Dret 
Mercantil van organitzar la II Edició del 
Congrés d’Actualitat Mercantil, que es 
va celebrar els dies 24 i 25 d’octubre de 
2019. Més 120 persones van poder assis-
tir a la ponència del Magistrat del Tribu-
nal Suprem Pedro Vela, sobre contrac-
tes financers complexes i els reptes de 
MIFID II, a la ponència de la Magistrada 
de l’Audiència Provincial Marta Cervera, 
sobre conflictes societaris en la jurispru-
dència, així com a diverses taules col·lo-
qui sobre altres temes mercantils.
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La II Jornada de Dret Tributari, organit-
zada per la Secció de Dret Fiscal i Finan-
cer, va tenir lloc el dia 6 de novembre 
de 2019 amb l’assistència de més de 90 
persones. Aquesta Jornada va tractar 
temes com el Present i futur de l’impost 
sobre el patrimoni els criteris actuals de 
la inspecció respecte a la retribució dels 
advocats  i les advocades  de les seves 
societats professionals o el nou impost 
de la Generalitat sobre els actius no pro-
ductius de les persones jurídiques.

La Secció de Dret Laboral de l’ICAB va 
organitzar amb un gran èxit d’assistèn-
cia, 300 congressistes, el II Congrés de 
Dret Laboral els dies 14 i 15 de novem-
bre de 2019. Durant aquest dia i mig es 
van tractar com els drets digitals dels 
treballadors: compliment de la LOPD en 
la pràctica de la prova, dret a la intimitat 
i desconnexió digital, control del temps 
de treball i temps de treball de concilia-
ció de la vida laboral i familiar.

El 21 de novembre de 2019 es va or-
ganitzar la I Jornada de Dret Turístic i 
Sostenibilitat Urbana, on es van tractar 
les darreres novetats legislatives sobre 
els Vehicles de lloguer amb conductor 
(VTC), la regulació dels pisos turístics o 
dels vehicles d’ús compartit, entre altres 
temes d’actualitat, jornada a la qual van 
assistir més  70 persones.

 
En homenatge al professor Lluís Muñoz 
Sabaté, es va celebrar els dies 28 i 29 
de novembre de 2019, el IV Congrés 
de Prova Judicial: La Prova en Acció: 
Estratègies Processals, coorganitzat 
per l’Associació de Probàtica i Dret 
Probatori (APDP) i Il·lustre Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona (ICAB). Amb 
l’assistència de més de 240 congres-
sistes es va analitzar la pràctica de la 
prova des de la seva perspectiva dinà-
mica, és a dir, la seva pròpia actuació 
en el procés.

A continuació s’exposa un quadre com-
paratiu amb els 9 Congressos esmentats 
i el nombre d’inscrits a cadascun d’ells.
 

Gràfic 10. Inscrits a Jornades 
i Congressos 2019.

Així mateix, com és habitual cada any, en 
el marc de la Festivitat de Sant Raimon 
de Penyafort es van organitzar les Jor-
nades Formatives els dies 12, 13 i 14 de 
febrer de 2019. 

A aquestes Jornades es van inscriure 
1.238 persones, que van poder optar en-
tre 24 taules rodones on es van tractar 
temes d’interès com la Llei 5/2018 sobre 
l’ocupació il·legal d’habitatges, el dret 
d’ús i la recent jurisprudència del Tri-
bunal Suprem, l’art. 348 bis LSC sobre 
separació del soci per manca de distri-

INSCRITS A JORNADES 
I CONGRESSOS 2019

II Congrés Consum 300

II Congrés Immobiliari 300

I Congrés Administratiu 156

I Congrés Compliance 121

II Congrés Mercantil 122

II Jornada Tributari 91

II Congrés Laboral 300

I Jornada Turístic 73

IV Congrés Prova Judic. 244
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bució de dividends o els problemes 
pràctics de la prova tecnològica en el 
procés penal, entre d’altres. 

Els dies 11 i 12 de juliol de 2019 es va 
celebrar el IV Congrés de l’Advocacia 
de Barcelona amb 44 activitats for-
matives ofertes i més de 1.100 perso-
nes inscrites. 

Les ponències que van suscitar un ma-
jor interès van ser: Prova civil i nous 
formats. La pericial informàtica i tec-
nològica, la compravenda d’immobles 
en el Codi Civil Català o el Registre 
diari de la Jornada. Criteris de la Ins-
pecció de Treball.

 
Gràfic 11. Inscrits Jornades de Sant 
Raimon de Penyafort i IV Congrés
de l’Advocacia 2019.

BIBLIOTECA DE L’ICAB 
Múltiples serveis: 
consulta, alertes jurídiques, 
nou Club de lectura, exposicions

La transformació del Col·legi i de la per-
sona col·legiada vers el món digital, com 
a una de les línies estratègiques defini-
des per la Junta de Govern, ha impulsat 
el continu desenvolupament de la nos-
tra Biblioteca,  canalitzat a través de la 
Biblioteca Digital. Les biblioteques de 
sempre s’han anat adaptant a les ne-
cessitats dels seus usuaris / es, així en 
aquesta etapa de digitalització ja com a 
primera eina es va oferir l’accés al Ca-
tàleg informatitzat en obert, parlem de 
l’any 2003 des de llavors no ha parat de 
créixer l’ús les noves tecnologies de la 
informació i comunicació per oferir més i 
millors serveis als col·legiats/ades i asso-
ciats/ades. Actualment, l’ICAB compta 
amb una Biblioteca Digital amb gairebé 
8.000 documents a text complet que la 
persona col·legiada i associada pot con-
sultar des de qualsevol lloc i en qualse-
vol moment mitjançant el Préstec elec-
trònic. Cal destacar també l’accés als 
recursos digitals que ofereix el Col·legi, 
bases de dades, revistes i apps. D’aques-
tes últimes cal destacar l’app de Textos 
legals que ofereix l’accés a les principals 
disposicions legislatives a text complet 
i actualitzat i l’ICABLEX, on es recullen 
sentències rellevants i articles doctrinals 
d’interès. 

Destaquen  diversos serveis, com el DSI 
(Difusió Selectiva d’Informació) que és 
el nostre butlletí digital on s’inclouen les 
novetats bibliogràfiques, disposicions le-
gislatives i les sentències més rellevants 
de la matèria seleccionada amb més de 
18.000 enviaments mensuals.  I com no,  
el servei personalitzat del Centre de 
Documentació on la persona col·legiada 
defineix la seva consulta i el personal 
especialitzat de la Biblioteca cerca els 

resultats més pertinents, es pot dir que 
és un servei a mida,  altament utilitzat i 
molt ben valorat per part dels col·legi-
ats/ades.

D’altra banda, el Centre per tal de visu-
alitzar i rendibilitzar el seu fons treballa 
en cooperació amb altres biblioteques, 
centres, xarxes, museus, societat civil... 
el que permet millorar i optimitzar els 
serveis que s’ofereixen. Acció emmar-
cada en la línia estratègica número sis 
definida per la Junta. Avui en dia, no es 
pot estar isolat, la cooperació en tots els 
àmbits és essencial i no pot ser d’una al-
tra forma en el món de les Biblioteques.

La biblioteca forma part del Catàleg 
Col·lectiu de les Universitats Catalanes 
(CCUC), s’ofereix el Préstec Interbibli-
otecari als nostres usuaris el que com-
porta la consulta a més de 5 milions de 
títols. El mes de novembre es va signar 
la integració a la Red de Bibliotecas 
Universitarias Españolas (REBIUN) que 
implica a més de difusió del nostre fons 
participar en accions, plans i estratègies 
a nivell nacional. L’últim i futur pas és la 
internacionalització (OCLC, Worldcat...).
Tot parlant de cooperació cal destacar el 
treball que s’ha fet conjuntament amb el 
Departament de Formació, tots els Con-
gressos i cursos de llarga durada han 
estat acompanyats de la bibliografia per-
tinent, el que resulta un producte més 
complet a oferir per Formació i més vi-
sualització del fons bibliogràfic. Ha estat 
una estratègia win win a tres bandes: bi-
blioteca, formació i persona col·legiada.

Així mateix, seguint les pautes marcades 
per la Junta de Govern, s’ha acostat la 
Biblioteca a les Delegacions. Cada vega-
da hi ha més serveis digitals des del Ca-
tàleg bibliogràfic, com també hi ha més 
bases de dades jurídiques a les seus de 
les delegacions. Es va inaugurar al maig 
amb la Delegació d’Arenys, al juliol va ser 
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Igualada i a l’octubre Vilanova i La Gel-
trú. En totes les visites hi ha hagut força 
audiència per part dels col·legiats/ades 
que hi estan adscrits i s’han convertit en 
nous usuaris dels serveis.

Finalment la Biblioteca esdevé un espai 
multifunció, a més de Sala de consulta, 
Sala Practicum, Sala Multimèdia, i zona 
d’exposicions on es mostren els fons pa-
trimonials de més de 80.000 obres an-
teriors a 1900, essent el document més 
antic de l’any 1092. Cal destacar l’expo-
sició bibliogràfica commemorativa del 
centenari d’Eduard Toda, que tingué gran 
vinculació amb l’ICAB i que ens donà tota 
la seva biblioteca jurídica anglosaxona.

A més en aquest espai també hi té cabu-
da la cultura. Per segon any es compta 
amb un Club de lectura que està format 
per un grup d’unes 40 persones amants 
de la literatura, els quals s’han trobat set 
vegades per tal de comentar i discutir 
els llibres escollits, tots ells novel·les. 

Aquest any 2019 va ser creada la figura 
d’Amics de la Biblioteca, que permet 
l’accés a la Biblioteca per part dels ciu-
tadans i ciutadanes que estiguin inte-
ressats en els fons documentals. També 
s’han fet visites guiades (per a ciutadans, 
per a col·legiats/ades i per advocats i ju-
ristes internacionals) i s’ha participat en 
l’Open House (aquest any vingueren al 
Palauet Casades i a la Biblioteca més de 
quatre-centes persones). S’ha celebrat 
la Fira de Sant Jordi amb més d’un mi-
ler de visitants i on es regalaren més de 
4000 exemplars (tant en suport paper 
com en suport digital), per Nadal es va 
obsequiar la fidelitat dels usuaris/ es 
amb 250 lots de llibres jurídics.

Un altre punt important a destacar són 
les donacions, aquest any 2019, s’han re-
but de setze persones entre col·legiats i 
ciutadans un total de 890 volums.

Pel que fa al fons bibliogràfic de la 
Biblioteca conté actualment més de 
330.000 volums (dels quals uns 80.000 
són anteriors al segle XX), 2086 títols 
de publicacions periòdiques i més de 
50 bases de dades tant generals: legis-
lació, jurisprudència, doctrina, especi-
alitzades (contractació immobiliària, 
fiscal, família, urbanístic...) com d’analí-
tica jurisprudencial. La gestió d’aquest 
fons és possible gràcies a un personal 
que també s’ha anat adaptant tant a 
les necessitats dels seus usuaris com 
al món digital i que entre les seves 
funcions no sols està el procés tècnic 
sinó que a més actuen com a pres-
criptors de continguts.

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

Al gràfic 12, es pot veure l’evolució dels 
usuaris en sala de la Biblioteca, en el 
període comprès entre els anys 2014 i 
2019.  En aquest cas podem parlar d’una 
important recuperació d’usuraris. S’ha 
de tenir present que encara que la ten-
dència sigui digital es continua publicant 
en paper.
 
En l’estadística de continuació (gràfic 13) 
es pot veure l’evolució anual de les no-
ves adquisicions de llibres des de l’any 
2014 fins l’any 2019. 

Ressalta el creixement d’obres en su-
port digital, aquest any s’han adquirit 
1440 E-books,  que suposa quasi un 35% 
del total de títols ingressats aquest any.
 
En relació al número d’obres prestades, 
al Gràfic 14 es pot comprovar l’evolució 
anual dins del període comprès entre 
els anys 2014 i 2019, hi ha gairebé 1.300 
préstecs mensuals.

Gràfic 14. BIBLIOTECA: 
OBRES PRESTADES.

Gràfic 13. BIBLIOTECA: NOVES  
ADQUISICIONS DE LLIBRES
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Gràfic 12. BIBLIOTECA: USUARIS DE SALA 
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Al gràfic 15 es veu el comportament de 
les dades referides al número de visua-
litzacions al catàleg online, des de l’any 
2015 fins a l’any 2019. Remarcar el con-
cepte de visualitzacions, ja que no es 
tracta de consultes sense resultats, sinó 
el contrari, cerques amb resultats posi-
tius i consulta de l’obra.
 
Al gràfic 16 es pot veure que continua 
l’increment dels documents de la Bibli-
oteca Digital. S’ha de remarcar que el 
2019, s’han quadruplicat els documents 
existents des de la seva creació el 2014, 
i ha augmentat un 15% respecte a l’any 
anterior. També s’elabora en format digi-
tal l’Actualitat Jurídica i el servei de Di-
fusió Selectiva d’Informació que, tal com 
ja s’ha comentat, genera més de 18.000 
enviaments de butlletins a persones col-
legiades i/o associades. 
 
Al Gràfic 17 es veu l’evolució anual de la 
utilització dels recursos informàtics dis-
ponibles a la Sala Multimèdia, a través 
de les consultes realitzades a les bases 
de dades i altres fonts digitals. Les da-
des demostren un augment que és con-
seqüència de la quantitat d’informació 
jurídica fiable i actualitzada que s’ofe-
reix, així com per l’assessorament del 
personal tant pel que fa a funcionament 
com per la  complexa tipologia de les 
cerques jurídiques.

Àmplia oferta de recursos digitals: 

• Bases de dades
• E-books
• Articles electrònics
• Revistes electròniques
• Memòria Digital de Catalunya
• Portals webs

També cal recordar que, des de la 
pàgina web de l’ICAB, els col·legiats/
ades i associats/ades tenen accés a 
una col·lecció de recursos digitals con-

sultables des de qualsevol ordinador 
a través de la seva àrea personal i la 
seva clau d’accés. 

En definitiva, el Centre de Documenta-
ció/Biblioteca continua el seu camí, to-
tes les dades del seu ús han augmentat, 
mica en mica, es fidelitza a l’usuari, s’ofe-
reixen més serveis, s’adapten a les seves 
necessitats. 

La Biblioteca té una doble vessant, és 
un centre de documentació jurídica amb 
informació fiable i actualitzada per als 
professionals del dret alhora que és un 
centre cultural per a totes les persones 
associades i col·legiades.

A més la Biblioteca actua i vol actuar com 
un espai de cohesió, de convivència on 
totes les persones col·legiades, associa-
des, participants en cursos, congressos... 
coneixen com el seu espai de treball, es-
tudi, lectura... i fins i tot de trobada. 

SERVEIS QUE CERQUEN SOLUCI-
ONS PER ALS I LES PROFESSIONALS.

SERVEI D’OCUPACIÓ I ORIENTACIÓ 
PROFESSIONAL.

El Servei d’Ocupació i Orientació Pro-
fessional (SOOP) continua en el seu 
procés de:

Ser referent en l’entorn jurídic i l’eco-
sistema legal, tant per a les persones 
treballadores per compte aliena com 
per compte pròpia, així com, en la con-
solidació i la innovació sistemàtica del 
Servei per garantir un suport adaptat a 
les necessitats del col·lectiu professio-
nal-empresarial del dret a través de:

• La Borsa de Treball i l’Orientació Pro-
fessional amb l’acompanyament tècnic a 
l’hora de cercar feina i/o millorar profes-
sionalment.
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Gràfic 15. BIBLIOTECA:  
CONSULTES CATÀLEG ONLINE.

Gràfic 16. INCREMENT BIBLIOTECA 
DIGITAL.

Gràfic 17. BIBLIOTECA: CONSULTA SALA 
MULTIMÈDIA.
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• L’Emprenedoria amb l’acompanyament 
tècnic en totes les fases: posar en marxa 
un projecte empresarial i/o consolidar la 
seva empresa/despatx.

El SOOP ha realitzat i organitzat de 
forma coordinada amb la resta de De-
partaments, Seccions/Comissions, etc, 
de l’ICAB; i individualment, serveis, 
accions, programes, eines, guies, meto-
dologies i esdeveniments amb un enfo-
cament especial a persones amb molta 
experiència, a l’atur, ocupades amb ne-
cessitat d’innovar i transformar els seus 
projectes empresarials i professionals. 
També, s’ha posat especial èmfasi en el 
col·lectiu de joves i dones, per ajudar-les 
i crear entorns favorables a la seva com-
petitivitat professional i empresarial. 

L’advocacia és un sector professional 
madur amb mancances estratègiques, 
amb necessitats de planificació, de ges-
tió, d’innovació, cooperació professi-
onal-empresarial, internacionalització, 
transformació digital, per tant, el nostre 
repte constant és acompanyar-lo i sensi-
bilitzar-lo en tot allò que té al seu abast 
l’ICAB i en concret el  SOOP. 

Podem dir que el SOOP ha tingut un alt 
nivell de satisfacció, com es desprèn de 
les enquestes de valoració dels usuaris/
àries en els diferents serveis prestats.

LÍNIES D’ACTUACIÓ:
•Facilitar un entorn, recursos i servei in-
tegral a la capacitació innovadora de les 
persones usuàries per enfortir la seva 
competitivitat i la professionalització.

• Reactivar i potenciar l’actualització i con-
solidació de l’activitat professional i em-
presarial, tant per compte pròpia i/o aliena.

• Garantir la creació d’ocupació, crei-
xement econòmic sostenible i de valor 
afegit.

• Potenciar els factors de creativitat per 
a la identificació de les oportunitats dis-
ruptives empresarials i professionals.

• Difusió i seguiment dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) de 
NN.UU que l’ICAB, sota la Comissió De-
legada, promociona tant a l’advocacia 
com a  la societat civil del seu entorn.

• Actuar de forma proactiva i proposar 
itineraris per a la professionalització i 
formació necessària per a la capacitació 
de les persones usuàries.

• Fer veure als usuaris/àries la necessi-
tat d’anàlisi constant, així com, de con-
feccionar les estratègies perquè puguin 
adaptar-se
    - Al context econòmic-social actual 
    - A l’augment de la competència
    -Als canvis dels mercats locals i inter-
nacionals

SERVEIS SOOP

• BORSA DE TREBALL I ORIENTACIÓ 
PROFESSIONAL

ASSESORAMENT PERSONALITZAT 
(acompanyament i suport en tot el procés):

Despatxos/Empreses:
Requereixen incorporar talent. Es dóna 
suport a les necessitats concretes de les 
entitats en la definició del perfil a reclutar.

Persones Col·legiades (Candidats/es):
Busquen una oportunitat professional i/o 
un canvi per millorar professionalment. 

RECLUTAMENT:
Procés de captació de talents que més 
s’ajustin a la vacant i amb l’assessora-
ment previ a la publicació de l’oferta. 
L’objectiu és atraure a aquells perfils 
idonis a la mateixa per tal que l’enti-
tat-empresa tingui un nombre suficient 

de candidatures per realitzar el procés 
de selecció.

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

• Orientar professionalment 
• Aconseguir la inserció laboral
• Donar suport en el procés de recerca, 
canvi de feina, millora i creixement pro-
fessional.

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

BORSA DE TREBALL EN LÍNIA

DESPATXOS I/O ENTITATS:
Poden publicar la seva oferta laboral 
a l’eina informàtica. Això, els permet 
definir els requisits d’adequació al 
lloc de treball, els ajuda a filtrar dife-
rents tipus de professionals que més 
s’ajustin a la vacant.

A més, de manera personalitzada, els 
oferim servei tècnic exclusiu: prese-
lecció i estudi dels currículums sol·li-
citats, recerca exhaustiva dels perfils 
que més encaixin a l’oferta i lliura-
ment d’una proposta personalitzada 
perquè puguin tenir una selecció final 
adaptada a la seva necessitat. En con-
cret al 2019, hem realitzat 189 prese-
leccions i hem publicat 1871 ofertes. 
(Gràfic 18)

Dades conseqüència, per una ban-
da, del major coneixement d’aquest 
servei per part de les entitats i, per 
l’altra, de la necessitat que té el mer-
cat d’incorporació de nous perfils ju-
rídics, exemple: Transformació Digital, 
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Compliance, Mercantil Internacional, 
DPD...

PERSONES COL·LEGIADES
I CANDIDATS/ES:
Els candidats/es que busquen una 
nova oportunitat laboral o una millo-
ra professional es poden registrar i 
publicar a l’eina informàtica els seus 
currículums i perfils per accedir a les 
ofertes laborals que més encaixin. Les 
persones col·legiades i associades a 
més, gaudeixen d’un servei persona-
litzat d’orientació professional i segui-
ment tècnic de la seva candidatura. 

En concret al 2019, hi ha hagut 822 
candidats/es a la nostra borsa en re-
cerca activa de feina, un 65% són do-
nes i un 35% homes. 

A continuació, trobem els gràfics  so-
bre les persones candidates, per sexe 
i per edat.

DESPATXOS I / O ENTITATS:
El primer gràfic mostra l’evolució de 
les ofertes publicades en el període 
comprès entre els anys 2014 i 2019: 
(Gràfic 19)
 
En la segona imatge gràfica, es veuen 
els tipus d’entitats que busquen per-
fils jurídics. La majoria són despatxos 
professionals i també, d’altres sectors 
econòmics que requereixen candi-
dats/es de l’àmbit legal, principalment 
advocats/ades in-house. En l’apartat 
“Altres”, hi trobem despatxos de pro-
curadors, notaries i entitats educati-
ves. (Gràfic 20)

El grau d’ocupabilitat del SOOP al 
2019 ha estat del 44,01%  

PERSONES CANDIDATES:
Gràfics sobre el sexe i l’edat de les 
persones candidates: (Gràfic 21 i 22)

Gràfic 19. EVOLUCIÓ DE LES OFERTES PUBLICADES

Gràfic 18. CANDIDATS/ES EN RECERCA ACTIVA DE FEINA

Gràfic 20. TIPUS D’ENTITATS QUE BUSQUEN PERFILS JURÍDICS

2014

2014

administració  
pública

2015

2015

despatx 
d’advocats

2016

2016

empresa

2017

2017

entitat 
sense ànim 
de lucre

2018

2018

altres

2019

2019

1.094

1.601

2,33%

1.280

1.307

47,3%

1.430

1.118

31,69%

1.751

946

6,39%

1.880

837

12,21%

1.871

822

Gràfic 21. CANDIDATS/ES PER SEXE Gràfic 22. CANDIDATS/ES PER EDAT

EDAT CANDIDATS/ES

18-30 68,13%

31-40 13,14%

41-50 12,04%

51-60 4,62%

60 + 2,07%35% 65%



memòria2019  80

L’EMPRENEDORIA:
 Advocacia emprenedora 

•Assessorament tècnic personalitzat in-
dividual i adaptat a les necessitats de les: 

   - Persones emprenedores: que vulguin 
iniciar activitat per compte propi.
   - Empreses/Despatxos amb projectes 
d’ampliació, anàlisi i reflexió estratègica 

Els facilitem les claus, eines i recursos de 
manera proactiva i/o sota sol·licitud de 
tot allò que es necessita des de la idea 
de negoci fins la consolidació empresari-
al passant per totes les Fases del projec-
te emprenedor: 

  - Fase de Creació empresarial innova-
dora, què s’hauria de tenir en compte 

   - Fase de consolidació de les empreses 
i el creixement competitiu sostenible, 
sota criteris metodològics de Responsa-
bilitat Social Corporativa (RSC), sosteni-
bilitat, igualtat d’oportunitats, innovació i 
internacionalització empresarial.

• Accions formatives: 

A l’assessorament tècnic individual, 
se suma l’organització i l’oferta de for-
mació teòrica i pràctica, així com la de 
networking per aconseguir aquesta 
capacitació innovadora, enfortir:

   - La competitivitat
   - La professionalització
   - La cooperació professional-empresarial

Ressaltar que l’Emprenedoria es realit-
za sota el Programa Integral de Foment 
de l’Emprenedor/a i Empreses de la 
Generalitat de Catalunya , sent l’ICAB 
membre de la Xarxa Emprèn entre més 
de 150 entitats i 500 tècnics i tècniques 
experts que donen cobertura a totes les 
comarques de Catalunya.

Aquests programes públics, han estat valo-
rats positivament a l’Informe executiu Ca-
talunya 2018-2019 (Global Entrepreneurs-
hip Monitor) amb un (68%) a Catalunya. 

El SOOP-ADVOCACIA EMPRENEDO-
RA, amb una metodologia pràctica i un 
pla de treball planificat, creua i ofereix 
els serveis i accions aquest 2019. En 
concret:

SERVEIS BÀSICS:
• Informació i Orientació: mapa d’acci-
ons, eines, itineraris, actors, programes 
propis i externs, esdeveniments, fonts 
d’informació, així com resposta a con-
sultes sota sol·licitud o de manera pro-
activa, sota criteris d’escolta activa, de 
competitivitat. 

• Assessorament tècnic: marc jurídic, via-
bilitat, innovació incremental o sostingu-
da i disruptiva, planificació estratègica, 
eines de comunicació, màrqueting local/
internacional, pla econòmic-financer, ne-
gociació, networking-cooperació, mèto-
des Canvas, Design Thinking i DAFO, així 
com totes les actualitzacions. 

• Formació i capacitació empresarial: 
gestió, planificació estratègica, màrque-
ting-comunicació, fiscal, innovació, inter-
nacionalització, networking, cooperació, 
coaching i transformació digital.

ACCIONS ESPECÍFIQUES: 
Sensibilització i foment de la cultura em-
prenedora: Fires d’Ocupació i Emprene-
doria, Sessions Informatives Grupals i 
Tallers Innovadors.

Accés i Finançament públic i privat, ajuts, 
subvencions i mediació, així com, acords 
amb entitats financeres i l’ICAB.

Traspàs de Negocis suport a Reempre-
nedors/es que volen comprar i/o llogar 
actius i fons de comerç, com a Cedents 
per impulsar la transmissió d’empreses.
Segones Oportunitats i assistència inte-
gral a persones empresàries en procés 
de canvi, davant fallida o tancament em-
presarial, autònoms i emprenedors i per-
sones desocupades. 

MAPA: Formació i capacitació empresa-
rial 2019: 
• CÀPSULES FORMATIVES DE 9.30 A 
13.30 HORES I SESSIONS INFORMATI-
VES DE 10 A 12 HORES, sota programa 
Catalunya Emprèn de la Generalitat de 
Catalunya 2019, distribuïdes entre 1 o 2 
accions per mes:

18 GENER 
NORMATIVA AUTÒNOM/A: Títol: “El 
mite d’establir-se com autònom. És tan 
complicat?”
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16 GENER
PLA ECONÒMIC-FINANCER:  Títol: 
“Les 10 regles d’or per a què el teu 
negoci tingui una salut financera de 
ferro”.

22 FEBRER
INNOVACIÓ EINES I CONCEPTES Tí-
tol: “Innova des de l’Oportunitat. Innova 
des de la Solució”: Conèixer eines estra-
tègiques per innovar professionalment i 
empresarialment. 

15 MARÇ
MÀRQUETING i COMERCIALITZA-
CIÓ: Títol:“Marqueting i Comunicació 
per a despatxos professionals: Com, què 
i on comunicar?”

22 MARÇ
GESTIÓ ECONÒMICA-FINANCERA:  
Títol: “En el teu negoci: els números et 
controlen a tu, els controles a ells?” Co-
neixements teòrics i pràctics en la gestió 
econòmica-financera

5 ABRIL 
TRANSFORMACIÓ DIGITAL: Títol: “Pla 
de transformació digital per a empreses 
i firmes de serveis professionals”. Guia 
per adaptar-se al nou entorn digital a ni-
vell intern i extern.

3 MAIG
FISCALITAT BÀSICA PER A L’ADVOCA-
CIA EMPRENEDORA

17 MAIG
INNOVACIÓ EN MARCA-REPUTA-
CIÓ: Títol: “Tot el que no és visible 
on line, és sospitós: Construir una 
estratègia comercial basada en la re-
putació”

7 JUNY
NETWORKING: Títol: “Fes networking 
de qualitat: comunicar-compartir-con-
nectar”

28 JUNY
MÀRQUETING I COMERCIALITZACIO 
DEL DESPATX: Títol: “Xarxes socials i 
mitjans de publicitat per fer conèixer els 
vostres models de negoci”

20 SETEMBRE
LIDERATGE FEMENÍ: Títol: “Reptes de 
la dona empresària i emprenedora”

11 OCTUBRE
TRASPÀS DE NEGOCI: procediment, 
valoració i aspectes jurídics a tenir en 
compte.”

30 OCTUBRE
PARLAR EN PÚBLIC: Títol: “Punts clau 
per fer presentacions d’impacte: dóna a 
conèixer el teu projecte amb èxit”

8 NOVEMBRE
NORMATIVA NEGOCI ON LINE: Títol: 
“Requisits legals de l’e-commerce”. Marc 
legal de la venda on line

29 NOVEMBRE 
GESTIÓ DESPATXOS: Títol: “La teva 
activitat ja és al segle XXI?” Objectiu: 
Definir, sensibilitzar i fixar les pautes per 
implementar un procés de transformació 
digital”

20 DESEMBRE 
COACHING: Títol: “Aprén a treure tot el 
teu potencial com a emprenedor/a”

La participació a les sessions formati-
ves-informatives realitzades al 2019, ha 
estat de 398 persones.

TALLERS PRÀCTICS adreçats a nous 
col·legiats i col·legiades en l’inici de 
l’exercici de la professió:

Accions realitzades mensualment, com 
part del procés d’acompanyament de 
l’ICAB als nous col·legiats i col·legiades 
en l’inici de l’exercici de la professió, i 

com a complement de la Sessió d’Ori-
entació Professional. El SOOP organitza 
aquests Tallers Pràctics sobre les matèri-
es que hem detectat amb més necessitat 
d’informació per als nostres usuaris/es :
 
• Un primer taller on el Grup de l’Advoca-
cia Jove (GAJ) explica les seves experi-
ències de diverses formes d’exercir la 
professió sota model de despatx: 

 o individual, 
 o despatx petit-gran, 
 o a empresa

- Un segon taller que té per objectiu pro-
posar eines per adquirir noves habilitats 
com són: la flexibilitat, la creativitat i la 
intel·ligència emocional. Competències 
necessàries amb l’entrada de les noves 
tecnologies a l’advocacia en l’era digital 
per tal d’adaptar-se als nous rols profes-
sionals.  

- Un tercer taller on la Comissió de Pros-
pectives Socioprofessionals tracta sobre 
la gestió de despatxos. Un dels aspec-
tes més importants és la relació amb els 
clients, com convertir-los de potencials 
a  consolidats, que generin negoci, com 
aconseguir-los, com mantenir-los i/o fi-
delitzar-los.

Finalment, s’organitza una visita guiada a 
la Ciutat de la Justícia, on s’explica què 
són i com funcionen:
• el Servei del Torn d’Ofici i Assistència 
al Detingut, 
• el Servei de Tramitació d’Assistència Ju-
rídica Gratuïta (SERTRA), 
• el Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) i 
• el Centre de Suport als Despatxos. 

El coneixement de les Seus judicials re-
sulta d’especial importància per a l’exer-
cici professional i s’exposa des de la 
perspectiva de les relacions entre l’Ad-
vocacia i l’Administració de Justícia.      
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El gràfic 23 mostra indicadors quantita-
tius de la participació de les accions Ad-
vocacia Emprenedora més significatives 
del 2019.
 
En el gràfic 24 d’Advocacia Emprenedo-
ra es mostra l’evolució del grau d’assoli-
ment dels objectius marcats pel progra-
ma públic Catalunya Emprèn 2016 a 2019 
per aconseguir la subvenció. El gràfic 25 
mostra la participació per sexe. 
 
ALTRES ACCIONS
El SOOP ha participat amb Stand i 
ha organitzat de forma coordinada 
amb altres Departaments i Comis-
sions de l’ICAB i/o individualment: 

 •Esdeveniments multitudinaris com les 
FIRES: 
- el 14 febrer 2019 XIII Fòrum d’Ocupació 
i Postgraus UB (Universitat de Barcelo-
na)
- el 19 abril 2019 la quarta edició de la 
Fira de l’Ocupació ICAB 2019
- El 12 i 13 juny 2019 BIZ BARCELONA 
- el 13 novembre 2019  UPFeina (Univer-
sitat Pompeu Fabra)

FIRA D’OCUPACIÓ ICAB 2019

L’objectiu a la Fira de l’Ocupació ICAB 
2019 ha estat: 
• Captar persones associades (futurs col-
legiats/ades).
• Consolidar la Fira com a referència en 
l’entorn jurídic. 

• Interactuar entre ocupadors (despat-
xos) i visitants (futurs col·legiats/ades) 
i crear entorns favorables per a la seva 
competitivitat professional i empresarial.
• L’ICAB com una entitat que aposta per 
la innovació i les noves tendències tec-
nològiques.
• Informació sobre el SOOP: tots els nos-
tres serveis i formació necessaris per al 
mercat actual.
Els indicadors a assenyalar de la Fira de 
l’Ocupació ICAB 2019:

EXPOSITORS: 
25 EMPRESES I/O DESPATXOS
VISITANTS: 400

El públic objectiu en general de les dife-
rents FIRES ha estat: 

• Estudiants de Dret de diferents Universitats
• Estudiants del Màster d’Accés a l’Advocacia
• Estudiants dels Màsters
• Graduats/des en Dret
• Estudiants d’EPJ
• Usuaris/àries del SOOP-ICAB (Borsa 
de Treball i Emprenedoria)  

En el context d’aquestes FIRES hem 
atès, assessorat i informat sobre tots els 
serveis de l’ICAB així com orientat pro-
fessional i empresarialment als visitants 
del nostre Stand. També, hem organitzat 
accions de sensibilització i formació. En 
concret a la Fira de l’Ocupació ICAB 2019 
es van oferir 3 Tallers Innovadors sobre:

• Innovació en el Perfil Emprene-
dor/a-Professional
• Transformació Digital i Tecnologia
• Comunicació-Màrqueting 

FIRA OCUPACIÓ 2019 
Respecte al BIZBARCELONA, l’ICAB 
va oferir assessorament individual a les 
persones emprenedores des del propi 
Stand, així com, organitzat dues confe-
rències, una en coordinació amb l’As-
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sociació Intercol·legial i l’altra el propi 
ICAB sobre: 
• Emprenedoria i Protecció de Dades i
• Transformació Digital i entorns personals
 
També, es van coordinar les taules d’as-
sessorament ateses pels nostres col·legi-
ats/ades voluntaris/àries per assessorar 
als participants del BIZBARCELONA. 

Altres accions i programes a destacar:
Sessions Informatives han estat el 7,12 i 18 
març 2019 sobre oportunitats professio-
nals a nens/nenes de 15 a 18 anys a l’Insti-
tut Vall d’Hebron, Institut Provençana de 
l’Hospitalet i l’Escola López Vicuña. 

Accions d’especial Transversalitat de 
Gènere, des del SOOP, destacar dues 
de les accions programades: 
1. Networking i cooperació d’advoca-
des, economistes i psicòlogues: Mesura 
d’acció positiva de dues hores realitzada 
el 15 de novembre 2019 en coordinació 
entre el SOOP i la Comissió de Dones 
Advocades de l’ICAB:
L’objectiu era potenciar entorns i espais 
de col·laboració per a:
• la creació de xarxes professionals/em-
presarials i incrementar 
• la visibilitat de les dones emprenedo-
res-empresàries
• facilitar la trobada d’aliances
• compartir coneixement

2. Càpsula formativa sobre Lideratge 
Femeni: Amb el títol “Reptes de la dona 
empresària i emprenedora” realitzada el 
20 setembre 2019: Les participants podi-
en conèixer com dirigir la seva empresa 
des d’un lideratge femení competitiu i 
convertir-se en empresàries. Contingut 
tractat: les habilitats i competències 
professionals masculines i femenines. 
Els valors i actituds del lideratge. Apren-
dre a gestionar les emocions bàsiques. 
Crear plans d’acció individuals per em-
poderar-se i l’aplicació a l’empresa.

FIRA OCUPACIÓ 2019

FIRA BIZ BARCELONA 2019

NETWORKING DONES
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6a edició del Programa Mentoring en 
col·laboració amb el GAJ en els àmbits 
del dret Laboral, Família, Civil i Penal.

Mentoring és una iniciativa que té com 
a finalitat donar un recolzament als 
joves advocats i advocades que s’ini-
cien en l’exercici de l’advocacia. Sota 
metodologia de treball en cooperació, 
mitjançant sessions grupals, supervisa-
des i coordinades per un advocat/ada 
mentor/a, tracten de trobar solucions 
als dubtes, necessitats o inquietuds 
que puguin tenir en el dia a dia de la 
seva tasca professional. Així mateix, 
pretén proporcionar un sistema de 
networking, posant en contacte advo-
cats i advocades de diferents generaci-
ons 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 al Mentoring 2019 ha es-
tat de 30 persones col·legiades. 

Guies de normativa bàsica:
Cada any, hi ha una actualització de les 
guies de normativa bàsica, que es posen 
a l’abast exclusiu de les persones col·le-
giades per tal de  conèixer les seves obli-
gacions i drets en l’exercici de la profes-
sió 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

Jornada ARACOOP 2019
ARACOOP és un programa marc de co-
operació público-privada, promogut pel 
Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya 
que posiciona l’economia social i coope-
rativa com a peça clau per a la construc-
ció d’un model econòmic social, demo-
cràtic i inclusiu.  

Aquest 2019, la “Secció de Dret Coope-
ratiu i Economia Social” i el SOOP han 
organitzat de manera coordinada amb 
l’ARACOOP, una Jornada sobre: “Les co-
operatives d’habitatge i els instruments 
financers de les cooperatives”

L’objectiu de la sessió ha estat:
• Donar a conèixer les particularitats de 
la regulació dels diferents règims d’habi-
tatge a través del cooperativisme i des 
de la vessant jurídica. 
• Promoure conjuntament amb els as-
pectes financers, eines per a un assesso-
rament jurídic especialitzat en l’àmbit de 
l’habitatge dins de l’economia social. 

•Conèixer casos rellevants en matèria 
de finançament, de règims d’habitatge 
cooperatiu, els seus aspectes jurídics i 
referències a Catalunya, a nivell estatal 
i europeu.

Existeix la necessitat de professionals 
jurídics experts que donin garanties i 
orientació en matèria d’habitatge sense 
ànim de lucre i cooperatiu. Poden veure 
com una oportunitat de negoci o profes-
sional en especialitzar-se en aquest àm-
bit concret de l’economia social.
Aquest any han participat 82 professio-
nals a la Jornada. 
 
•Arquia Banca: 
SOOP i Arquia han organitzat juntament 
dues sessions informatives grupals amb 
experts en economia-financera, adreçat 
a col·legiats/des, emprenedors/es, així 
com, empreses. Sota el Títol: 
“Les 10 regles d’or per a què el teu ne-
goci tingui una salut financera de ferro”.
Els Objectius eren donar a conèixer 
aquells aspectes més bàsics de les finan-
ces del negoci per a prendre millors deci-
sions econòmic-financeres. El Contingut 
de la ponència va ser explicar de primera 
mà quines són aquestes regles bàsiques 
per a una bona gestió estratègica. 
A les dues accions informatives (19 Ge-
ner i 16 Novembre 2019), hi van participar 
35 persones:
 
SESSIÓ INFORMATIVA GENER 2019 
Comissió d’Estrangeria. Important in-
crement en nombre de consultes

Des de la Comissió d’Estrangeria es 
presta i coordina diversos serveis amb 
una doble vessant pública i privada dins 
la Institució.

En  l’esfera de les funcions privades el 
conjunt d’actuacions i serveis que es duu 
a terme per la Comissió d’Estrangeria te-
nen com a destinataris exclusivament als 
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col·legiats i col·legiades de l’ICAB essent 
el nucli central de la seva activitat el Ser-
vei d’Orientació Juridica relatiu al marc 
jurídic de l’estrangeria,  integrat pel dret 
comunitari i extracomunitari, la naciona-
litat espanyola,  situacions de protecció 
internacional i la mobilitat internacional. 

Dins la vessant pública, mitjançant acords 
de col·laboració amb l’Ajuntament de Bar-
celona i el Ministeri de l’Interior, des de 
la Comissió d’Estrangeria es coordina res-
pectivament el SAIER, Servei d’Atenció a 
Immigrants, Emigrants i Refugiats i el SOJ 
al Centre d’Internament d’Estrangers de 
la Zona Franca de Barcelona, deixant així 
latent la implicació de  l’ICAB per la sal-
vaguarda dels drets dels més vulnerables.

Servei d’Orientació Jurídica
El Servei d’Orientació Jurídica és un ser-
vei exclusiu per a les persones col·legia-
des i constitueix l’epicentre de l’activitat 
de la Comissió d’Estrangeria.

Durant l’any 2019 la Comissió ha donat 
resposta a 7239 consultes. 

Les consultes en funció del règim jurídic 
al qual pertanyen hi ha 5 grups que des-
taquen per sobre la resta. En primer lloc, 
es situen les consultes sobre els drets i 
llibertats dels estrangers  extracomuni-
taris, règim general, regulat per la Llei 
4/2000 i el reglament que la desenvo-
lupa, que encapçala el rànquing amb el 
nombre de consultes més demandades 
amb 2823 peticions. Seguidament, s’hi 
troben les qüestions vinculades al règim 
comunitari, RD 240/2007, sobre l’entra-
da i permanència a Espanya dels naci-
onals comunitaris i dels membres de la 
seva família amb 984 peticions. La nacio-
nalitat espanyola i la migració qualificada 
en el marc de la mobilitat  internacional 
de la Llei 14/2013, amb 436 i 308 respec-
tivament, integrarien el tercer i quart 
grup.  Com a últim motiu de consulta a 
destacar estarien les relacionades amb 

el dret d’asil i la protecció internacional 
amb 155 sol·licituds. 

La tramitació dels expedients, amb es-
pecial rellevància a la problemàtica en 
l’obtenció de cites prèvies i els serveis 
que es presten des de la comissió tanca-
rien les consultes més sol·licitades.

A través del Gràfic 26 es mostra l’evolu-
ció d’aquestes cinc categories de con-
sultes més rellevants en el període com-
près entre els anys 2015 i 2019.  

El gràfic mostra el predomini absolut del 
règim general situat, any darrera any, al 
capdavant amb el nombre de consultes 
més demandades del Servei d’Orien-
tació Jurídica. Pel que fa a la resta de 
categories (Gràfic 27),  no hi ha alteraci-
ons durant tot el període analitzat, man-
tenint-se l’ordre en la classificació. Per 
tant, es pot parlar de consolidació en 
l’evolució de les categories en funció del 

TIPOLOGIA DE LES CONSULTES 

Règim General 2.823

Règim Comunitari 984

Nacionalitat
436

Tramitació
2.091

Procediment 136

Llei d’emprenedors 308

Normativa 6

Comissió 200

Protecció Internacional 155

Dret de Família 23

Dret Penal 18

Dret Civil 1

Altres 58

TOTAL 7.239

2016 2017 2018 2019

Gràfic 26. EVOLUCIÓ DE LES CONSULTES MÉS  DEMANDADES
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nombre de consultes.  Per últim, s’obser-
va una evolució ascendent en totes les 
categories. En alguns casos, la progressió 
ha suposat que el nombre de consultes 
s’hagin duplicat com per exemple les 
qüestions vinculades a la Nacionalitat 
Espanyola o les relatives a la Protecció 
Internacional.

L’anàlisi dels temes més rellevants, o la 
principal demanda d’informació en cada 
categoria de consulta, durant el 2019 no 
presenta grans canvis respecte als altres 
anys.  En règim general, l’obtenció de la 
residència per circumstàncies excepcio-
nals, mitjançant l’arrelament social, conti-
nua essent, un cop més, el principal motiu 
de petició d’informació amb 297 sol·lici-
tuds.  La variació més significativa es tro-
ba en el creixent interès per l’autorització 
de residència per a la cerca d’ocupació o 
per emprendre un projecte empresarial 
a favor dels estudiants internacionals/
investigadors. Aquesta autorització, que 
va ser incorporada a  l’ordenament jurí-
dic espanyol per la Directiva 2016/801/
UE,  amb  130 peticions d’informació, ha 
desplaçat a les consultes relatives a la 
reagrupació familiar amb  121 registres. 

En l’àmbit del Règim Comunitari, la matè-
ria més demandada  ha estat la referida a 
totes les formalitats administratives que 
afecten  als familiars del ciutadans comu-
nitaris quan no ostenten la nacionalitat 
comunitària amb 674 peticions. 

L’interès per l’adquisició de la nacionali-
tat espanyola pels ciutadans i ciutadanes 
estrangers residents queda reflectit per 
les 436 consultes. Essent les vies d’ad-
quisició de la nacionalitat espanyola i les 
qüestions que afecten a la tramitació dels 
expedients d’adquisició de la nacionalitat 
per residència amb 217 cadascuna d’elles 
les consultes més rellevants.
En el marc de les autoritzacions regula-
des per la llei 14/2013, de 27 de setem-

Gràfic 27. CONSULTES MÉS DEMANDADES EN CADA CATEGORIA
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Gràfic 28. VIES DE COMUNICACIÓ.

telefòniques  
6.501

altres  
6

per correu  
electrònic  
361

presencials 
371

EVOLUCIÓ MEDIACIONS PRIVADES

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

SOL·LICITADES 91 81 120 159 120 98 106

ARXIVADES 61 60 76 102 73 42 52

TRAMITADES 30 21 31 35 45 34 31

PENDENTS 0 3 0 22 2 22 23

Gràfic 29. EVOLUCIÓ DE LA MEDIACIÓ AL CENTRE ADR ICAB
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bre, de recolzament als emprenedors i la 
seva internacionalització, amb l’objectiu 
d’internacionalitzar l’economia espanyola 
a través d’un sistema de mobilitat inter-
nacional que inclou noves vies d’entrada 
i residència d’inversors, emprenedors i 
treballadors que contribueixin al desen-
volupament econòmic, laboral i social 
del país,   un any més,  l’autorització de 
residència per la realització d’una inver-
sió significativa en béns immobles i les 
autoritzacions adreçades a professionals 
altament qualificats, amb 85 i 77 consultes 
respectivament,  són les que desperten 
un interès més significatiu. La possibilitat 
de modificar les autoritzacions atorgades 
per aquesta via i passar a una autoritza-
ció de residència de Règim General es 
manté en la tercera posició amb 38 con-
sultes. Respecte a les consultes relacio-
nades amb la protecció internacional, el 
contingut de  l’assistència lletrada en les 
peticions de protecció internacional, en 
frontera o  territori, concentren  l’eix d’in-
terès  i representen,  sumen 138  de les 155 
qüestions plantejades.

Si parlem d’aspectes relacionats amb la 
tramitació dels expedients, aquesta cate-
goria de consulta suma un total de 2.091 
peticions. La principal demanda d’infor-
mació ha estat la relacionada amb la pro-
blemàtica existent en l’obtenció de cites 
prèvies pels tràmits que requereixen la 
compareixença personal de l’interessat 
en l’Oficina d’Estrangeria de Barcelona, 
Departament de Treball de la Generalitat 
o en dependències policials quan es trac-
ta d’obtenir la documentació. Els 1.265 re-
gistres marquen el grau d’insatisfacció en-
vers aquest assumpte. Cal recordar que 
la Comissió d’Estrangeria ha sol·licitat 
l’emparament de la Institució del Defen-
sor del Pueblo per aquest tema i manté 
obert un expedient de queixa. Les notifi-
cacions relatives als expedients o la trami-
tació telemàtica de diferents tràmits són 
les altres qüestions a destacar en aquesta 

categoria amb 194 i 163 consultes respec-
tivament.   

D’altra banda, la transversalitat del dret 
d’estrangeria fa que des de la comissió 
es resolguin també consultes puntuals 
de dret de família, com la inscripció del 
matrimoni, o la dissolució del vincle i els 
efectes que pot tenir sobre les autoritza-
cions de residència, o sobre dret penal, 
com a conseqüència de tenir antecedents 
penals a l’hora d’obtenir una autorització 
de residència o renovar-la o  la interposi-
ció del recurs administratiu com a via per 
recórrer les resolucions desfavorables.
 
La Comissió d’Estrangeria complementa 
el Servei d’Orientació Jurídica amb altres 
serveis i actuacions  amb l’objectiu de 
proveir als professionals amb diferents 
eines de suport per a la seva feina. Així, 
els advocats i advocades tenen a la seva 
disposició,  mitjançant l’apartat d’estran-
geria de la web de l’ICAB,  notícies d’es-
pecial interès per als que es dediquen 
a aquesta branca del dret.  Els criteris 
administratius que traslladen les Admi-
nistracions que tramiten expedients, una 
base de jurisprudència amb més de 660 
resolucions, un apartat amb legislació, i  
un altre amb instruccions de les Adminis-
tracions,  entre d’altres.  D’igual manera,  
la comissió aprofita el web  per mantenir 
informats als professionals de les accions 
que es realitzen des del departament.

Des de la Comissió d’Estrangeria també 
s’organitzen jornades formatives mono-
gràfiques sobre temes d’especial relle-
vància i l’edició anual del Curs General 
d’Estrangeria. En altres ocasions la Co-
missió intenta aconseguir solucions a les 
incidències que els remeten els col·legi-
ats i col·legiades davant el funcionament 
anormal d’una administració, traslladant 
peticions d’informació a l’Administració 
competent en funció de la matèria de què 
es tracti.

Pel que fa a les vies de contacte amb 
la comissió, un any més,  els col·legiats i 
col·legiades han escollit el telèfon com a 
via preferent per comunicar-se. Les 6.501 
consultes registrades per aquest canal re-
presenten el 90%, tal com ho demostra 
el gràfic 28.  Entre les realitzades presen-
cialment en dependències de la comissió 
i les realitzades per correu electrònic no 
presenta una diferència a destacar.  

Servei de gestió de cites 
A través d’aquest servei la Comissió d’Es-
trangeria posa a disposició  dels col·legi-
ats i col·legiades la possibilitat de reser-
var una cita per a presentar sol·licituds  
d’autoritzacions inicials de treball compe-
tència del Departament de Treball, Afers 
Social i Família de la Generalitat de Cata-
lunya. Durant el 2019 s’han gestionat  171 
peticions de  cites.

CENTRE ADR ICAB – ÀREA DE MEDI-
ACIÓ. EL CENTRE DE MEDIACIÓ PRI-
VADA DE REFERÈNCIA A CATALUNYA
El CENTRE ADR ICAB, inaugurat el 18 de 
gener de 2019, ha subsituit l’antic CEMI-
CAB, però assumeix les funcions que li es-
taven atorgades. El CENTRE ADR ICAB, 
a més de la gestió de les mediacions pú-
bliques, gestiona un servei de mediació 
per a l’advocacia consistent en informar 
i tramitar totes les qüestions relatives a 
la mediació, des del suport per sol·licitar 
aquesta via per resoldre controvèrsies, 
fins a les incorporacions com a persona 
mediadora, realitzar formació continuada 
en mediació o tramitar les sol·licituds de 
mediació privada realitzades per la ciuta-
dania, procedint a la designació de perso-
na mediadora, així com de les derivacions 
de mediació intrajudicial.

En el Gràfic 29, es veu l’evolució de la 
mediació en el CENTRE ADR ICAB, 
des de la seva creació fins a l’any 2019. 
Durant aquest darrer any, s’han tramitat 
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106 expedients de mediació, dels quals 
31 han estat acceptats, 52 arxivats i 23 
resten pendent de resolució. Aquestes 
xifres confirmen un increment en el total 
de les mediacions privades tramitades 
respecte de 2018.

No només s’ha incrementat el nombre 
de mediacions privades tramitades res-
pecte a l’any anterior, sinó que ho ha fet 
tot mantenint unes bones xifres de sol-
licitud, tramitació i acceptació, tendèn-
cia que confirma el que ha anat succeint 
els darrers anys. D’una banda, aquesta 
dada ha de posar-se en relació amb el 
descens de la litigiositat judicial regis-
trada en tots els ordres jurisdiccionals, 
tal com es pot contemplar en les taules 
comparatives que es troben en el Capí-
tol sobre “Conclusions generals”. D’altra 
banda, estem davant una institució re-
lativament jove, de manera que, en un 
futur, quan la Mediació abasti un major 
grau de maduresa, possiblement es veu-
ran augmentats els nombres referits als 
expedients privats tramitats pel CEN-
TRE ADR ICAB.

En el Gràfic30 s’aprecia la procedència 
de les mediacions sol·licitades al CEN-
TRE ADR ICAB des de l’any 2012 fins a 
l’any 2019. En aquest, veiem com la gran 
majoria d’expedients s’inicien directa-
ment al mateix centre, amb 77 de 106 
totals sol·licitades l’any 2019. La sego-
na font més cabalosa ha procedit dels 
Jutjats, amb un total de 17 sol·licituds; 
mentre que la resta de sol·licituds deri-
vades han procedit dels Serveis SOM i 
de l’OAC amb 9 i 3 expedients, respec-
tivament.
 
D’altra banda, les mediacions intrajudici-
als privades s’han incrementat fins a 17 
expedients l’últim any, xifra que confir-
ma una notable recuperació de la medi-
ació intrajudicial respecte de l’any 2018, 
en què només s’havien tramitat 2 expe-

PROCEDÈNCIA MEDIACIONS PRIVADES

2015 2016 2017 2018 2019

CEMICAB 102 116 76 82 77

OAC 13 17 22 3 3

JUTJATS 1 12 11 2 17

SOM 3 14 11 11 9

Gràfic 30. PROCEDÈNCIA DE LES MEDIACIONS SOL·LICITADES AL CENTRE 
ADR ICAB.

Gràfic 31. AULA DE LES MEDIACIONS SOL·LICITADES AL CENTRE ADR ICAB 
PER MATÈRIES

MEDIACIONS PRIVADES PER MATÈRIES

 2015 2016 2017 2018 2019

FAMÍLIA 52 59 57 46 67

ASSEGURANCES 1 1 1 4 0

ASSOCIACIONS I FUNDACIONS 1 0 0 0 1

SUCCESSIONS 1 0 2 1 3

ARRENDAMENTS 
I PROP. HORITZONTAL

3 2 9 5 2

DIVISIÓ COSA COMUNA 2 0 0 0 0

COMUNITARI 1 1 1 0 2

MERCANTIL 2 2 6 2 1

HONORARIS 13 8 3 17 14

CIVIL 27 18 1 5 6

CONSUM 3 0 5 1 0

HIPOTECARI 6 55 18 2 2

DRET I OBLIGACIONS 0 0 12 4 1

ALTRES 6 13 5 8 7
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dients. Fent una anàlisi més global, es 
constata que no només s’ha aconseguit re-
cuperar la mediació privada derivada dels 
Jutjats respecte de l’any 2018, sinó que 
s’ha assolit la millor xifra de mediacions in-
trajudicials privades fins ara registrada.

En el Gràfic 31 s’observa una taula amb 
els procediments de mediació classifi-
cats en funció de la matèria sobre la qual 
versa, en el període 2012-2019. Cal tenir 
en compte que l’àmbit d’actuació sobre 
el qual s’ha desplegat la mediació ha es-
tat principalment el privat. Dins de les 
principals matèries que han motivat un 
expedient de mediació destaca les que 
es produeixen en l’àmbit de la família. En 
aquest és especialment important tenir 
en compte que es parteix d’una relació 
privada més o menys intensa entre les 
parts en conflicte, per la qual cosa la me-
diació suposa un mecanisme especial-
ment interessant perquè la resolució de 
les controvèrsies es facin de la manera 
menys traumàtica possible.

Igualment es consoliden els índexs d’ex-
pedients de mediació tramitats en l’àm-
bit d’honoraris professionals. D’altra 
banda, pel que fa als expedients en ma-
tèries de dret civil i dret hipotecari, les 
xifres s’han mantingut respecte de l’any 
2018 (en el cas de Civil ha augmentat 
encara que de forma poc significativa), 
de manera que aquestes dues matèries 
encara no aconsegueixen recuperar-se 
del descens respecte d’anys anteriors. 
Aquesta tendència de descens iniciada 
l’any 2017 coincideix amb la superació de 
la crisi i dels desnonaments massius. 

Pel que fa a altres matèries, en línies 
generals s’observa un manteniment de 
sol·licituds, destacant entre aquestes, i 
com a màxima novetat, un augment de 
les mediacions privades en l’àmbit suc-
cessori, especialment en les herències 
multiparts.

SERVEI D’ATENCIÓ COL·LEGIAL. 
AUGMENT DEL NOMBRE DE VÍDEO-
CONFERÈNCIES 

El Servei d’Atenció Col·legial és un de-
partament creat per informar, assesso-
rar i prestar serveis als col·legiats/des de 
manera personalitzada i centralitzada. 
Inclou tres àrees diferenciades: Servei 
d’Atenció Col·legial (carrer Mallorca i 
Ciutat de la Justícia), Registre General i 
Centraleta.

Els seus principals objectius i tasques 
són atendre les consultes de les perso-
nes col·legiades en matèria col·legial i 
professional, també gestionar els dife-
rents tràmits col·legials: col·legiacions i 
reincorporacions, baixes col·legials, can-
vis de condició (altes i baixes d’exercici) 
i actualització de dades col·legials (adre-
ces, comptes bancaris, etc...)

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

• Col·legiacions
• Renovació, substitució i ampliació de 
les pòlisses de Responsabilitat civil de 
tots els col·legiats exercents
• Emissió dels diferents carnets col·legi-
als i certificats de signatura digital
• Passis de presons
• Videoconferències amb centres peni-
tenciaris
• Autoritzacions per a la defensa d’as-
sumptes propis
• Renúncies d’honoraris
• Certificats
• Descomptes per naixement de fills/es
• Adhesions a convenis de col·laboració
• Tramitació de sol·licituds d’ajornament 
en el pagament de quotes col·legials
•Inscripció als Registres professionals 
d’Administradors concursals, compta-
dors partidors i auditors en entorns tec-
nològics
• Registre de societats professionals

•Tramitació de les sol·licituds d’ajuts a 
persones amb discapacitat o familiars 
dependents amb discapacitat
• Punt d’informació cadastral
• Servei de traduccions
• Lliurament d’autoritzacions d’aparcament
• Obtenció d’ informes d’accident de 
trànsit lleus
• Venda de productes col·legials (paper 
professional, togues, carteres, etc...)

L’any 2019, s’han atès aproximadament 
12.357 consultes presencials, 18.055 per 
correu electrònic i 96.868 atencions te-
lefòniques al Servei d’Atenció Col·legial, 
de les 336.997 a tot l’ICAB. 

D’altra banda, durant aquest 2019, el Ser-
vei de Videoconferències amb centres 
penitenciaris que el Col·legi de l’Advo-
cacia de Barcelona, conjuntament amb 
la Direcció General de Serveis Peniten-
ciaris, posa al servei dels advocats/des 
d’aquesta Corporació, per mantenir en-
trevista amb els seus clients interns en 
centres penitenciaris, a través del siste-
ma de videoconferència, pioner a Cata-
lunya i a la resta de l’Estat, ha tornar a 
ser molt eficaç i positiu. 

En aquest sentit, aquest any 2019 s’ha 
produït un notable augment del número 
de videoconferències respecte l’any an-
terior, doncs s’han realitzat un total de 
1.995. Aquest servei evita el desplaçament 
al centre penitenciari, estalviant temps, i 
ha permès incrementar les possibilitats 
de comunicar i informar als clients interns 
en centres penitenciaris, en un exercici, 
també, de responsabilitat social.

S’ha consolidat també el servei, pel qual 
els advocats/des d’aquesta Corporació 
poden tramitar telemàticament o 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.
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També ha estat important l’emissió de 
certificats de signatura digital /ACA. Du-
rant els anys 2015, 2016 i 2017, per causa 
de les modificacions legislatives proces-
sals per les quals tots els advocats i ad-
vocades havien de començar a comuni-
car-se amb els Jutjats i Tribunals on-line, 
es va donar un augment molt important 
d’expedició de certificats ACA. No obs-
tant això, aquest any 2019 el nombre de 
certificats expedits (3.699) ha augmentat 
i estabilitzat. (Gràfic 32)

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

Per altra banda, un dels serveis més 
utilitzats pels advocats i advocades, es-
pecialment a la Ciutat de la Justícia de 
Barcelona, ha estat el servei de préstec 
de togues. Com es veu al gràfic adjunt, 
aquest any 2019, a les sales de l’ICAB 
dels jutjats de Barcelona s’han prestat 

més de 90.000 togues, essent la juris-
dicció civil la qui té un volum més impor-
tant, amb més de 30.000 togues pres-
tades. S’ha de recordar que hi ha unes 
1000 togues a disposició dels advocats i 
advocades, que les togues velles es van 
renovant, i que periòdicament, cada 30 
dies com a màxim, es porten a rentar.

Aquest any 2019, a la Ciutat de la Justí-
cia, s’han destinat recursos a millorar el 
servei d’accés als ordinadors existents, 
per poder atendre qualsevol incidència 
del servei.

En concret, com s’aprecia en el gràfic 
adjunt, l’any 2019 s’han realitzat un total 
de 23.881 connexions, per part de 3.468 
usuaris únics, als dels ordinadors de la 
Ciutat de la Justícia.

El detall de connexions per franges ho-
ràries es mostra al Gràfic 33. 
 
Per altra banda, quant a l’accés wi-fi a 
la seu de l’ICAB del carrer Mallorca de 
Barcelona, l’any 2019 s’hi han connectat 
13.356 persones col·legiades.

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2015

Gràfic 32. EMISSIÓ DE CERTIFICATS ACA.

Gràfic 33. ÚS D’ORDINADORS  
PER FRANGES HORÀRIES

TOGUES PRESTADES A LES SALES DE 
L’ICAB DELS JUTJATS DE BARCELONA 

CONNEXIONS WIFI JUTJATS + SEU ICAB

90.000

37.237

5.144

2.866

3.699

6.201

8.174
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Les activitats de 
les comissions

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

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

Conferència: ‘El secret professional de l’Advocat d’Empresa’
Conferència: ‘Recerques internes en el marc dels Models de Compliance’
Conferència: ‘La responsabilitat penal de l’empresa’
Conferència: ‘Accions concretes a aplicar després de l’experiència del RGPD i la LOPD’
Conferència: ‘Directius en l’òrgan d’Administració. Implicacions mercantils, laborals i fiscals’
In House Day:  ‘Com millorar la visibilitat de l’advocat in-house: elevator pitch i comu-
nicació efectiva’
Conferència: ‘Contractes de distribució i agència internacionals: problemes de dret 
aplicable i jurisdicció’
 

Comissió de Justícia Penal Internacional 
i Drets Humans 
Col·loqui: ‘Tomàs Alcoverro, 50 anys al Líban: vivències polítiques i humanes 
d’Orient Mitjà’
Coorganització amb l’Escola Judicial - Conferència: ‘Cooperació judicial interna-
cional amb la Cort de Justícia Penal Internacional’
Jornada i acte d’homenatge al Sr. Luis del Castillo Aragón
Taula Rodona: ‘Síria, camí cap a la concòrdia’
Conferència: ‘Veneçuela, Drets Humans i Democràcia’
Jornada: ‘Intervenció lletrada en processos penals en matèria de víctimes de 
tràfic d’éssers humans’
Diàleg sobre accés a la justícia especial per a la pau - Colòmbia
Àgora de Drets: ‘Dret a la veritat, a la justícia, a la reparació i a les garanties de 
no repetició i Dret a l’accés a la justícia’
I Edició del Premi Luis del Castillo en Justícia Penal Internacional i Drets Humans
Coorganització amb el CEJFE i CAPI de la ‘XII Jornada Justícia Penal internacio-
nal i universal. La immigració i els delictes derivats del seu procés.’
Conferència: ‘Intel·ligència Artificial’
Conferència: ‘Els Drets Humans de la Infància i el Dret Penal Internacional en 
països de trànsit migratori’
Presentació llibre: ‘El Tribunal de Estrasburgo. Una inmersión rápida’
Taula rodona: ‘La Pena de Mort en la legislació internacional i Assemblea Comis-
sió Justícia Penal Internacional i Drets Humans’
Taula Rodona: ‘Mecanismes de reacció jurídica davant una eventual vulneració 
de Drets Humans en el procés penal’
Programa Cercles per agressors sexuals als centres penitenciaris. Presentació 
nou projecte de Classificacions inicials en centres oberts
 

Comissió de Drogues
Conferència: ‘Llei Penal i Alcohol’
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Comissió d’Advocats de  
Responsabilitat Civil i Assegurances
XXVI Congrés Responsabilitat Civil Barcelona
Conferència: ‘Els riscos extraordinaris i el Consorci de Compensació d’Assegurances: 
Inundacions i tumults’
Conferència: Els sistemes d’ADR a l’àmbit de la Responsabilitat Civil

Comissió de Defensa dels  
Drets  de la Persona i del  
Lliure Exercici de l’Advocacia

 
Conferència: ‘Dia de l’Advocacia Amenaçada 2019. El Dret de Defensa a Turquia en el 
marc del Consell d’Europa’
Jornada: ‘En rescat de l’Open Arms.  Salvem drets, salvem vides’
Conferència ‘Sentència núm. 124/2019 de la Sala Segona del Tribunal Suprem per uni-
ficació de doctrina’
Conferència: ‘1 d’octubre, els processos judicials sobre l’actuació de la policia’
Conferència: ‘El règim sancionador de la legislació anti-discriminatòria a debat: avenç 
o retrocés de drets?’
Conferència: ‘Els mecanismes de denúncies individuals davant el Comitè de Drets 
Econòmics, Socials i Culturals (DESC) de Nacions Unides’
Jornada: ‘Els drets humans, avui. El dret de protesta’
1 d’octubre: Els processos judicials sobre l’actuació de Policia.
Seminari de Queixes Individuals als Òrgans dels Tractats (Comitès de NU)
Conferència del Grup de Presons

 

Comissió dels Drets de les Persones amb 
Discapacitat
Jornada de presentació del monogràfic ‘Dignitat, igualtat, discapacitat i dret’
Cicle de jornades sobre la capacitat de les persones: ‘Modificació de la capacitat, 
art.12 CDPD. Nou enfocament’
Cicle de jornades sobre la capacitat de les persones: ‘Figures d’autoprotecció. Alter-
natives a la modificació de la capacitat’
Cicle de Jornades sobre la capacitat de les persones: ‘Garantir el futur. Patrimoni 
Protegit’
Conferència: ‘Dones i discapacitat, doble discriminació’
I Congrés sobre Dret a l’autonomia Personal
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Comissió Dret Penitenciari

29è Curs de Dret Penitenciari
Presentació llibre: ‘El principio del interés del menor. A propósito de la estancia de 
menores, junto con sus madres reclusas, en los centros penitenciarios’
Programa Cercles per agressors sexuals als centres penitenciaris. Presentació nou 
projecte de Classificacions inicials en centres oberts
XXI Jornadas del SOAJP (Servicios 29è Curs de Dret Penitenciari)
Presentació llibre: ‘El principio del interés del menor. A propósito de la estancia de 
menores, junto con sus madres reclusas, en los centros penitenciarios’
Programa Cercles per agressors sexuals als centres penitenciaris. Presentació nou 
projecte de Classificacions inicials en centres oberts
XXI Jornadas del SOAJP (Servicios de Asistencia y Orientación Jurídico-Penitencia-
ria)  de Asistencia y Orientación Jurídico-Penitenciaria) 

Comissió per a la Igualtat de Drets  
dels Nous Models de Família
Taula rodona: ‘La infància trans: diàlegs des de la diversitat familiar i la igualtat, des 
del Dret comparat’

Comissió de Dones Advocades

Conferència: ‘Els nous reglaments (UE) en matèria de règim matrimonial i d’efectes patri-
monials de les unions registrades: Àmbit d’aplicació, definicions i principals innovacions’
II Congrés Violència de Gènere
Conferència: ‘Legislació i Jurisprudència recent: Assetjament sexual i per raó de sexe’
Conferència: ‘Un pas més cap a la igualtat real i efectiva? Una anàlisi dels RD-L 6/2019 
i RD 8/2019, de garantia de la igualtat de tracte entre dones i homes’
Conferència: ‘Jornada a temps parcial i jubilació: Anàlisi de la sentència del Tribunal 
Constitucional del 3 de juliol de 2019 i afectació a les dones treballadores’
Networking i Cooperació: ‘Dones advocades, economistes i psicòlogues’
Reflexions sobre la Violència contra la dona en xarxes socials
Lectura del manifest Dia de la dona
International Symposium 2019: The power of gender equality to transform the busi-
ness of law, organitzat per la “Law Society of London and Wales”, a Londres
I International Congress: “The Fourth Industrial revolution and its Impact on Ethics - 
Solving the Challenges of the Agenda 2030”” Organització: “European Women Law-
yers Association”, al Centre Picasso HUB de Madrid.
Lectura del manifest Dia contra la violència masclista
Coorganització de l’ICAB amb la Comissió de Dones de l’Associació Intercol·legial, 
sobre “Corresponsabilitat i Treball de Cura.
Coorganització de les Jornades de violència masclista, a l’ICAB 
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Grup de l’Advocacia Jove

Taller GAJ: ‘Apps de productivitat per a advocats i advocades’
Conferència GAJ: ‘Mediació i Comunicació No violenta. Com comuniquem?’
Taller SOOP: ‘Ja sóc advocat/da; i ara què?’
Competència i Llei aplicable a les relacions laborals internacionals
Blockchain: Identitat Digital i Protecció de Dades
Curs Zero Penal GAJ: ‘El meu primer judici ràpid: diligencies urgents’
Conferència GAJ: ‘La confidencialitat de l’advocat in-house en entredit’
Col·loqui del GAJ amb Ignacio Escolar i Joaquim Bosch: ‘El segrest de la Justícia’ 
Taller SOOP: Ja sóc advocat/ada; i ara què?
Curs Zero Processal Civil: ‘El meu primer recurs: cassació i infracció processal’
Curs Zero Fiscalitat: ‘Societats, transfer princing’
Curs Zero Processal Civil: ‘El meu primer recurs: apel·lació civil’
Conferència GAJ: ‘Divorci emocional: comprèn el patiment del teu client’
Nasty Gaj Nights
Curs Zero Penal GAJ: ‘La fase d’instrucció’
Taller de captació de clients        
Curs Zero GAJ Processal Civil: ‘Les meves primeres Diligencies Preliminars’
Curs Zero GAJ Mercantil: ‘Due Diligence, Term Sheet i Pacte de socis’
Curs Zero GAJ Mercantil: ‘Remuneració administradors’
Curs Zero GAJ Mercantil: ‘Actualitat i aplicació del RGPD’
Curs Zero GAJ Mercantil: ‘Drets Propietat Intel·lectual i Industrial’
Conferència GAJ: ‘Mobbing Laboral’
Jornada: ‘El procés penal de la persona jurídica i les seves tendències de futur’
Conferència GAJ: ‘Nul·litat de l’acomiadament i baixes per IT’
Curs GAJ: ‘Connecta amb les teves emocions: Benestar per viure plenament’
Conferència GAJ i AIJA: ‘La digitalització de la professió: la visió des dels despatxos 
grans, mitjans i petits’
Mentoring 6a Edició: Dret Laboral
Mentoring 6a Edició: Dret de Família
Mentoring 6a Edició: Dret Penal
Mentoring 6a Edició: Dret Civil
Mentoring 6a Edició: Dret Digital
Conferència GAJ: ‘Fiscalitat de la empresa familiar. Nocions bàsiques per a no fis-
calistes’  
Conferència GAJ: ‘Fiscalitat de les start-ups i emprenedors. Nocions bàsiques per 
a no fiscalistes’
Conferència GAJ: ‘Fiscalitat en crisis matrimonials. Separació, divorci, aliments i pen-
sions. Nocions bàsiques per a no fiscalistes’ 
Conferència GAJ: ‘Fiscalitat de les operacions immobiliàries. Nocions bàsiques per 
a no fiscalistes’
YoGAJ 
‘Diari d’un Millennial; en busca de la felicitat laboral’
GAJ-ASCOM: ‘El compliance com a sortida professional per als joves’
Conferència GAJ: ‘Anàlisi d’estats financers per a no financers’           
Taller GAJ: ‘Els delictes que poden cometre les empreses. Criteris penals per a ela-
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borar models de compliance.’
Conferència GAJ: ‘Responsabilitat i proteccionisme animal en matèria penal’   
Conferència GAJ: ‘El règim jurídic dels animals al CC, LH i LEC. Els animals domès-
tics en les crisis de parella’
Conferència GAJ: ‘Introducció a les diferents formes de responsabilitat jurídica de-
rivada de la tinença d’animals en via administrativa.’
Conferència GAJ: ‘Blockchain i smart contracts: funcionament, aplicacions i reptes 
jurídics’
Conferència GAJ: ‘La intervenció (eficaç) de l’advocat/da en el judici per delicte lleu’
Conferència GAJ: ‘Claus per potenciar la venda de serveis jurídics a empreses i 
particulars’
Conferència GAJ: ‘Comportament no verbal: convèncer, entendre i comunicar’
Conferència GAJ: ‘La (oblidada) influència del sistema italià de compliance en el 
codi penal espanyol: un curiós cas de plagi legislatiu’
Conferència GAJ: ‘Com transformar digitalment un despatx d’advocats en 6 mesos’
Conferència GAJ: ‘Marca Personal de l’advocat’
Premis Taronja&Llimona 2019
GAJ RUN CLUB
GAJ TALKS: ‘La Justícia des de la Política’
AFTERWORK GAJ
Concurs AMADEU MARISTANY
1r Festival de Cine del GAJ
GAJ TALKS amb Antonio Garrigues Walker
CONGRES JAC
GAJTALKS ‘Les Manades: el Patriarcat, a la Justícia i la Societat?’
GAJ: Visita comentada a l’exposició Oriol Maspons, la fotografia útil/ 1949-1995 del 
MNAC 
   

Comissió Prospectives  
Socio-Professionals
Taller SOOP: ‘Com fer rendible un despatx d’advocats/des’
Curs pràctic per fer rendible el teu despatx 
Masterclass: ‘Llenguatge no verbal’
Plantejament inicial i presentació del projecte “Marca Advocacia ICAB” com a segell 
de bones pràctiques per als despatxos professionals.

Comissió de Sèniors
Durant aquest any 2019 es vol destacar el compromís per part de Junta de la Co-
missió d’Advocats Seniors,  d’incrementar el valor cultural i científic de les seves 
activitats. Es pot apreciar tan en el contingut de les  conferències organitzades 
com en les visites culturals. La Comissió d’Advocats Seniors, cada vegada més, 
pretén convertir-se en una comissió “formativa” pels nostres companys sèniors. A 
més enguany, cal destacar la seva implicació en temes humanitaris i de voluntariat. 
També s’aprecia un increment de les activitats lúdiques com ara excursions o el 
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cinefòrum.
Eleccions per a la renovació de la Junta de la Comissió d’Advocats Sèniors (02/07/2019)

CONFERÈNCIES
Conferència sobre “L’energia nuclear a l’actualitat”.
Conferència sobre “ Dret espanyol versus Dret comunitari”
Conferència sobre “Labor humanitària en les presons de Barcelona”.
Conferència sobre “Amics de la Fundació Pere Tarrés, ONG d’ajuda a la infància ”.
Conferència sobre “El que ens juguem en les pròximes eleccions europees de maig de 
2019”.
Conferència “Una forma diferent de fer teatre”, 
Conferència “Memòria personal de Catalunya “
Conferència sobre “La Barcelona d’ahir, d’avui i de demà”.
Conferència sobre “La plusvàlua “.
Conferència sobre “El XL aniversari del Tribunal Europeu de DDHH ”.
Conferència sobre “Planificació fiscal successòria”.
Conferencia “Qualitat de l’aire i mobilitat urbana”, 
Conferència “Els Borbons “

Dates de Realització de SESSIONS SOBRE TEMES DIVERSOS D’ACTUALITAT: 
10/01/2019, 23/05/2019, 10/10/2019, 21/11/2019, 05/12/2019, 19/12/2019, 27/12/2018

ALTRES
31/1/2019 Cinema Fòrum  
28/2/2019 Cinema Fòrum 
28/3/2019 Cinema Fòrum 
25/4/2019 Cinema Fòrum  
30/5/2019 Cinema Fòrum 
26/9/2019 Cinema Fòrum  “Los Santos Inocentes”
31/10/2019 Cinema Fòrum  “Juventud ambiciosa”
28/11/2019 Cinema Fòrum “Àgora”
12/12/2019 Cinema Fòrum  “The artist”
06/06/2019 Presentació del llibre “Un solitario en el Mare Nostrum” del company sènior, 
Fernando Casanova Sanguino.
14/02/2019 Visita a Santes Creus i “calçotada”
14/03/2019 Visita al Monestir de Sant Cugat
11/04/2018 Visita al Castell de Miravet
14/11/2019 Excursió a Besalú
13/06/2019  Dinar de finalització de Curs
20/12/2019 Dinar de Nadal 
Distinció Advocatus Sènior 2019 al company sènior José Julián Tovillas Zorzano
Assemblea General Ordinària de la Comissió- 25 d’abril de 2019
21/02/2019 Recital de poesia
21/03/2019 Recital de poesia
23/05/2019 Recital de poesia
07/11/2019 Recital de poesies 
21/11/2019 Lectura teatral
19/12/2019 Recital de poesia de Nadal ”
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Comissió de Drets dels Animals
Trobades bilaterals amb Comissions de Protecció dels Drets dels Animals del CICAC.
Participació en reunions i activitats de la Comissió CPDA – CICAC.
Entrevistes i Notes de Premsa respecte a temes d’actualitat en matèria de protecció 
d’animals tres col·legis per temes d’Actualitat.
Assistència i participació en la III TROBADA DE CPDAS d’Espanya, celebrada a Tarra-
gona els dies 16 i 17 de maig de 2019.
Lliurament Premi CPDA “ex aequo” al Lama Wangchen, fundador de la Casa del Tibet 
a Barcelona, representant del Tibet a Espanya i membre del Parlament tibetà a l’exili, 
on representa Europa i al Sr. Jordi Marti i Galbis, Regidor de l’Ajuntament de Barcelo-
na, advocat i membre fundacional de la Comissió dels Drets dels Animals de l’ICAB.
Assistència a reunions de Patronat ZOOXXI en condició de Patrons.
Assistència a les reunions de l’Oficina de Protecció d’Animals de l’Ajuntament de Bar-
celona.
Assistència als Plenaris del Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels 
Animals.

Comissió d’Arbitratge
18/1/19: Inauguració Centre ADR ICAB
Gestió del Registre d’Àrbitres al nou Centre ADR ICAB.
Reunions de treball amb el TSJC per dissenyar i tractar sobre les millores en línia per 
inscripció i actualització Registre d’Àrbitres ICAB
Tramitacions Expedients TACAB des del Centre ADR ICAB 
Coordinació IX Curs d’arbitratge “online” coorganitzat amb altres Col·legis d’Advocats.
Participació en el V Congrés Arbitratge Open Madrid (maig 2019)
Participació Assemblea General CIAR i signatura Conveni de Col·laboració (novembre 2019)
Publicació d’articles científics amb matèria d’Arbitratge a la Revista Mon Jurídic
Febrer 2019: Conferència sobre el nou Reglament del TAB per SRP 2019
7/2/19: Clàusules arbitrals mixtes o esglaonades en arbitratge internacional
28/3/19: L’Arbitratge en els conflictes mercantils dels Contractes de Transports
29/5/19: Ètica Professional i ètica en l’Arbitratge
26/6/19: OMPI i ADR
19/9/19: ¿S’exigeix responsabilitat als Àrbitres? 
20/11/19: Control Judicial del Laude
Programa Màster ADR – ICAB 2019-20 
Treballs preparatoris per organitzar el VI International Arbitration Congress  (octubre 2020).

Comissió d’Advocats/des Mediadors/es 
18/1/19: Inauguració Centre ADR ICAB i Dia Europeu de la Mediació 2019.
Febrer 2019: Jornada de Mediació Internacional a la Festivitat de Sant Raimon 2018 
(febrer 2019).
2 Cimeres formatives Lletrats SOM-Delegacions (abril i novembre 2019).
Abril 2019: Jornada 7x7 sobre Coordinació de Parentalitat.
Juny 2019: Jornada de Mediació al Congrés de l’Advocacia de Barcelona.
Juliol 2019: Assemblea d’Advocats i Advocades Mediadores i Mediadores de l’ICAB 
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(juliol 2019).
Juliol 2019: Jornada 7x7 sobre Justícia Restaurativa.
Programa Científic Màster ADR 2019-2020.
III Congrés Mediació per l’Advocacia.
Treballs preparatoris per GMC i JEM2020.

Comissió per a la Cooperació  
i el desenvolupament (0,7%)
L’ICAB destina el 0,7% del seu pressupost segons l’establert en el reglament de la 
Comissió de data 9 de juliol de 2019 a atorgar ajudes a col·lectius o associacions que 
després d’un concurs convocat anualment, a través de la Comissió per a la Coope-
ració 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 2019 va ser  109.829,85€, els quals corresponien 21.925,67€ al pressupost 2019, 
87.904,18€ de romanent de l’any 2018.

Es van presentar 12 projectes quina suma total era de 308.147,43€.
La Junta de Govern en sessió 10 de desembre de 2019, va aprovar la concessió 
d’ajuts als projectes de cooperació al desenvolupament a: 

ASSOCIACIÓ COOPERACCIÓ el projecte escollit va ser el subvencionat a la con-
vocatòria 2019 que portava per títol: “Defensa Legal adecuada para mujeres crimi-
nalizadas por la absoluta penalización del aborto y violencia sexista en El Salvador”. 
Van rebre 33.768,31€.

HUACAL ONG DE SOLIDARITAT AMB EL SALVADOR el projecte escollit va ser el 
subvencionat a la convocatòria 2019 que portava per títol: Procuración Jurídica para 
un modelo de Inserción de mujeres jóvenes en conflicto con la Ley Penal Juvenil. 
Van rebre 26.827,12€.

MANS UNIDES el projecte escollit va ser el subvencionat a la convocatòria 2019 que 
portava per títol: Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de poblaciones 
muy vulnerables. Van rebre 9.808,00€.

ADDIA el projecte escollit va ser el subvencionat a la convocatòria 2019 que portava 
per títol: El conocimiento y ejercicio responsable de los derechos humanos desde 
la infancia y la adolescencia a través de la abogacía: la participación en mediación 
de niños, niñas y adolescentes, en supuestos de discriminación y bullying. Van rebre 
15.932,96€.

ALTERNATIVA INTERCANVI POBLES INDIGENES el projecte escollit va ser el sub-
vencionat a la convocatòria 2019 que portava per títol: Suport al litigi estratègic en 
defensa de Drets Humans Fonamentals de defensors i defensores indígenes; i Drets 
Col·lectius de Pobles indígenes a Guatemala. Van rebre 14.360,80€.
El finançament d’aquests projectes suposa la despesa d’un 91,68 per cent del pres-
supost de 2019 la qual cosa implica un restant de 9.132,66€.  





L’ICAB
en imatges
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 l’icab trasllada a la ministeri de justícia la necessitat de canviar el termini de l’en-
trada en vigor de la futura llei de mediació. ha estat el marc de la primera reunió que han 

mantingut la degana del col·legi de l’advocacia de barcelona, mª eugèngia gay,  amb  la minis-
tra  de justíica, dolores delgado, a la seu col·legi. des de la corporació també s’ha demanat 

que l’advocacia pugui participar en l’elaboració de les futures lleis a partir de la creació 
d’uns grups de treball especialitzats i dirigits des del ministeri de justícia

inaugurat el centre integral de resolució alternativa de conflictes (adr) 
del col·legi de l’advocacia de barcelona. amb aquesta iniciativa de l’icab 

vol impulsar la mediació i l’arbitratge entre l’advocacia i la societat.
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el 19 de febrer va tenir lloc la inauguració del 29è curs de dret peni-
tenciari, formació impulsada per la comissió de dret penitenciari del 
col·legi, la diputada responsable de la qual és carmen valenzuela

la ‘carta de barcelona pels drets de la ciutadania en l’era digital’. (#barcelonadigitalrights), una 
iniciativa pionera del col·legi de l’advocacia de barcelona per preservar els drets ‘digitals’ de la 
ciutadania s’ha presentat públicament a la societat en el marc del ii digital law world congress
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amb motiu del ‘dia internacional de les dones’ el col·legi i la comissió de dones advocades de l’icab 
reivindiquen la igualtat de drets i la no discriminació així com l’aplicació del conveni d’instanbul a 

l’ordenament jurídic

 el ii congrés de violència de gènere -organitzat sota el lema ‘trenca el teu silenci. física 
o psicològica, tot és violència’- converteix l’icab en un fòrum d’opinió on s’han posat en  comú 

les aportacions de tots els implicats en la lluita contra la violència de gènere: jutges, advocats i 
advocades, psicòlegs, periodistes, agents socials i administracions
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l’icab presenta amb motiu de les diferents convocatòries electorals les “15 propostes per a una justí-
cia digna”

la fira de l’ocupació ajuda a trobar feina a l’advocacia i als estudiants del grau de dret
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 l’advocacia de barcelona advoca perquè totes les empreses disposin d’un marc de regulació dels 
drets digitals dels treballadors

l’icab reuneix per sant jordi als guanyadors de la xx edició de contes d’advocats i advocades 
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les proves genètiques en la contractació d’assegurances, els vehicles de mobilitat personal, la refor-
ma del codi penal i els accidents de trànsit centren el xxvi congrés de rc de l’icab

el ii congrés de dret immobiliari, organitzat per l’icab, aborda com a temes centrals l’ocupació il·le-
gal de cases i la incidència dels pisos turístics en les comunitats de propietaris
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 l’icab fa visible el talent femení i posa les bases per construir una societat més 
igualitària mitjançant el 2nd women business & justice european forum

 signat un conveni del col·laboració entre el col·legi de l’advocacia de barcelona i arquia 
banca amb l’objectiu que l’advocacia barcelonina pugui beneficiar-se en condicions especials d’inver-
sió i de finançament, com l’avançament del torn d’ofici i crèdits per a bestretes de la seva facturació 
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lliurament de diplomes als alumnes dels màsters d’especialització jurídica 

trobada institucional de la junta de govern de l’icab amb la junta de govern del col·legi de notaris  
per impulsar iniciatives en comú i estrablir una col·laboració en els àmbits de formació, transforma-
ció digital, les tic, la promoció de l’arbitratge i l’associació intercol·legial
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el col·legi  posa en valor la figura dels i les advocaces del torn d’ofici i destaca que  aquests 
companys i companyes assumeixen més d’un terç de les atencions que es realitzen a catalunya

 l’icab acull el primer congrés de dret administratiu per tal de donar a conèixer les princi-
pals novetats sobre aquest matèria
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amb el ii congrés d’actualitat mercantil el col·legi dona a conèixer a l’advoca-
cia les novetats sobre contractes financers i conflictes societaris

la degana de l’icab dona a conèixer a les administracions el pla d’igualitat de l’icab i la campanya ‘no 
plastic’ com a accions principals per assolir els ods  de l’agenda 2030



memòria2019112

l’icab alerta de la urgència d’un pacte d’estat sobre la violència de gènere per 
unificar el tractament que s’ofereix a les víctimes de violència de gènere

 anàlisi de la problemàtica derivada dels pisos turístics i les novetats legals en la 
regulació de vehicles amb motiu de la i jornada de dret turístic i sostenibilitat urbana
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