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

col·legi referència

7,63

eficient

7,34

Innovació tecnològica

7,36

Útil

7,34

Compromés

7,54

Garant

7,38

VALORACIÓ DELS COL·LEGIATS
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Tot aquest conjunt que conforme la
missió, visió i valors de la Corporació
és reconegut pels col·legiats com ho
posa de manifest el resultat de l’enquesta aleatòria realitzada a més de 700
advocats (marge d’error de 0,05 per a
nivell de confiança en 1,96).
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
desenvolupa la seva activitat tant en
l’àmbit de les funcions públiques com
en l’àmbit privat de servei al col·legiat.
Quant a les funcions públiques del ICAB,
aquestes despleguen els seus efectes en
dues direccions. D’una banda, en benefici
de la Societat, el ICAB s’organitza per
a la defensa de les llibertats públiques
i els drets dels ciutadans, a través de
la vigilància i el control deontològic de
l’activitat que duen a terme els seus
col·legiats. D’altra banda, en benefici dels
seus propis col·legiats, el ICAB duu a
terme tot un seguit de actuacions amb
l’objectiu possibilitar als advocats i a les
advocades, estar en constant formació i
reciclatge professional, en honor de que
aquests puguin prestar un servei públic
de qualitat a la ciutadania.

No cal oblidar que, malgrat que l’advocacia és una professió liberal que s’exerceix de forma independent, els advocats i les advocades tenen un paper de
col·laboradors necessaris en la funció
jurisdiccional. En efecte, estem davant
un col·lectiu en el qual el seu exercici
professional, té un interès públic per
la seva projecció en la Societat. Per
això, un dels propòsits que es recullen
en els Estatuts del ICAB és procurar
que “l’exercici de l’advocacia serveixi a
les necessitats de la societat i defensi
correctament els seus interessos”, així
com “defensar l’Estat social i democràtic de dret proclamat en la Constitució
i en l’Estatut d’Autonomia, i treballar
per a la promoció i la defensa dels drets
humans i de les llibertats públiques”.
Més enllà d’aquestes funcions de
caràcter públic, també entren dins de
les seves funcions i competències, el
potenciar la publicitat institucional
amb l’objectiu de donar a conèixer tant
la funció pròpia de l’advocacia per a la
societat, com la del propi col·legi; així
com crear, de manera individual o amb
d’altres persones físiques o jurídiques,

memòria2015

societats, associacions, fundacions
o qualsevol entitat o figura jurídica
admesa en dret, que tinguin per objecte la prestació de serveis d’interès
general per a l’advocacia, o que desenvolupin activitats en benefici de les
persones col·legiades o de la professió,
així com participar en entitats existents amb aquestes finalitats.

abast territorial

La seu principal de l’ICAB es troba a
la ciutat de Barcelona, al C/ Mallorca,
283 on es poden trobar més de 9.500
metres quadrats dels quals un 29% pot
ser d’ús per part dels col·legiats o d’altres membres de la societat a través del
servei de lloguer de sales.
Destaquen entre aquests espais els
dedicats a la Formació.
Atès que la demarcació de l’ICAB
no és uniforme ni tampoc contigua
per motius històrics que facilitaren la
creació d’altres col·legis d’advocats,
compren altres 11 delegacions situades
a Arenys de Mar, Badalona, L’Hospitalet de Llobregat, Igualada, Berga, Gavà,
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Altres dades sociològiques d’interès
és veure la distribució de gènere en
el que el 47 % són dones i el 52 %
són homes. És interessant però veure
com, entre les noves generacions,
les dones han estat molt clarament
superiors en número als homes el que
pot donar-nos a pensar que en un no
excessiu espai de temps, la distribució
per gènere s’invertirà sent clarament
majoritàries les dones.
L’ICAB ha experimentat un creixement important en els últims 5 anys,
molt probablement, com a conseqüència de l’entrada en vigor de la
Llei d’Accés que provoca que el 25%
dels col·legiats estigui en els primers 5
anys de col·legiació tot i que més del
47% d’aquests són no exercents.
Des de fa un anys, la Guia de l’Advocacia de l’ICAB permet conèixer
l’especialitat a la que els advocats i
advocades que així vulguin informar
a la seva tarja de presentació, s’hi de-

vilafranca del penedès 7%
arenys de mar 7%
sant boi de llobregat 5%
santa coloma de gramenet 4%
el prat de llobregat 4%
berga 2%

igualada 7%

El cens del col·legi de l’Advocacia de
Barcelona el composen 24.257 col·legiats dels quals els 68 % són exercents i
el 32 % són no exercents.

gavà 12%

el perfil dels col·legiats

vilanova i la geltrú 12%

l’hospitalet de llobregat 26%

Cadascuna d’aquestes delegacions
estan, representades per un delegat
i sots-delegat i disposen d’una seu,
ubicada a les instal·lacions dels edificis
judicials, i dels mateixos serveis que
s’ofereixen als col·legiats que es dirigeixen a la seu principal. La majoria però
dels col·legiats tenen el seu despatx
principal a la ciutat de Barcelona com
es pot comprovar al gràfic de la dreta.

badalona 14%

El Prat de Llobregat, Santa Coloma
de Gramenet, Sant Boi de Llobregat,
Vilafranca del Penedès i Vilanova i La
Geltrú.

delegacions 2.958
barcelona 21.351
DISTRIBUCIÓ CENS PER PARTIT JUDICIAL

4253
40-50
3,14%
1550
3947

30-40
8,12%

4130

>50
2,49%
<5
25,71%

20-30
19,75%

1712
1111
<35
dona

5-10
16,02%
35 a 50

>50

home

DISTRIBUCIÓ GÈNERE PER
FRANGES EDAT
(COL·LEGIATS EXERCENTS)

10-20
24,76%
ANYS DE COL·LEGIACIÓ
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administratiu 7,87%

civil 22,11%

fiscal 5,87%

laboral 8,28%

mercantil 15,07%

penal 10,42%
aeronàutic 0,14%
ambiental 0,54%
comunitari i
internacional 1,70%
concursal 3,03%
constitucional 0,53%
esportiu 0,63%
lingüístic 0,08%
matrimonial
i de família 6,60%
processal 5,94%
sanitari 0,97%
de la circulació 2,41%
de la competència 1,61%
de la construcció 1,75%
tic 1,43%
prop. intel·lectual
i drets d’imatge 1,73%
a la infància
i adolescència 1,03%
DEDICACIÓ PREFERENT

diquen tot i que, cal tenir en compte
que s’hi poden escollir és d’un àmbit
de treball atès que no implica exclusivitat.
Aquesta informació ens permet fernos una idea de les àrees que generen més volum de feina i dedicació
entre l’advocacia barcelonina que es
pot visualitzar en el gràfic situat a
l’esquerra.
L’advocacia és una professió que
s’exerceix fonamentalment i majoritàriament per compte pròpia i a més
de manera individual que, en tot cas,
admet la modalitat de compartir,
amb d’altres companys les despeses
que pugui generar la infraestructura
necessària.
Tot i així, des de l’entrada en vigor
de la Llei 2/2007 de 15 de març de
Societats Professionals, s’han inscrit
al Registre del Col·legi de l’Advocacia
de Barcelona, 1.042 societats en les
diferents modalitats que permet l’ordenament jurídic malgrat que la més
habitual és la que està formalitzada
com a Societat Limitada.
També, dins de les funcions públiques de registre que l’ICAB realitza, té registrades altres dedicacions
dels col·legiats i/o d’altres advocats
i advocades que permeten a la
ciutadania o als Tribunals cercar
el major professional d’entre els
següents (Gràfic superior de la
pàgina 9).

organització interna

El màxim òrgan decisori de l’ICAB
és l’Assemblea General tal i com
estableixen els Estatuts inscrits al
Registre de Col·legis d’Advocats de la
Generalitat de Catalunya el 10 d’abril
de 2015.

La Junta de Govern és l’òrgan de
direcció, seguiment i impuls de l’acció
de govern, administració i gestió del
Col·legi. S’escull entre tots els col·legiats exercents de l’ICAB per a un
mandat de quatre anys.
La participació en aquest tipus d’eleccions varia molt depenent de si el
càrrec al que es concorre de manera
principal, és el de Degà o el de Secretari de la Junta. També influeix en el
nombre de participants, el nombre de
candidatures que s’han presentat.
Al 2015, a més, s’ha de sumar el fet
que el càrrec pel qual s’optava era
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425

487

917

DEDICACIÓ DELS COL·LEGIATS

administradors concursals
comptadors-partidors
mediadors

eleccions a
secretari 201 5
només per a dos anys, com a conseqüència de la disposició transitòria
aprovada per els nous Estatuts que
preveuen la renovació, per primer cop
de tots els membres de la Junta de
Govern al mateix temps; i que a més
era de menys candidats, també com
a conseqüència del canvi estatutari
de reducció dels membres que la
composen.
Aquesta variació es pot visualitzar
clarament en l’evolució de la participació dels últims anys (Gràfic inferior
de la pàgina 9).

eleccions a
degà 2013
eleccions a
secretari 201 1
eleccions a
degà 2009
01

000

1500

2000

GRÀFIC PARTICIPACIÓ ELECCIONS 2015

2500

3000

35004

000

4500
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La Junta de Govern
J. Oriol Rusca
Degà

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

Rosa Barbera

Vicedegana
Comissió d’Advocats Sèniors
Comissió de Drets de la Gent Gran
Fundació Degà Ignasi de Gispert
Revista Jurídica de Catalunya

Rafael Espino

Secretari
Comissió d’Arbitratge
Fundació Degà Ignasi de Gispert
IURISEGUR

Carme Adell

Oïdora de Comptes
Delegacions
Comissió per la igualtat de drets
dels nous models de família
Comissió de Prospectives Professionals
Borsa de Treball i Servei d’Orientació
i Ocupació Professional
Fundació Instituto de Investigación
Aplicada a la Abogacía

Josep Capdevila

Tresorer
Fundació Ignasi de Gispert
Responsabilitat Social Corporativa
IURISEGUR

Elena Moreno

Bibliotecària
Comissió d’Honoraris
Àrea de dret del consum.

Mercè Claramunt

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

Josep Guiu

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

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

Esther Palmes

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

Josep Llàcer

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

Jorge Navarro

Comissió d’Intrusisme
Comissió de Deontologia
Comissió de Normativa

Eva Pous

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

Gemma Solanas

Comissió d’Estrangeria
Comissió de Normativa
Assessoria Jurídica

Jani Trias

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

Blanca de Olivar

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

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

Estructura interna

Per a l’exercici de les seves funcions,
l’ICAB compta amb una mitjana de
200 treballadors i treballadores que
desenvolupen les seves tasques en els
diferents departaments de l’ICAB.
Aquests departaments estan agrupats
per les seves funcions.
D’una banda, les funcions públiques
col·legials, que s’explicaran en el capítol
corresponent, engloba les funcions de
deontologia, honoraris, registres col·legials i els serveis d’assistència i orientació
jurídica, així com el torn d’ofici i assistència al detingut.
Pel que fa a les serveis als col·legiat
de caire privat, als que més endavant
també es dedicarà un capítol sencer,
tenim els departaments de formació,
biblioteca, internacional, estrangeria,
mediació, servei d’ocupació i orientació
professional, serveis de defensa del
col·legiat (CRAJ) i el servei d’atenció al
col·legiat.
Respecte als departament que donen
suport a l’àmbit més institucional tindríem els corresponents a Deganat, el qual
també dona un servei al col·legiat amb
l’activitat anomenada Deganat Obert
que suposa la possibilitat de reunir-se
amb el degà o un membre de la Junta
de Govern sense necessitat de cita
prèvia per fer arribar qualsevol tipus
de comentari sobre l’ICAB o la situació
general de l’advocacia; el Vicedeganat,
del que destacaríem la responsabilitat
que té per celebrar mediacions entre
col·legiats davant de conflictes que s’ha-
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gin generat; i la Secretaria de l’ICAB
que, entre d’altres funcions, fa públics,
en ares a una completa transparència,
els acords que pren la Junta de Govern.
Per últim, destacar els departaments
que no tenen com a funció prestar
serveis al col·legiat si no a la pròpia
estructura com són els departament
d’assessoria jurídica, informàtica, serveis generals i comunicació.
El departament d’assessoria jurídica realitza fonamentalment, informes jurídics
(238) auxilia en la redacció de convenis
i contractes (64) o porta la defensa jurídica de l’ICAB en els recursos contenciosos-administratius (130).
El departament de serveis generals se
n’ocupa, fonamentalment, de les instal·lacions col·legials, subministraments
i servei de càterings per les diferents
reunions i convocatòries. Enguany ha
portat, com a tasca més rellevant, la
responsabilitat del trasllat i adequació

de les instal·lacions de l’ICAB a la Ciutat de la Justícia.
Pel que fa al departament d’informàtica se n’ocupa del manteniment dels
més de 300 ordinadors del personal
i accessibles pels col·legiats, l’adaptació continua del software de gestió
col·legial, el manteniment de la web i els
desenvolupaments necessaris per a una
bona gestió.

col·laboració d’un gran nombre de professionals, fent valdre el punt de vista
de l’advocacia en l’activitat legislativa.
Així, durant l’any 2015 es van dur a terme les següents intervencions:
- Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració
de la Generalitat i dels governs locals
de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica

El departament de comunicació té la
responsabilitat de preparar les diferents notes de premsa, auxiliar als
diputats o advocats que intervenen
en mitjans de comunicació en nom de
l’ICAB, editar el Mon Jurídic, mantenir
actualitzats els continguts de la pàgina
web i mantenir actives les diferents
xarxes socials.

- Projecte de Llei del llibre sisè del
Codi civil de Catalunya , relatiu a les
obligacions i els contractes

Intervenció en
l’activitat legislativa

- Proyecto de Ley de reforma de la Ley
de Enjuiciamiento Civil

És de destacar en aquest apartat, l’activitat institucional que es realitza amb la

- Proyecto de Ley de mecanismo de
segunda oportunidad, reducción de
la carga financiera y otras medidas de
orden social (procedente del Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero)

- Projecte de Llei de l’exercici de les
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- Establir aliances estratègiques amb
altres institucions i organismes que permetin crear sinèrgies i valor compartit.
professions titulades i dels col·legis
professionals
- Projecte de Llei de l’impost sobre els
habitatges buits
- Projecte de Llei d’incorporació de la
propietat temporal i de la propietat
compartida al llibre cinquè del Codi
civil de Catalunya
- Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal para el fortalecimiento de
las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación
tecnológica
- Proyecto de Ley Ordenadora del
Sistema de Inspección de Trabajo y
Seguridad Social
- Proyecto de Ley de reforma del
Sistema para la valoración de daños y
perjuicios causados a las personas en
accidentes de circulación
- Proposició de Llei de mesures urgents
per a l’habitatge
- Projecte de Decret pel qual es crea i
es regula el Registre de Grups d’Interès
de l’Administració de la Generalitat i
del seu sector públic i s’estableix el
procediment d’investigació i tramitació
de denúncies en cas d’incompliment
- Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre,
sobre reutilización de la información
del sector público
- Proyecto de Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil

- Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
- Proyecto de Ley del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
- Proyecto de Ley de régimen jurídico
del sector público
- Projecte de Reial Decret pel qual es
desenvolupa l’Estatut de l’Administració
Concursal
- Projecte de Llibre Blanc de la Justícia

Intervenció en
l’àmbit internacional

En els propers anys l’ICAB vol prospectar i dur a terme aliances estratègiques amb altres institucions, especialment en el marc de la Unió Europea.
El lligam en aquests organismes ha
d’afavorir l’intercanvi d’experiències i
competitivitat amb les millors possibilitats de transferències comunes de
valor. Els objectius claus pel període
2015-2017 són els següents:
- Prendre la iniciativa en l’organització
de jornades, esdeveniments i actes
que afavoreixin la notorietat i influència de l’ICAB en un entorn internacional.
- Participar activament en comitès, projectes i comissions de treball professionals propis en l’entorn de la UE.
- Oferir als col·legiats i associats possibilitats de participació i col·laboració en
el marc de la internacionalització de la
professió.

En aquest sentit i per a complir amb els
objectius prefixats per l’any 2015, s’han
organitzat un total de 8 seminaris sobre
divulgació i coneixement d’ordenaments
jurídics d’altres Estats i en aspectes de
Dret Comunitari ( per exemple: el nou
Reglament de Successions i dos Seminaris amb l’Acadèmia de Dret Europeu,
ERA, sobre la Directiva d’arrest i la nova
normativa comunitària en matèria socio
laboral en anglès sense traducció.
S’ha assolit també l’objectiu de participar,
almenys , en dos Projectes finançats amb
fons Europeus. El primer d’ells a través
de l’Action Grant publicada per la DG
Justice de la Comissió Europea . Per a no
comprometre l’estat financer de l’ICAB es
va oferir el Project management a la European Lawyers Foundation de CCBE , atès
que som membres del Consell Assessor.
La participació d’Estats ha estat Holanda,
Itàlia, República Txeca, Polònia, Àustria,
Bèlgica ( francesa i flamenca), Irlanda i
Luxemburg. El projecte guardonat ( executable durant el 2016) són 4 Seminaris
en Dret Processal comunitari i assistència
a judicis al TJUE ( tres en anglès i 1 en
francès). La segona, amb la DG Educació i
Cultura a través del programa Erasmus +.
Ens han concedit 10 mobilitats per a que
estudiants del Màster d’Accés a la professió de les Universitats amb les que hem
anat en Consorci ( UAB i UOC) puguin
fer les pràctiques curriculars del Curs en
un altre Estat Membre subvencionades
per la UE.
Pel que fa a les activitats de Networking
per a la internacionalització dels nostres
col·legiats, s’ha assolit l’objectiu organitzant la III Fira del Networking per
a Avocats d’arreu del món amb una
assistència de mes de 300 advocats d’ar-
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reu durant el mes de Febrer a la nostra
seu i dins els actes organitzats durant la
festivitats del nostre patró Sant Raimon
de Penyafort. De la mateixa manera s’ha
assolit també l’organització d’una Missió
Jurídica Internacional d’un grup d’advocats alemanys de Frankfurt per a realitzar activitats de networking a Barcelona,
amb advocats col·legiats a l’ICAB.
Finalment, pel que fa a la presència
Institucional de l’ICAB en Associacions
Internacionals d’Advocats, s’ha assolit
també, amb la presència de representants de l’ICAB a l’UIA, FBE, IBA, AIJA,
EYBA, CCBE, i els projectes Cité Europeenne du Droit , entre d’altres.

Ressò a la premsa

És aquesta intensa activitat institucional
la que genera que durant el 2015 l’ICAB
hagi sortit als mitjans de comunicació
gairebé 1700 vegades. La majoria dels
impactes han estat en mitjans escrits
(premsa i internet on s’acumulen gairebé 1400 retalls) i la resta han estat
notícies de ràdio (210) i de TV (82).
D’aquests impactes, 408 corresponen a
mencions directes al degà del Col·legi
de l’Advocacia de Barcelona (Oriol
Rusca) en mitjans escrits i els altres a
accions realitzades per la vicedegana,
els diputats/des de la Junta de Govern

així com pels membres de les diferents
Seccions i Comissions del Col·legi.
El nivell de notes emeses segueix la
tendència dels darrers tres anys on s’ha
augmentat el nombre de notes emeses.
A més durant el 2015 s’han atès 406 peticions per part dels mitjans de comunicació, de les quals les de ràdio són les més
nombroses (175) seguides per premsa i
internet (132), les de TV (73) i finalment les
d’altres entitats (26).
Aquestes dades ens permeten dir que el
Col·legi de l’Advocacia és un referent per
als periodistes que cerquen un advocat
per completar i/o participar als mitjans.
En aquesta línia, durant el 2015 s’ha creat
un nou servei pels col·legiats que no és un
altre que el recull de premsa en format
newsletter. Es tracta d’un servei diari (de
dilluns a divendres) que agrupa i destaca
les principals notícies del sector jurídic
però també genèriques publicades als
principals mitjans de comunicació, s’envia
des de finals de juliol a tots els col·legiats
i col·legiades que tenen activada la comunicació amb l’ICAB a través del correu
electrònic.
Aquest servei, que fins al moment s’usava
a nivell intern i que només era accessible

per a tots els col·legiats i col·legiades a
través del web, s’ha reconvertit en una
newsletter que permet accedir més
fàcilment a la informació, ja que es rep
directament en el correu.
Una mitjana de 19.500 col·legiats/des
reben de dilluns a divendres el Recull de
premsa.
També cal destacar l’esforç que dedica
l’ICAB a reforçar mitjançant campanyes publicitàries no només el paper
del propi Col·legi sinós també la gran
tasca que estan realitzant els advocats
diàriament.
Així, al mes de gener i maig es van fer
campanyes sobre els serveis de Solucions
Professionals i Formació i biblioteca.
Al febrer, la campanya “Aprèn emprén”,
d’orientació i ajuda als emprenedors. Al
més de març es va impulsar el lloguer
de les instal·lacions nobles del Col·legi,
amb la campanya del Palauet Casades.
Al mes d’abril, va començar la campanya de difusió de l’Escola de Pràctica
Jurídica.
Al mes de maig, es va continuar amb la
campanya d’impuls a la formació denocomença eL
compte enrere

PAPER ZERO ALS JUTJATS
cursos de formació lexnet
LA connexió telemàtica segura dels advocats amb els jutjats.
FORMACIÓ per ALS col.legiats I ELS SEUS COL.LABORADORS.

,
APUNTA-T HI!
,
Segons la modificació de la llei d enjuidiciament civil, a partir de

,
l 1 de gener de 2016, ens els territoris competència del ministeri de justícia,
,
,
s estableix l obligatorietat per als professionals de fer servir els
,
sistemes telemàtics o electrònics existents en l administració de
,
justícia per a la presentació d escrits i recepció de notificacions.

reserva la teva plaça a través del web. www.icab.cat
o trucant al telèfon 93 496 18 80 ext. 5334

Campanya Solucions
Professionals

Campanya Formació i
Biblioteca

Campanya
Palauet Casades

Campanya Lexnet
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Campanya
“La Passió pel dret”.

Campanya
“Mai caminaràs sol”.

Campanya “Servei del mes”
Identifica’t com advocat

Campanya “Servei del mes”
SOOP (Servei d’Ocupació i
Orientació Professional)
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minada “La passió pel dret”.
També al maig, per tal d’avançar-nos
amb la previsió de l’entrada del paper
zero i la necessitat de mitjans telemàtics, es va rellançar la Targeta Aca.
Al mes de juny es va començar la publicitat de la campanya “Mai caminaràs
sol” en diferents mitjans de comunicació escrita i també posteriorment a
diferents línies d’autobusos de la ciutat
de Barcelona. La campanya anava dirigida al ciutadà que mai estarà sol en els
procediments judicials i fins i tot abans,
perquè un advocat / ada el recolzarà.
Al juny també es va iniciar una campanya en què s’informava de la millora de
l’atenció telefònica del Col·legi.
A mitjans de juny-juliol es va informar als
col·legiats dels beneficis de tenir un compte de correu electrònic ICAB. Al juliol es
va impulsar la imatge del Club Icab com a
servei del mes i al setembre el SOOP (el
servei d’ocupació i orientació professionals), així com el Catalunya emprèn.
A l’octubre es van impulsar l’e-learning,
els serveis de les sales de togues i al
novembre les campanyes publicitàries del
telèfon vermell i dels serveis amb Fiscalia,
així com les videoconferències a les presons i la promoció dels Màsters ICAB.

Campanya Videoconferències
amb les presons

Campanya
E-learning

PRESÈNCIA A LES XARXES SOCIALS
twitter

facebook

linkedin

L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona (ICAB) és a Twitter, Facebook i LinkedIn. En els últims anys, el
creixement ha estat constant en totes
les xarxes, destacant especialment el
compte de Twitter i la pàgina d’Empresa
de LinkedIn, que superen els 10.000 i
7.000 seguidors, respectivament.

món jurídic

10.123
seguidors

3.933
seguidors

7.172
seguidors

Des del número 297, corresponent al
mes maig de 2015, Món Jurídic ha renovat el seu format i contingut. És més petit de mida, amb llom i amb un gramatge
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Fundació Ignasi de Gispert

Revista Jurídica de Catalunya

Món Jurídic
superior del paper, mantenint però
l’extensió de les pàgines (48 planes)
amb l’objectiu de modernitzar els seus
continguts i forma. També, al 2015 s’han
digitalitzat els continguts de la revista i
del seu històric i s’ha creat un cercador
de la revista que permet trobar tots els
continguts de la mateixa per autor, data,
temàtica... i compartir aquesta informació a les xarxes socials.
Continuen predominant les seccions de
legislació, de jurisprudència i els articles
d’actualitat i reflexió jurídica. El treball
i denúncia que es fa des de l’ICAB per
defensar els interessos que ens afecten
com advocats continuen tenint un espai
important en la nostra publicació a la
secció “El col·legi es mou”.
Les fotografies també hi tenen un lloc
rellevant a la publicació, tant per il·lustrar els autors dels articles de firma de
la revista, per reflectir una mostra dels
actes col·legials que es celebren, principalment, a la seu col·legial o que tenen
el col·legi o alguns dels seus col·legiats
com a protagonistes.
S’han publicat 10 números (inclòs el darrer, de desembre 2015 / gener de 2016).

Altres àmbits d’actuació

L’ICAB també desenvolupa la seva activitat mitjançant la participació en d’altres entitats quines finalitats són coherents amb

les que té el propi Col·legi de l’Advocacia.
En aquest moment és membre de les
Fundacions Lluis de Peguera, Sant
Raimon de Penyafot i Juristes sense
Fronteres; però l’activitat fonamentalment se centra en les Fundacions
Ferrer Eguizábal, Instituto de Investigación Aplicaca a la Abogacía i la Fundació Degà Ignasi de Gispert (FIdG).

l’ICAB en L’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya que es
funda el 6 de juny de l’any 1840, en un
moment de restabliment de moltes
institucions acadèmiques nascudes
en el segle anterior, i dins el marc de
recuperació de la consciència nacional, de ressorgiment cultural i científic
i de la febre legislativa fruit de les
revolucions burgeses.

La FidG va ser fundada per l’Il·lustre
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
(ICAB), la Caixa d’Advocats i la Mútua
de Previsió Social dels Advocats de
Catalunya l’any 1999 amb l’objectiu de
realitzar obra social per als col·legiats/des i els seus familiars.

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

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

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

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

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

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

La RJC publica 9 números anuals (4
de doctrina i 5 de jurisprudència).
Cada trimestre es publica 1 número
de doctrina i 1 de jurisprudència. A
més, en acabar l’any es publica un número addicional amb la jurisprudència

Funcions
Públiques
L’evolució de les col·legiacions
La deontologia professional
Els dictàmens emesos en relació als honoraris professionals
La Justícia gratuïta: TOAD, SERTRA, SOJ, SOM, SAIER
Registre públics
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Funcions
Públiques
1. L’EVOLUCIÓ DE LES COL·LEGIACIONS
Com s’ha comentat a l’inici d’aquesta memòria, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona compleix com una de les seves funcions essencials la del registre de tots aquells que, pretenent exercir com
advocats o advocades, han de col·legiar-se d’acord amb la normativa
legal o la d’aquells que, malgrat no pretenen exercir, sí volen constar
com a col·legiats en la mida que gaudeixen de totes les condicions
que els permetria exercir.
Durant el 2015 el nombre de col·legiacions ha estat de 632, en un
nivell semblant a les de l’any 2014, que foren 650, lluny de les produïdes massivament els anys anteriors, fruït de l’entrada en vigor de la
Llei 34/2006 d’accés a la professió.

2015

Homes

Dones

Exercents

148

148

296

No exercents

153

183

336

Total

301

331

632

Com sempre, es dóna la particularitat que, en els primers anys, el
nombre de col·legiacions dels no exercents supera a la dels exercents. Aquesta particularitat acostuma a donar-se en els primers
anys de col·legiació en la mida que el recents graduats sí tenen un
interès important en formar part del col·lectiu, però això no significa
que disposin de tots els elements per l’exercici (despatx professional, alta en el sistema de previsió social escollit, etc)
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2.475

2.328

995

2012

2011

2013

650

632

2014

2015

exercents
total

2014

2015

no exercents

696
2011

2012

2013

2014

848

828

775

700

645

866

EVOLUCIÓ DE LES COL·LEGIACIONS

2010

2015

2010

2011

2012

2013

2014

3,48%

3,38%

3,51%

3,36%

3,07%

3,38%

3,26%

Gràfic 1. QUEIXES PRESENTADES

2009

2015

Gràfic 2. PERCENTATGE DE QUEIXES
SOBRE EL CENS.

El menor ritme de col·legiacions que s’està donant últimament, atès que els efectes retardats de la Llei d’Accés ja es poden donar per finalitzats, no significa que
el cens col·legial es vegi disminuït o no
ho fa de manera significativa, com es pot
comprovar dels gràfics següents. El cens
col·legial a 31 de desembre de 2015 fou:

24.317
16.709

16.704

24.475

24.640
2013

7.608

2012

7.771

2011

8.007

16.633

23.602
6.605

16.457

6.357

16.343

22.700

EVOLUCIÓ DE LES COL·LEGIACIONS

2009
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Homes

Dones

Exercents

9.190

7.519

16.709

No Exercents

3.536

4.072

7.608

Total

12.726

11.541

24.317

Com es pot comprovar, la lleugera
pèrdua de cens ha estat com a conseqüència del descens en el nombre de
col·legiats no exercents, sent la mateixa
tipologia que havia crescut molt per sobre del que era habitual.
2. EL CONTROL DEONTOLÒGIC
La vigilància i el control deontològic de
l’exercici professional de l’advocacia, en
honor del compliment de les funcions
públiques i estatutàries del ICAB, es
duu a terme a través de la Comissió
de Deontologia Professional. Aquesta
exerceix la potestat disciplinària d’acord
amb els estatuts col·legials i vela pel
compliment de la normativa deontològica i ètica que gira entorn de la professió.
L’exercici de l’advocacia es regeix per
uns principis que inspiren les relacions
amb altres lletrats, amb els clients, i amb
l’Administració de Justícia.
En el Gràfic 1, podem veure el total
de queixes presentades en el període
comprès entre els anys 2009 i 2015. En
aquest, veiem com les queixes presentades han augmentat en els últims anys.
Així, d’un total de 645 queixes interposades a l’any 2009, passem a 848 a l’any

2015, la qual cosa suposa un increment
del 31%. No obstant això, cal tenir en
compte, que en els últims anys el cens
de col·legiats ha crescut de forma notable, augmentant amb això les potencialitats de que es produeixi una queixa
dirigida a un advocat o a una advocada.
D’altra banda, malgrat que segueix estant per sobre de les queixes presentades en els primers anys de la sèrie,
a l’any 2015 veiem com es produeix un
lleuger ascens respecte a l’any 2014.
(Gràfic 1)
En el Gràfic 2 podem veure el percentatge que representen el nombre total
de queixes presentades sobre el cens
col·legial, des de l’any 2009 fins a l’any
2015.
Encara que a priori pot semblar que el
comportament de la gràfica és bastant
irregular, si ens fixem en l’eix de les ordenades, veiem com el percentatge de
queixes sobre el cens, es mou en una
forqueta molt estreta. La mitjana de
queixes se situa en un 3,33% de mitjana, la qual cosa és una xifra relativament
baixa, que reflecteix un alt grau de satisfacció dels serveis prestats pels advocats i advocades del ICAB. Això coincideix amb les conclusions recollides en el
“Informe general: Baròmetre Intern del
Consell General de l’Advocacia Espanyola 2015”. En resum, el citat document
conclou sobre l’estat actual de la professió, que “estem malament en l’econòmic,
però cada vegada millor en tot la resta”.
Aquest “tot la resta” es refereix al grau
de lliurament als clients per part dels
professionals, la qualitat en la prestació
del servei, l’esforç per mantenir-se en
constant formació i reciclatge professional, el interès pels problemes de la Justícia, així com una especial sensibilitat
pels problemes socials.
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En primer lloc, moltes d’aquestes
queixes no són ratificades després de
l’obertura del pertinent expedient, per
la persona denunciant, la qual cosa dóna
lloc a l’arxiu del mateix. En segon lloc,
després de la fase d’instrucció, en ocasions es conclou que la conducta afligida
no és susceptible de sanció alguna, per
no estar tipificada en la normativa col·legial i estatutària. Al cap i a la fi, estem
davant un règim sancionador a través
del qual el ICAB exerceix la seva potestat disciplinària, la qual cosa implica
la necessitat d’una conducta tipificada i

JUTJATS
ALTRES

2014

2015
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134
62
12

644
122
45
17
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120
40
4

4

2010

2011

2012

2013

2014
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Gràfic 4. SANCIONS IMPOSADES
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Gràfic 3. ORIGEN DE LES QUEIXES
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La presentació d’una queixa donarà
lloc a l’obertura d’un expedient personal, amb l’objectiu d’investigar les circumstàncies concretes que envolten a
aquest fet, per poder valorar si la conducta denunciada és susceptible de ser
sancionada. Per això en el Gràfic 4, en el
qual s’estableix l’evolució de les sancions
imposades, veiem com els valors registrats estan molt per sota del nombre total de queixes presentades, analitzat en
el Gràfic 1.

ADVOCATS

2013

102

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.

CIUTADANS

76

Quant a l’origen de les queixes presentades, en el Gràfic 3 podem veure quin
ha estat la seva evolució en el mateix
període temporal referit. Les queixes tenen la seva principal font d’origen en els
“ciutadans”. En efecte, a l’any 2015, d’un
total de 848 queixes, un 81% han estat
presentades per “ciutadans”. El col·lectiu que major nombre de queixes ha presentat, han estat altres lletrats, amb un
total de 120 en l’últim any. Mentre que
les queixes que dimanen de les categories “Jutjats” o “uns altres”, representen
menys d’un 5% cadascuna.

112
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MOLT GREUS

Gràfic 5. COMPARACIONS
SANCIONES IMPOSADES

0,73%
0,62%
0,52%

0,48%

0,26%
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2011
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2013

0,20%
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Gràfic 6. PERCENTATGE DE SANCIONS IMPOSADES SOBRE EL CENS

0,23%
2015
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la culpa de l’autor, perquè aquesta sigui
susceptible de càstig segons el previst
en la norma.
Quant a la tendència de la gràfica, veiem
com en termes generals es produeix un
descens progressiu del nombre total de sancions imposades. En efecte, de 112 sancions
imposades a l’any 2009, passem a un total
de 56 a l’any 2015, la qual cosa suposa una
reducció del 50%.
En el Gràfic 5 a la pàgina 25, podem veure
una comparativa del nombre total de sancions imposades, en funció de la qualificació
que la conducta reprotxable té en el règim
disciplinari d’aplicació.
Així, no totes les conductes tindran un mateix càstig, sinó que aquest es modula en
funció de la gravetat de la conducta, atenent
al principi de proporcionalitat que regeix en
tot règim sancionador, en les següents categories: “lleus”, “greus” i “molt greus”.
En la gràfica, veiem com la majoria de sancions imposades al llarg dels últims anys,
han rebut la qualificació de “greu”. A l’any

DEPARTAMENT D’HONORARIS6

2015, han estat sancionades com a “greus”
41 conductes, la qual cosa suposa un 73%
Les conductes considerades com a “lleus”,
ocupen la segona posició; mentre que les
sancions resoltes com “molt greus”, tenen
una escassa representativitat sobre el total.
Així, en l’últim any, han estat castigades com
“molt greus” un total de 1 queixa de les 848
presentades.
En el Gràfic 6 (pàg. 25), podem veure la representativitat de les sancions imposades
sobre el cens col·legial, al llarg del període
2009-2015. Tal i com apuntàvem abans, del
nombre total de queixes presentades, no
totes donen lloc a una sanció, la qual cosa
suposa un percentatge relativament petit en relació al cens de col·legiats. A més,
veiem com en els últims anys, la tendència
de la gràfica mostra una regressió de les sancions imposades, d’acord amb l’augment del
cens col·legial i el descens del nombre total
de sancions imposades, abans comentat. A
l’any 2015 s’han imposat un 0,23% de sancions sobre el cens, la qual cosa sens dubte
és una dada positiva, que reflecteix la bona
actuació dels advocats i les advocades del
ICAB.
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3. ELS HONORARIS
DELS ADVOCATS
En el vigent Reial decret 658/2001, de 22
de juny, pel qual s’aprova l’Estatut General de l’Advocacia Espanyola, s’estableix
el principi de llibertat en la fixació dels
honoraris convinguts entre l’advocat i
el client per a la prestació dels serveis
professionals, la qual cosa va suposar
capgirar totalment i superar allò que es
prèvia en l’anterior Estatut dels Col·legis
Professionals en el qual es fixaven els
honoraris mínims que havia de pagar el
client a l’advocat.
La Comissió d’Honoraris del ICAB, s’encarrega de l’emissió d’informes en matèria d’honoraris professionals, en els
procediments de jura de comptes (previst en l’art. 35 LEC) i de taxació de costes (241 a 246 de la LEC), sobre la base
d’uns criteris orientadors pel que fa a les
actuacions judicials dels advocats i les
advocades. Cal tenir en compte que els
esmentats criteris sobre honoraris, ho
són només a l’efecte de les actuacions judicials, tenen caràcter intern i orientador,
i que en cap cas s’apliquen per simple automatisme. D’altra banda, totes aquelles
actuacions extrajudicials, com a visites,
consultes telefòniques o virtuals, redacció d’escrits o negociacions amb la part
contrària, entre d’altres, hauran de ser reclamades a través d’un procés declaratiu,
en cas que es produeixi un impagament
per part del client. La Comissió d’Honoraris, també s’ocupa de l’emissió de dictàmens a requeriment d’un òrgan judicial,
d’acord amb el previst en l’art. 381 LEC
sobre respostes escrites a càrrec de persones jurídiques i entitats públiques.
És molt important plasmar la relació de
serveis professionals entre advocat i
client, en un pressupost o en l’anomenat
“full d’encàrrec”, on s’ha de detallar el
cost i el contingut de les nostres actuacions, tant judicials com extrajudicials,
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4. LA SOL·LICITUD DE JUSTÍCIA
GRATUÏTA I EL SERVICIO DEL TORN
D’OFICI I ASSISTÈNCIA AL DETINGUT
L’art. 119 CE estableix que “la justícia serà
gratuïta quan així ho disposi la llei i, en tot
cas, respecte d’els qui acreditin insuficiència
de recursos per litigar”. En efecte, el dret a la
tutela judicial efectiva previst en l’art. 24 CE,
suposa una de les manifestacions bàsiques
d’un Estat Social, Democràtic i de Dret, per
la qual cosa cap ciutadà pot veure’s privat
del dret a la defensa i a l’assistència jurídica, per una qüestió econòmica. Això es
concreta a través de la Llei 1/1996, de 10
de gener, d’Assistència Jurídica Gratuïta,
i tal i com s’estableix en la seva Exposició
de Motius, “suposa el desenvolupament

2010

4.709

A l’any 2011, veiem com el temps mitjà de resolució se situa en 3,23 mesos, la xifra més
alta de la sèrie. Aquest increment durant
els primers anys de la línia temporal analitzada, es deu a l’acumulació d’assumptes en

La Comissió d’Honoraris també dona
resposta, amb caràcter informatiu i no
vinculant, a les qüestions que plantegen
els lletrats sobre honoraris professionals, ja sigui presencialment, via telefònica o per correu electrònic i aquesta
labor d’informació contribueix també
a la disminució que s’ha produït durant
els últims anys dels litigis relacionats
amb els honoraris professionals i de les
impugnacions formalitzades en jures de
comptes i taxacions de costes. Així, des
de l’any 2009 es produeix un increment
anual d’aquestes consultes, fins a un total de 4.871 consultes rebudes i contestades aquest any 2015 (Gràfic 9).
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En el Gràfic 8 podem veure el temps estimat que suposa la tramitació d’un dictamen
de taxació de costes.

Finalment, veiem com a l’any 2015, el
temps benvolgut de tramitació se situa en
2 mesos, la xifra més baixa de la sèrie.

4.039

En el Gràfic 7 tenim l’evolució anual dels
dictàmens emesos sobre taxació de costes, en el període comprès entre l’any
2009 i l’any 2015. En aquest veiem com la
tendència de la gràfica es mostra regressiva fins a l’any 2014, doncs d’un total d’1.128
informes emesos a l’any 2009, es va passar a 930 a l’any 2014, la qual cosa suposa
una reducció del 18%. Aquest descens cal
posar-ho en relació amb el descens de
la litigiositat judicial en general, tal i com
podrem veure en el Capítol sobre “conclusions generals”. En efecte, un menor
volum d’assumptes (de 9.434.526 a l’any
2009 passem a 8.784.707 a l’any 2014),
suposa una menor potencialitat d’emissió
d’informes sobre taxació de costes. No
obstant això, durant aquest últim any 2015
aquesta tendència a la baixa sembla estabilitzada, atès que es van emetre un total
de 936 informes.

aquest període (Gràfic 7). No obstant això,
cal portar a col·lació les dades de l’any
2006, publicats en l’anterior edició de l’Informe ICAB sobre l’estat de la Justícia, en
el qual el temps mitjà de tramitació estava
en els 6 mesos. Per tant, s’ha aconseguit
reduir de forma notable el temps necessari per a la resolució d’un dictamen sobre
taxació de costes, en el últims anys.

2,44

incloent les oportunes previsions sobre
despeses no incloses, com les bestretes
per les actuacions d’altres professionals
(procurador, perits…), i la subjecció dels
preus al règim fiscal vigent, IVA i IRPF,
principalment. A més, l’advocat està
obligat per deontologia a informar al seu
client sobre els seus honoraris així com
dels costos derivats de la seva actuació i
del procés judicial, advertint-li a més de
que la seva pretensió pot resultar infructuosa i que d’això pot derivar una eventual condemna en costes. Totes aquestes previsions, s’han d’incloure en el “full
d’encàrrec professional”, per a la nostra
tranquil·litat deontològica i econòmica.
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Gràfic 9. CONSULTES SOBRE
HONORARIS PROFESSIONALS
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5TORN D’OFICI
per part de l’Estat d’una activitat prestacional encaminada a la provisió dels
mitjans necessaris per fer que el dret a
la tutela judicial sigui real i efectiu, fins
i tot quan qui desitja exercir-ho manqui
de recursos econòmics”.
Una de les novetats de la citada llei, és
la “desjudicialització” del procediment
per al reconeixement del dret a l’assistència jurídica gratuïta, sobre la base de
dos motius. En primer lloc, suposa la descàrrega de treball dels tribunals a través
de la delegació d’una tasca no estrictament jurisdiccional, en altres òrgans de
caràcter administratiu.
En segon lloc, s’agilitza la resolució de les
sol·licituds dels ciutadans, mitjançant una
tramitació sumaria i normalitzada. Així, els
Col·legis Professionals, com a col·laboradors de l’Administració de Justícia, s’encarreguen de la designació o denegació
provisional, del dret d’assistència jurídica.
Mentre que son les Comissions d’Assistència Jurídica Gratuïta, les que resolen
de forma definitiva sobre la concessió
o no del benefici del dret d’assistència,
quedant fora de perill la revisió judicial
de tal decisió, per la via del recurs.
Cal diferenciar conceptualment el dret
a la “assistència jurídica gratuïta” del
“torn d’ofici”. Així, el Torn d’Ofici respon en aquells casos en els quals, sent
preceptiva la intervenció d’advocat i
procurador, la persona interessada no
designa a cap d’ells. En aquest cas, per

preservar els drets d’aquest, tals professionals passen a ser designats d’ofici,
tenint en compte un “llistat” d’advocats
i advocades adscrits en ell. Mentre que
la “assistència jurídica gratuïta” és un
dret que se li concedeix a un ciutadà en
el marc de la Llei 1/1996, de 10 de gener,
d’Assistència Jurídica Gratuïta, quan
aquest acredita una insuficiència de recursos per litigar.
DADES GENERALS SOBRE EL SOJ
El Servei d’Orientació Jurídica (d’ara endavant SOJ), és un servei públic gratuït
d’atenció personalitzada, subvencionat
pel Departament de Justícia i prestat
pels Col·legis d’Advocats, el objectiu del
qual és el proporcionar un primer consell orientador a qualsevol ciutadà que
ho sol·liciti, així com informar sobre la
possibilitat d’acudir als Tribunals en reclamació dels seus drets i interessos, i
de les vies alternatives de resolució de

conflictes. En efecte, la Mediació com a
alternativa a la via judicial, està sent impulsada a través de diferents mitjans, tal
com tindrem ocasió de veure al llarg del
present apartat.
EVOLUCIÓ ANUAL
DE CONSULTES SOJ
En el Gràfic 10 podem observar l’evolució
del SOJ, en el període comprès entre els
anys 2009 i 2015. En aquest, veiem com la
tendència de la gràfica es mostra a l’alça,
considerant la seqüència temporal analitzada en el seu conjunt. En efecte, d’un
total de 47.157 consultes gestionades pel
SOJ a l’any 2009, passem a un total de
51.773 a l’any 2015, la qual cosa suposa una
progressió del 10%., si be es detecta també un petit descens que s’inicia l’any 2014,
posant de manifest que l’any 2013 va patir
directament els efectes de la crisi econòmica, degut a les problemàtiques relacionades amb l’habitatge.
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Gràfic 10. EVOLUCIÓ ANUAL CONSULTES SOJ
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L’ increment de l’ús del SOJ respecte de
les dades del 2009 ens dubte es tracta
d’una dada positiva, tenint en compte
que és un indicador de que l’existència
d’aquest servei, va sent cada vegada més
coneguda pels ciutadans. A més, una
primera orientació jurídica pot ajudar a
l’evitació d’un procediment i a reduir la
vulnerabilitat d’una persona que està
desinformada dels seus drets. En definitiva, una societat que coneix els seus
drets, és una societat forta.
D’altra banda, cal tenir en compte que
aquest servei ha tingut un creixement progressiu, en el sentit que s’han anat obrint
més delegacions territorials a mesura que
s’han anat succeint els anys. Així, dels 21
punts d’orientació jurídica que existien a
l’any 2009, hem passat a un total de 41 a
finals de l’any 2013, responent així al propòsit d’apropar-se al ciutadà.
Finalment, a l’any 2015 es produeixen
un total de 51.773 consultes en el SOJ, la
qual cosa suposa una regressió respecte
a l’any anterior. No obstant això, aquesta
dada cal posar-ho en relació amb el descens de la litigiositat en totes les jurisdiccions, que la seva comparativa s’estableix
en el capítol sobre “conclusions generals”.

DISTRIBUCIÓ DE CONSULTES
SEGONS ELS DIFERENTS PUNTS SOJ
En el Gràfic 11 podem veure la distribució de les consultes gestionades pel SOJ
a l’any 2015, segons els diferents tipus
de serveis orientadors que es presten.
La categoria que més consultes aglutina és el “SOJ General” amb un 87%
sobre el total. La resta de consultes, es
reparteixen en percentatges ostensiblement més petits, encara que no per
això deixen de tenir la seva importància
tenint en compte el servei que presten,
i la proximitat que suposen pel ciutadà.
Sobre els SOJ, s’ha de tenir present que
s’ha fet una aposta per l’especialització,
la qual cosa redunda positivament en el
ciutadà. En aquest sentit, cal destacar
l’existència del Servei d’Intermediació
en Deutes de l’Habitatge (SIDH per les
seves sigles en català), al que se li dedica
un epígraf específic més endavant.
Respecte del SOJ General, donada la
importància numèrica d’aquest concret
servei, s’analitza al Gràfic 12 la distribució de les consultes realitzades al llarg
de l’any 2015, segons les delegacions
que s’han encarregat de la recepció de
les mateixes.

4% sidh diputació

Finalment, veiem com la resta de delegacions es reparteixen les consultes en
percentatges entre el 1% i el 6%, sobre
el total.
DISTRIBUCIÓ DE CONSULTES
SEGONS MATÈRIA CONSULTADA
En el Gràfic 13 podem veure la distribució de les consultes realitzades en el
SOJ General a l’any 2015, en funció de
les matèries a les quals s’han referit.
dret de família (13.897)
dret civil (13.426)
dret penal (5.904)
arrendaments (5.732)
dret laboral (4.227)

87% soj general
4% soj diputació

En primer lloc, veiem com la gran majoria de consultes s’han realitzat en les
delegacions de la Ciutat de la Justícia i
la situada en els jutjats socials, amb un
total de 29.412. Això suposa que el 66%
de les consultes, han estat gestionades
en aquestes dues delegacions. En segon
lloc, veiem com la delegació de Santa
Coloma s’encarrega d’un volum important de les consultes rebudes en el SOJ
General, amb un 13% sobre el total.

seguretat social (3.288)
5% oac
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altres (2.057)
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Gràfic 11. DISTRIBUCIÓ CONSULTES SEGONS TIPOLOGIA SOJ
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Gràfic 12. DISTRIBUCIÓ CONSULTES PER DELEGACIONS DEL SOJ
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Gràfic 13. DISTRIBUCIÓ CONSULTES
PER MATÈRIA CONSULTADA.
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Gràfic 14. DISTRIBUCIÓ USUARIS SOJ
PER EDATS.

En aquest, veiem com la gran majoria de
consultes han versat sobre “matrimonial i família” i sobre “dret civil”, amb un
total de 13.897 i 19.158, respectivament,
incloent en aquestes consultes de dret
civil la temàtica “d’arrendaments i propietat horitzontal”, que valorades individualment ocupen el quart lloc de les
consultes realitzades.
Es pot concloure que el SOJ és un servei que dona resposta majoritàriament a
qüestions de Dret Privat.
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Gràfic 15. CONSULTES EN FUNCIÓ DEL
SEXE DELS USUARIS SOJ. ANY 2015
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Gràfic 16. IDIOMA UTILITZAT USUARIS
SOJ. ANY 2015

PERFIL DEL CIUTADÀ
En el Gràfic 14, tenim els diferents perfils de ciutadans que han fet ús del SOJ,
segons la seva edat. La franja d’edat que
ocupa la primera posició, és la que va de
“40 a 59 anys”, amb un total de 23.879
consultants; mentre que en segon lloc,
han estat usuaris del servei ciutadans
de “20 a 39 anys”. La resta de consultes,
s’han repartit entre ciutadans d’altres
franges d’edat, tal com podem observar
en la gràfica.
En el Gràfic 15 podem veure com s’han
distribuït les consultes en funció del
sexe dels usuaris del servei orientador,
al llarg de l’any 2015. En aquest, veiem
com un total de 28.177 consultes han estat realitzades per homes, la qual cosa
suposa un 54% sobre el total. Mentre
que un total de 23.586 peticions han estat formulades per dones, la qual cosa
representa un 46%.
En el Gràfic 16, tenim la distribució de
les consultes realitzades a l’any 2015,
segons el idioma utilitzat. En aquest,
podem veure com la majoria d’usuaris
han formulat les seves consultes en el
idioma “castellà”, amb un del 78% sobre
el total; mentre que les formulades en
“català”, representen un 22%.

En el Gràfic 17, podem veure la distribució de les consultes realitzades al SOJ,
en funció de la nacionalitat dels usuaris, al llarg de l’any 2015. La gran majoria
de consultes han estat realitzades per
ciutadans de nacionalitat “espanyola”,
representant aquests un 88% sobre el
total d’usuaris. Mentre que les peticions
provinents de nacionals de la “Unió Europea” i de “unes altres”, suposen un 1%
i un 11%, respectivament.
En el Gràfic 18 podem veure la distribució de les consultes SOJ en funció de la
situació soci laboral dels usuaris que han
utilitzat aquest servei, al llarg de l’any 2015.
En aquest, veiem com la gran majoria
de ciutadans que han fet ús del SOJ,
es troben en una situació de desocupació, amb una representació del 60%
sobre el total. Aquest és un dels motius
pels quals, moltes de les consultes que
es formulen en el SOJ, son derivades a
una sol·licitud de justícia gratuïta i a la
sol·licitud d’un advocat inscrit en el Torn
d’Ofici. La segona categoria quant a la situació soci laboral es refereix, la constitueixen els “assalariats” amb un 23% sobre el total i 11.822 peticions realitzades.
La resta de perfils soci laborals dels
usuaris es distribueixen en diferents
categories, com a “empresari/autònom”,
“estudiant”, “mestressa de casa”, entre
unes altres, cadascuna amb una representació que va del 0,01% al 9%.
En el Gràfic 19 a la pàgina 32, podem
veure de quina manera ha conegut
l’usuari el SOJ, i la seva distribució al
llarg de l’any 2015. Aquest resulta molt
important, tenint en compte que un dels
objectius de l’Administració, és donar a
conèixer l’existència d’aquest servei als
ciutadans, per evitar que es produeixin
situacions injustes pel desconeixement
dels drets propis.
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En primer lloc, hem de destacar l’existència de diferents fonts a través de les quals
un ciutadà ha accedit a l’assistència prestada pel SOJ. La varietat de fonts, sens
dubte, constitueix una dada positiva, en
atenció a la difusió del coneixement del
SOJ. En segon lloc, veiem com la principal font per la qual els usuaris han acudit
al SOJ, han estat els “jutjats”. Aquests
han derivat un total de 10.720 consultes,
la qual cosa suposa un 21%.
El “col·legi d’advocats”, ocupa la cinquena posició amb un total de 4.612 derivacions al SOJ, la qual cosa representa un
9%. En efecte, el ICAB col·labora en la
prestació del servei d’orientació jurídica, a través de les diferents delegacions
que es despleguen en el seu àmbit territorial, per la qual cosa la seva tasca en
aquest servei contribueix a la realització
de les funcions públiques d’aquell, a les
quals fèiem referència al inici del capítol.
Finalment, s’ha de fer esment a la tasca
especialment desenvolupada pel SOJ
durant l’any 2015, incorporant l’orientació
en mediació a la majoria dels punts del
SOJ GENERAL, fruït dels bons resultats
assolits en la prova pilot portada a terme
anys anteriors en les delegacions (Santa
Coloma, Sant Boi, Cornellà, Prat de LLobragat i Gavà). Un 12% de les consultes en
les que és possible la derivació a mediació, aquesta figura ha estat acceptada per
ambdues parts del conflicte.
MEDIACIÓ
La Mediació és una eina de resolució de
conflictes alternativa a la via judicial. Es tracta d’una institució sobre la qual s’han dut a
terme diferents iniciatives amb l’objectiu
d’implantar i potenciar el seu desenvolupament, en diferents àmbits on existeix un
factor psicosocial en el nucli del conflicte, i
on la relació prèvia entre les parts ha tingut
un protagonisme singular: relacions de veïnatge, laborals, familiars, entre d’altres.

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

espanyola
88%

Gràfic 17. NACIONALITAT USUARIS
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Gràfic 18. SITUACIÓ SOCIO-LABORAL
DELS USUARIS DEL SERVEI D’ORIENTACIÓ JURÍDICA ANY 2014

2%
1%
2%

32

memòria2015

altres
34%

jutjats
21%
altres organismes
16%
amics
13%
col·legi d’advocat
9%
advocats
5%
mitjans
comunicació 1%
familiars
1%
pàgina web
dep. justícia 0%
Gràfic 19. FONT DE CONEIXEMENT
DEL SOJ. PER L’USUARI. ANY 2014
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Gràfic 20. NOMBRE TOTAL D’EXPEDIENTS GESTIONATS PEL CENTRE
MEDIACIÓ DE DRET PRIVAT DE CATALUNYA ANY 2015

A nivell estatal, cal tenir en compte que
un dels objectius continguts en el Pla
de Modernització de la Justícia aprovat
pel CGPJ, és el impuls i el desenvolupament de la Mediació a través d’un conjunt d’actuacions legislatives i reformes
processals, amb la finalitat de potenciar
aquesta institució com a mètode alternatiu a la judicialització dels conflictes.
Hem de destacar en aquest punt la Llei
5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils.
En el Gràfic 20, podem veure el nombre
total d’expedients gestionats per CMDPC, a l’any 2015 (2.616 expedientes) En
aquest veiem com la gran majoria d’expedients són tramitats a la província de Barcelona, amb un total de 1.748, la qual cosa
suposa un 66,81% sobre el total. El segon
territori que més expedients gestiona és
la província de Girona amb un total de
327 expedients, amb una representació
del 12,5 %. Mentre que Tarragona amb un
total de 289 expedients i Lleida amb un
total de 244 expedients representen un
11,04 % i un 9,32 %, respectivament. Finalment, veiem com les Terres de l’Ebre,
s’encarrega d’un nombre residual de 8 expedients que representen un 0,30%.
En el Gràfic 21, podem veure el nombre
total d’expedients de mediació gestionats pels SOM (Serveis d’orientació de
Mediació) que tenen conveniats els diferents Col.legis d’Advocats de Catalunya i que han suposat 2.004 sol·licituds a
l’any 2015. La demarcació del Col.legi de
Barcelona on hem prestat el servei de
SOM a: CJ per Barcelona ciutat des de
setembre de 2015, derivacions intrajudicials d’Hospitalet del Llobregat des de
setembre de 2015, Berga, Cornellà del
Llobregat, El Prat del Llobregat, Gavà,
Sant Boi del Llobregat i Santa Coloma
de Gramanet, ha tramitat 865 expedients que representen el 43,16% de totes les sol·licituds de Catalunya.

SERVEI D’INTERMEDIACIÓ
EN DEUTE DE L’HABITATGE
El Servei d’Intermediació en Deute de
l’Habitatge (en endavant, SIDH), és un
servei que pretén donar solució negociada a les situacions de risc d’exclusió
residencial en el marc d’un conflicte
hipotecari entre l’entitat financera i el
ciutadà amb dificultats per fer front al
pagament del préstec, amb la finalitat
d’evitar el desnonament de l’habitatge
familiar, mitjançant les diferents fórmules que permet l’actual legislació (dació
en pagament, quita, reestructuració del
deute, etc).
Es tracta d’un servei gratuït, de caràcter
preventiu i de proximitat, la implantació
del qual i el seu desplegament territorial s’està realitzant de forma progressiva, amb la col·laboració de la Diputació
de Barcelona, Generalitat de Catalunya,
els Consells Comarcals, els Ajuntaments
i els Col·legis d’Advocats, entre ells l’
ICAB. A més de donar una informació
de caràcter preventiu a les famílies que
es troben en una situació d’impagament
de la hipoteca o en risc imminent d’estar-ho, el SIDH canalitza l’assessorament
jurídic dels usuaris a través del SOJ, i la
intermediació amb l’entitat bancària a
través d’ Ofideute.
El número d’expedients iniciats l’any
2015 és inferior al del 2014 (en aquest
sentit, si al 2014 es van iniciar 769 expedients, l’any 2015 han estat 555), sense
poder concloure si es tracta de una situació conjuntural o obeeix a una millora
de la situació econòmica general.
Malgrat que el número d’expedients iniciats ha minvat el percentatge d’acords
tancats ha crescut sobre els índex d’anys anteriors:
Al Gràfic 22 tenim una taula amb els resultats relatius d’assoliments d’acords
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assolits, mitjançant la intervenció d’Ofideute, comparant els exercicis 2013 i
2014. S’ha considerat oportú incloure
dades relatives a aquest organisme, tenint en compte el paper que juga en la
intermediació bancària en el marc d’un
conflicte hipotecari.
Cal destacar que a l’any 2015 s’han pactat a través d’ Ofideute un total de 71 dacions en pagament, mentre que a l’any
2013 solament es van pactar 4 i l’any
2014, 55. La importància d’aquesta figura jurídica radica en la possibilitat que
suposa l’oportunitat per la família de
veure desaparèixer el crèdit hipotecari
de forma complerta.
S’ha de destacar que en 231 de les situacions posades de manifest en el
servei no s’ha pogut iniciar expedient
de intermediació per diferents causes
jurídiques, com potser la manca de localització de una de las parts signants
del préstec hipotecari o la manca de
voluntat de una de les parts per arribar
a acord (especialment en supòsits de
crisi de parella o matrimonial), Malgrat
aquesta manca de capacitat de possibilitar un acord, l’assessorament que es
presta des del servei empondera al ciutadà que consulta, en tant que li permet
conèixer la seva situació i drets.
Indicar que el 2015 el servei SIDH ha rebut un Certificat de Bones Pràctiques
EPSA, en el marc europeu, que ha valorat la col·laboració entre institucions
públiques i privades en un projecte per
l’eradicació de la pobresa.

43% - som demarcació icab 865

9% - som granollers

9% - som lleida

76%
2014

8% - som manresa

6% - som tarragona

4% - som sabadell

4% - som mataró

72%
2015

4% - som figueres

3% - som reus
3% - som terrassa
2% - som girona
1% - som sant feliu

48%
2013

0% - som tortosa

Gràfic 21. NOMBRE TOTAL D’EXPEDIENTS GESTIONATS PELS SERVEIS
D’ORIENTACIÓ DE MEDIACIÓ DELS
COL·LEGIS D’ADVOCATS DE CATALUNYA L’ANY 2015

Gràfic 22. PERCENTATGES D’ASSOLIMENTS D’ACORDS ENTRE EL CIUTADÀ
I L’EF.ANY 2013-2015
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Gràfic 23. ACCIONS SAIER
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Gràfic 24. TIPOLOGIA CONSULTES SAIER
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Gràfic 25. COMPARATIVA ORIENTACIONS
JURÍDIQUES I DERIVACIONS

SERVEI D’ATENCIÓ A L’IMMIGRAT
ESTRANGER I REFUGIAT (SAIER)
El SAIER és un servei municipal que es
ve prestant des de 1989 constituït per un
conjunt d’actuacions específiques que
ofereixen diferents entitats, les quals
treballen de manera coordinada segons
un model de servei integrat: tots els serveis que s’hi presten responen a objectius comuns i a un funcionament coordinat, encara que les temàtiques siguin
diverses. Cada entitat presta un servei
especialitzat, però amb el compromís
de coordinar-se amb els recursos interns que calgui per millorar la qualitat en
l’atenció a l’usuari i evitat la duplicitat en
les actuacions.
Hi col·laboren diverses entitats (CREU
ROJA, ACSAR, CITE, AMIC, CENTRE
DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
DE BARCELONA) a més del Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona.
La tasca realitzada per l’ICAB consisteix
fonamentalment en:
• Orientació jurídica als usuaris del SAIER.
• Impugnació administrativa i/o judicial
contra resolucions administratives denegant sol·licituds d’autorització de residència i/o residència i treball.
• Tramitació de sol·licituds de nacionalitat
espanyola.
• Tramitació d’expedients de cancel·lació
d’antecedents policials i penals.
• Assessorament jurídic vinculat a programes de retorn.
• Formació en temes d’estrangeria.
• Orientació en casos de racisme.
L’evolució del servei durant els darrers
cinc anys mostra una consolidació de la
millora experimentada a partir de l’any
2011.
Les consultes que els usuaris del servei
plantegen s’han concentrat majoritàriament en matèries englobades en el rè-
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gim general d’estrangeria i en els processos de nacionalitat. A partir de l’any
2013 es produeix un canvi de lideratge:
les consultes integrades en el bloc del
Règim General cedeixen la primera posició a les relacionades amb l’adquisició
de la nacionalitat espanyola, que les van
superar àmpliament. Situació que s’ha
mantingut en els darrers tres anys. El
2015 ha sigut el primer any que les consultes sobre nacionalitat han superat a
les realitzades sobre qüestions vinculades al Règim general.
Si bé la majoria de les consultes que
plantegen els usuaris del SAIER poden
ser resoltes amb l’orientació jurídica
corresponent, un 11% (de mitja) de les
consultes donen lloc a la tramitació d’un
procediment administratiu o judicial.
S’observa en els dos darrers anys un
increment de les derivacions d’un 15%
sobre el total de les consultes de cadascun dels exercicis.
Si analitzem la tipologia de les derivacions observem que els tramitadors del
SAIER són els principals destinataris
d’aquelles.
En l’evolució anual de les derivacions a
tramitadors observem que la impugnació de les resolucions administratives
dictades per l’Administració en matèria
d’estrangeria és la demanda principal
dels usuaris del SAIER. Cal advertir
l’important creixement que durant el
2015 han tingut els procediments de
nacionalitat.
Al descompondre els blocs anteriors
veiem que en el recurs de reposició
és el principal motiu de derivació seguit del recurs contenciós – administratiu, llevat de l’any 2015 on les sol·licituds de nacionalitat espanyola han
crescut per sobre de la interposició
de recursos.
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SERVEI D’ORIENTACIÓ JURÍDICA EN
EL CENTRE D’INTERNAMENT D’ESTRANGERS DE LA ZONA FRANCA DE
BARCELONA (SOJ-CIE)
El 21 de novembre de 2014 l’Il·lustre
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
(ICAB) va signar un acord de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona
per la posada en funcionament d’un
servei d’orientació jurídica (SOJ) en el
centre d’internament d’estrangers (CIE)
de la Zona Franca de Barcelona, i, en
virtut del qual, l’Ajuntament assumia el
finançament del servei, i el 2 de desembre de 2014 l’ICAB va signar l’acord de
col·laboració amb la Direcció General
de la Policia - Comissaria d’estrangeria
i Fronteres per regular el funcionament
del SOJ-CIE de la Zona Franca de Barcelona.
En virtut d’aquests convenis, l’ICAB realitza en el CIE de Barcelona les següents
funcions:
a. Auxiliar a l’intern en l’obtenció de les
dades de contacte del seu advocat
per afavorir l’exercici del dret de comunicació entre ambdós.
b. Orientar jurídicament els estrangers
que es troben internats en el centre i
que ho sol·licitin.
c. Assessorar els interns en la formulació
i tramitació de les peticions i queixes
sobre qüestions referents a la seva situació d’internament, tant si van dirigides al director del centre com al jutge
de control.
d. Comunicar a les autoritats i organismes competents quan es detectin situacions de tràfic d’éssers humans.
El SOJ-CIE va començar a funcionar el
mes de febrer de 2015 i ha estat prestant el seu servei fins al mes d’octubre
del mateix any, moment que va suspendre la seva activitat degut a les obres
previstes de fer en el CIE de Barcelona.
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Durant aquest període, EL SOJ-CIE ha
realitzat 437 actuacions, de les que destaquen l’orientació jurídica de l’intern i
el seu auxili perquè pugui contactar tant
amb el seu lletrat com amb el consolat.
L’origen d’aquestes actuacions es reparteix entre un conjunt heterogeni de demandes; s’observa que les qüestions relacionades amb l’internament en el CIE i les
vinculades a l’expedient sancionador són
els motius principals per acudir al Servei.
JUSTÍCIA GRATUÏTA I TORN D’OFICI.
Tal i com hem comentat en la introducció
del present epígraf, l’art. 119 CE estableix
que “la justícia serà gratuïta quan així ho
disposi la llei i, en tot cas, respecte d’els
qui acreditin insuficiència de recursos
per litigar”. La Comissió del Torn d’Ofici i
d’Assistència al Detingut del ICAB, es va a
encarregar de la gestió d’aquest servei en
la “demarcació ICAB”, a través de l’establiment de les vies d’informació sobre mateix,
la formació contínua i especialitzada dels
advocats inscrits en el TOAD, així com la
resolució d’incidència que puguin sorgir en

el marc d’una designa. A més, s’encarrega
del control disciplinari dels advocats i les
advocades inscrits en el TOAD, tenint en
compte la normativa tant deontològica a
nivell general, com a específica del torn
d’ofici i de l’assistència jurídica gratuïta.
JUSTÍCIA GRATUÏTA
En el Gràfic 31, podem veure l’evolució
de les sol·licituds de justícia gratuïta
(d’ara endavant, JG) per petició directa
del ciutadà, en el període comprès entre
l’any 2009 i l’any 2015.
S’observa a la gràfica un descens de les
sol.licituds de justícia gratuïta durant
l’any 2015, degut a que en les situacions
contemplades a l’art. 2.g de la Llei 1/96,
de 10 de gener, no es tramita expedient
de justícia gratuïta, en base al reconeixement legal efectuat per a les víctimes,
especialment les afectades per situacions de violència masclista.

En aquest, veiem com la majoria de sol·licituds es tramiten al territori de “Barcelona”, a la que suma els expedients de
L’Hospitalet, amb un total de 13.255 expedients, la qual cosa suposa una representació del 44%. En segon lloc, veiem
que els expedients que s’obren per petició escrita del ciutadà o per ofici judicial
de sol·licitud de justícia gratuïta , tramitats per via de correu, compta amb un
amb un 9,1% de sol·licituds de JG, per la
qual cosa, malgrat no ser estrictament un
territori, a causa de la importància d’expedients que canalitza, s’ha considerat
oportú afegir-ho a la gràfica en qüestió.
Quant a la resta de territoris, veiem com
els expedients es distribueixen de forma
irregular a través de tots ells, amb uns
percentatges inferiors al 7,7%, dels quals
destaquen pel seu volum els partits ju-

En el Gràfic 32, podem observar la distribució territorial dels expedients de JG
tramitats, al llarg de l’any 2015.
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Gràfic 29. FUNCIONS DEL SOJ-CIE. ANY 2015

Gràfic 30. CONSULTES DEL SOJ-CIE 2015
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Gràfic 31. SOL·LICITUDS DE JUSTÍCIA
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D’una banda, cal tenir en compte que
les peticions de JG són tramitades
pels col·legis d’advocats, en qualitat
de col·laboradors amb l’Administració de Justícia. Pel que la recepció de
les mateixes es fa, a priori, de manera
provisional, amb l’objectiu de designar
a un advocat o advocada el més ràpid
possible, per solucionar en el menor
temps l’assistència jurídica que precisa

3,80% - igualada

24%

El descens de JG favorables del 2015
obeeix a que aquest any s’ha pres la determinació de no tramitar els expedients
respecte de les situacions prevista a l’article 2.g de la indicada Llei, en relació a
les víctimes, al tenir aquestes reconeixement legal, situació que ha fet modificar
el % de dictàmens favorables (66%) respecte del 2014.

6% - badalona

72%

En el Gràfic 33 podem veure la distribució dels dictàmens emesos pel ICAB sobre les sol·licituds de JG, així com la seva
evolució anual en el període 2009-2015.
En aquest, veiem que a mesura que es
van succeint els anys, el volum de dictàmens favorables creix de forma progressiva: d’un 58% a l’any 2009 passem
a un 76% a l’any 2014, la qual cosa suposa un increment del 32%. Això reflecteix
que, derivat de la de crisi, el nombre de
persones que es troben en una situació
d’insuficiència de recursos per litigar, ha
augmentat en els últims anys. I més si tenim en compte que la taxa de litigiositat
ha descendit en els últims anys, tal i com
s’exposa en el cos del present Informe.
També ha influït la modificació de la Llei
1/96, de 10 de gener, d’Assistència Jurídica Gratuïta, que l’any 2013 va modificar
els barems per poder accedir al sistema
de justícia gratuïta, modificant aquests
en funció del número de persones que
composen la unitat familiar.

5,90% - arenys de mar

28%

dicials de Santa Coloma de Gramanet,
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Gràfic 32. DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL

Gràfic 33. DICTÀMENS EMESOS PER EL
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el ciutadà. Posteriorment, durà a terme
la comprovació que les circumstàncies
econòmiques del sol·licitant, s’ajusten
als llindars previstos en la Llei 1/1996,
de 10 de gener, d’Assistència Jurídica
Gratuïta, per confirmar o denegar el benefici de JG.

51.773

consultes soj

D’altra banda, tal i com s’ha comentat
abans, cal matisar els conceptes de “justícia gratuïta” i “torn d’ofici”, en el sentit
que la primera és un dret que només es
concedirà, en el cas que el ciutadà acrediti una insuficiència de recursos per litigar; mentre que el segon, pot donar-se
sense el primer, doncs en aquells casos
en els quals la llei preveu la intervenció
preceptiva d’advocat i procurador, i el
ciutadà no ha designat a cap, bé perquè
no coneix a cap o bé perquè es nega a
col·laborar, se li assigna d’ofici. Pel que,
un advocat que ha actuat d’ofici, tindrà
dret a cobrar els seus honoraris d’aquell
ciutadà al que no se li hagi concedit el
benefici de JG, tal com estableix l’art. 19
de la LAJG.
En el Gràfic 34, es fa una comparativa entre el nombre total de consultes
que han estat gestionades pel SOJ, les
sol·licituds de JG per petició directa del

30.027

dictamen favorable
Gràfic 34. COMPARATIVA SOJ-JUSTÍCIA
GRATUÏTA 2014

ciutadà i el nombre total de dictàmens
favorables, a l’any 2015. En aquest, veiem
que de 51.773 consultes al SOJ, 30.027
han suposat el inici d’un expedient de
JG, dels quals han estat resolts favorablement 17.455.
Pel que fa als expedients de justícia gratuïta oberts a l’àmbit de penal (iniciats
com a conseqüència de l’assistència lletrada al detingut o a la petició judicial de
dotar de defensa als ciutadans investigats en un procediment judicial) la gran
majoria han de ser resolts per la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta, donat que l’ICAB ha de tancar l’expedient
segons la previsió de l’art. 13 del Decret
252/96, de Catalunya, al no poder efectuar una tramitació efectiva de l’expedient al no acudir el ciutadà a fer la tramitació efectiva de l’expedient, sent que
aquesta tramitació efectiva es situa en
un 3% dels expedients , dels que un 72%
obtenen dictamen favorable i un 28%
desfavorable, per superar els llindars de
la Llei 1/96, de 10 de gener, d’assistència
jurídica gratuïta.
TORN D’OFICI I ASSISTÈNCIA
AL DETINGUT
En el Gràfic 35, podem veure l’evolució
anual dels advocats inscrits al TOAD, des
de l’any 2009 fins a l’any 2015.

2013

2014

3512

3486

3456

expedients j.g.

17.455

memòria2015

2015

Gràfic 35. ADVOCATS INSCRITS AL TORN
D’OFICI I ASSISTÈNCIA AL DETINGUT

En aquest, veiem com la tendència general mostra un creixement progressiu del
nombre d’inscrits. En efecte, d’un total
de 3.163 advocats que formen part del
TOAD a l’any 2009, passem a 3.512 a l’any
2015, la qual cosa suposa un augment del
11%. Aquesta dada cal posar-ho en relació, d’una banda, amb el increment del
cens col·legial en els últims anys (Gràfic
1). D’altra banda, a pesar que els mòduls
de pagament per les actuacions són molt
baixos, les circumstàncies econòmiques
ha animat a molts advocats a inscriure’s
en el TOAD per complementar la falta
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Gràfic 36. EVOLUCIÓ ANUAL DE DESIGNES

Gràfic 37. DISTRIBUCIÓ MENSUAL DE DESIGNES 2015

agost — 1749

juny — 3994

maig — 4008

abril — 4564

març — 4173

També, veiem com el nombre de designes és més alt que el de les sol·licituds de
JG. Tal i com hem comentat abans, existeix una sèrie de supòsits, en els quals
sent preceptiva la intervenció d’advocat
i procurador, el ciutadà no ha designat a

• En els procediments laborals per a la
defensa del treballador per compte
d’altri sense necessitat de tramitar la
sol·licitud de Justícia Gratuïta per a la
defensa en judici.

febrer — 3964

En aquest, veiem com el nombre de
designes creix de forma progressiva, a
mesura que es van succeint els any, si bé
l’any 2015 sembla tenir una major estabilitat respecte de les dades de 2014. En
efecte, tal i com hem comentat abans, en
els últims anys s’ha produït un augment
del nombre de persones que es troben
en una situació d’insuficiència de recursos per litigar, per culpa de la crisi. D’altra
banda, el desplegament dels diferents
punts SOJ, ha incidit en l’augment de
les consultes a aquest organisme (Gràfic
33), i per extensió de les peticions de JG.

46341

• En el marc d’un procediment penal,
per garantir la defensa i els drets de
l’acusat, i de manera imperativa quan
la sol·licitud es realitza al moment de
la detenció. Aquestes designes es coneixen com “Telefonemes”.

gener — 3548

En el Gràfic 36 podem veure l’evolució
anual de designes en el període comprès entre els anys 2009 i 2015.

2015

desembre — 3640

• Quan l’òrgan judicial que estigui coneixent del procés consideri que, per
les circumstàncies o la urgència del
cas, sigui necessari assegurar de manera immediata els drets de defensa
i representació de les parts, a tenor
del que es disposa en l’art. 21 de la Llei
1/1996, de 10 gener.

novembre — 4268

Una de les conclusions exposades en el
“Informe general: Baròmetre Intern del
Consell General de l’Advocacia Espanyola 2015”, és que la percepció d’una
sensació de precarietat econòmica en
l’exercici de la professió sense precedents. Això xoca amb alguns titulars
que indiquen que les principals signatures d’advocats han facturat més que
en exercicis anteriors, i que perceben
símptomes de recuperació econòmica
en el sector legal, sobretot referent al
dret dels negocis. Però no cal oblidar
que la gran majoria d’advocats i advocades, exerceixen la professió a través de
signatures de mitjanes i petites (quan no
de forma individual), on s’ha notat més
la precarietat econòmica a la qual es fa
referència en el citat informe.
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octubre — 4438

cap d’aquests professionals, sent necessari que aquesta es faci d’ofici:

setembre — 3137

de clients i d’ingressos derivats de l’exercici privat.

juliol — 4144
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jurat
penal
menors
estrangeria
penitenciari
administratiu
social
civil
familia
vido víctimes
vido imputats
eclesiàstic
mena

20
12624
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384
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8381
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464
17
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Gràfic 38. DISTRIBUCIÓ DE DESIGNES

2013

2014
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SEGONS MATÈRIES

2015

Gràfic 39. EVOLUCIÓ ANUAL DE TELE-
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FONEMES

Gràfic 40. DISTRIBUCIÓ MENSUAL DE TELEFONEMES 2015

Quant a l’evolució de la gràfica, veiem
que d’un total de 39.857 designacions a
l’any 2009, passem a un total de 45.627 a
l’any 2015, la qual cosa suposa un increment del 14%. No obstant això, veiem com
en els anys 2011 i 2012, es produeix una
lleugera regressió de les designes realitzades; mentre que el 2014 es produeix el
increment més significatiu de la sèrie.
En el Gràfic 37 a la pàgina 39, podem observar com s’han distribuït les designes
mensualment al llarg de l’any 2015.
En general, el desenvolupament de les
designes fluctua mensualment, amb una
mitjana que gira entorn de les 4.078 designes per mes. En el mes d’agost es produeix un descens notable del nombre de
designacions, amb un total d’1.749. El motiu
d’aquest fenomen és que agost és un mes
inhàbil per a molts procediments. En el
mes d’ abril, veiem com es registra la xifra
més alta de la sèrie, amb un total de 4.564
designes; mentre que al mes de desembre,
veiem com es produeix una regressió.
En el Gràfic 38 podem veure la distribució
de les designes produïdes a l’any 2015, en
funció de la matèria. En aquest, veiem com
hi ha 3 temàtiques que destaquen per sobre
de la resta, i que representen el 67% sobre
el total. En efecte, els assumptes que més
designes han motivat, han estat els relatius
al dret penal, al dret de família i al dret civil.
Els assumptes relatius a la jurisdicció
social i els de violència sobre la dona,
han constituït un 13% i un 7,7%, respectivament, sobre el nombre total de designes produïdes a l’any 2014. La resta
de matèries sobre les quals versen les
designacions, es reparteixen de manera
irregular en percentatges inferiors al 3%.
En el Gràfic 39 podem veure l’evolució
anual del nombre total de telefonemes,
des de l’any 2009 fins a l’any 2015.
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En primer lloc, hem de tenir en compte
que els telefonemes es refereixen a les
designes que es produeixen al moment
de la detenció d’una persona, i que es
produeixen en el marc de les anomenades “guàrdies”. Per tant, l’evolució dels
telefonemes ha de ser posat en relació
amb el comportament de la litigiositat en
l’àmbit penal en els últims anys. En efecte, el descens de la litigiositat en l’àmbit
penal, ens ajuda a entendre la reducció
del nombre de telefonemes que es produeix en el període estudiat. En la gràfica veiem que, d’un total de 55.754 telefonemes produïts l’any 2009, passem a
43.022 a l’any 2015, la qual cosa suposa
una reducció del 22%.
En segon lloc, cal destacar que aquest
descens s’intensifica en forma progressiva des de l’any 2014
En el Gràfic 40 podem veure la distribució mensual dels telefonemes a l’any
2015. En aquest, veiem com la mitjana de
telefonemes mensuals gira entorn dels
3.585. El mes de maig és el que major
nombre de telefonemes registra, amb
un total de 3.916, mentre que és el mes
de desembre el que menor volum anota,
amb un total de 3.152.
D’altra banda, a diferència del que
ocorre amb les designes (Gràfic 41), en
el mes d’agost no es produeix cap regressió significativa dels telefonemes,
sinó que es manté dins de la mitjana
abans comentada. En efecte, en estar aquests referits a l’àmbit penal, a
diferència del que succeeix en altres
ordres jurisdiccionals, agost és un mes
hàbil, ja que com es diu popularment,
el dret penal mai dorm.
Quant a la distribució dels telefonemes
entre els diferents torns, en el Gràfic
41podem veure com s’ha produït la mateixa al llarg de l’any 2015.
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En apartats anteriors, ja hem comentat
que en general, existeix un alt grau de satisfacció dels serveis i actuacions dels advo-

2013

3895

3839
2014

2015

1
sancions

Gràfic 42. EXPEDIENTS INFORMATIUS TORN
D’OFICI I ASSISTÈNCIA AL DETINGUT. EVOLUCIÓ ANUAL.

25
expedients
disciplinaris

FACTURACIÓ POR
ACTUACIÓ DEL TOAD
L’art. 36 de la LAJG, estableix una sèrie
de regles relatives al reintegrament
econòmic per les actuacions judicials a
favor de qui tingués reconegut el dret
a l’assistència jurídica gratuïta. Pel que,
en determinats supòsits l’advocat d’ofici podrà percebre honoraris per les actuacions judicials, tenint l’obligació de
retornar les quantitats eventualment
percebudes amb càrrec als fons públics
per la seva intervenció en el procés.

MES PER TORNS

859
queixes
ciutadans

Pel que fa als expedients disciplinaris
la tipologia de les infraccions que han
motivat la corresponent incoació de
l’expedient disciplinari es pot observar a
la Gràfic 45 (pàg. 43), sent que el major
nombre d’expedients han estat incoats
per no donar compliment a l’encàrrec de
la designa.

Gràfic 41. DISTRIBUCIÓ TELEFONE-

3895
expedients
informatius

La categoria de “queixa interessat” és la
que major nombre d’expedients informatius ha motivat, seguit de les “designes
sense efecte” i “incidència designa”. La
resta d’expedients informatius, han tingut el seu origen en diferents motius.

4052

En el Gràfic 43, es fa una comparativa
entre el nombre total de designes, telefonemes i sancions, referits a l’any 2015.
En aquest, veiem com la comissió d’infraccions en relació al nombre de designes i de telefonemes, és insignificant: De
88.649 encàrrecs de torn d’ofici (suma
de telefonemes i designes) han generat
incidència 3.895, de les que únicament
859 es corresponen a queixa de ciutadans contra el lletrat.

En el Gràfic 44 a la pàgina 42, podem
veure la tipologia d’expedients informatius tramitats a l’any 2015, en funció de la
matèria o origen dels mateixos.

43022
telefonemes

En el Gràfic 42 podem veure l’evolució
anual dels expedients informatius que es
tramiten en el TOAD, en el marc d’una
designa. En aquest, veiem com la tendència general mostra una progressió
del volum d’expedients, doncs d’un total
de 3.080 assumptes plantejats a l’any
2009, passem a 3.895 a l’any 2015, la qual
cosa suposa una variació interanual del
26,4%. No obstant això, veiem com la xifra més alta s’anota a l’any 2012, amb un
total de 4.863 expedients informatius.

Quant als expedients disciplinaris derivats de les designes i telefonemes
produïdes al llarg de l’any 2015, d’acord
amb el comentat anteriorment, veiem
com només es produeixen un total de
25. D’aquests, només ha acabat amb una
sanció (si bé s’ha de indicar que la majoria dels expedients disciplinaris resten
pendent de tramitació.
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1026
1538
999
307
1502
6071
2884
15922
320
165
1362
3088
1143

INCIDÈNCIES POSTERIORS
A LA DESIGNA
Una de les funcions de la Comissió del
Torn d’ofici i d’Assistència al Detingut del
ICAB, és la resolució de les incidències
que es produeixen en el marc d’una designa, així com la tramitació dels expedients
disciplinaris que es puguin derivar per infraccions de la normativa de torn d’ofici.

cats i les advocades del ICAB, per part de
la ciutadania, sent indicatiu d’això, el volum
relativament baix de queixes i sancions.

lliure elecció
vilafranca
vilanova
igualada
berga
arenys de mar
llobregat
besos
barcelona
menors llob.
menors bes.
menors bcn
estrangeria
vido imp llob.

En aquest, veiem que la gran majoria
es canalitzen a través del torn de “ Penal General Barcelona”, amb un total de
15.922 telefonemes. La segona posició és
ocupada pel torn de “Penal General Llobregat”, amb 6.071 telefonemes. Quant
a la resta de telefonemes, com es distribueixen entre els diferents torns en percentatges inferiors al 9%.
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Gràfic 43. COMPARATIVA TOTALITAT DESIGNES, TELEFONEMES Y SANCIONS.
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En el Gràfic 46, podem veure l’evolució
anual de la facturació per actuacions en
el TOAD, en el període comprès entre els
anys 2013 i 2015. En la referida trama temporal, veiem com es produeix una variació
interanual del 17%, que representa una reducció de poc més de 4.243.739,69.- euros.
En el Gràfic 47, podem veure l’evolució
anual del retorn dels imports rebuts per
les actuacions dels advocats del torn
d’ofici, en el període comprès entre els
anys 2013 i 2015.

En el Gràfic 48 podem veure l’evolució del
nombre d’advocats inscrits a aquest servei,
des de la seva engegada a l’any 2013, fins
a l’any 2015. En el primer any, veiem com
s’han inscrit en el Servei Pro-Bono un total

de 19 advocats, tancant l’any 2015 amb un
total de 22 advocats. Cal tenir en compte
que es tracta d’un servei relativament jove
i amb uns requisits d’accés estrictes, en honor d’oferir un servei de qualitat, com no
pot ser d’una altra manera, atenent a l’especial situació de vulnerabilitat en la qual
es troben els usuaris del mateix. Així, entre uns altres, s’exigeixen 10 anys d’exercici
previ, així com un curs de formació d’un
mínim de 20 hores realitzat en els últims
3 anys.
En el Gràfic 49, podem veure l’evolució de
les designes del Servei PRO-BONO, en el
període 2013-2015. En el primer any, veiem
com es produeixen un total de 26 designes,
mentre que a l’any 2015 31 designes, per consultes de tipus laboral majoritàriament (27 de
les 31 consultes han estat laborals, i 4 de les
consultes per problemàtiques de tipus civil).
REGISTRES PÚBLICS
Una altra de les funcions públiques col·le-

Gràfic 44. TIPOLOGIA EXPEDIENTS INFORMATIUS 2015
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Durant els anteriors anys a la gràfica,
es produeix un increment dels imports
retornats, anotant a l’any 2012 un total
de 137.643,16 euros, la xifra més alta de
la sèrie. A partir de llavors, veiem com
es produeix un lleuger descens dels
imports retornats. Encara i així, veiem
com aquests es mantenen per sobre
dels registrats durant els primers anys
analitzats.

SERVEI PRO-BONO ICO-ICAB
El Servei Pro-Bono és un projecte de Responsabilitat Social Corporativa que realitza l’ ICAB, amb l’objectiu de prestar assessorament jurídic a aquelles persones que
es troben en una situació de necessitat
excepcional (malalts, exclusió social o una
altra causa d’especial vulnerabilitat), però
que no entren dins de l’àmbit d’aplicació
de la LAGJ. Aquest servei s’inaugura amb
el servei Pro-Bono ICO-ICAB, arran del
conveni de col·laboració de 30 d’abril de
2012, signat entre el ICAB i el Institut Català d’Oncologia (ICO), per oferir serveis
d’assessorament civil i laboral a malalts
oncològics i als seus familiars més propers.
El seu funcionament està recollit en el Protocol d’actuació ICO-ICAB.

43

no comparèixer jutjat

2

no localitzable

4

percebre indegudament honoraris

2

incidència guàrdia

1

alterar greument servei

13

no dur a terme encàrrec

Gràfic 45. TIPOLOGIA INFRACCIONS QUE HAN MOTIVAT INCOACIÓ EXPEDIENT

130.144,95

119.147,26

DISCIPLINARI 2015

122.184,54

En el cas de l’exercici de l’advocacia, es
continua mantenint com a tipus societari
predominant les societats de responsabilitat limitada i de menys de cinc socis,
sense perjudici de destacar l’augment
de les inscripcions de les societats multidisciplinars, especialment les relacionades amb l’activitat d’administració
concursal, en concret amb la professió
d’economista.

1

20.707.970,63

Les societats professionals venen regulades a la Llei 2/2007 de 15 de març, establint-se en el seu article 8.4 l’obligació de
registrar-se igualment en el Registre de
Societats Professionals del Col·legi Professional que correspongui al seu domicili, als efectes de la seva incorporació al
mateix i que aquest pugui exercir sobre
aquella les competències que li atorga l’ordenament jurídic sobre els professionals
col·legiats.

falsejar dades justificants act

21.359.454,21

gials és la del Registre públic. Amb la mateixa es pretén donar publicitat formal a
determinats fets, circumstàncies o drets,
tractant-se per tant d’un servei en pro
de la transparència jurídica. La inscripció
o registre és obligatòria pels casos de les
Societats Professionals, Administradors
Concursals, Comptadors-Partidors i Mediadors. (Gràfic 50 pàg. 44)

2

21.168.941,47
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Gràfic 46. FACTURACIÓ ANUAL PER ACTUACIONS DEL TOAD

Gràfic 47. RETORNAMENT DELS IMPORTS
PERCEBUTS PEL TORN D’OFICI I ASSITÈNCIA AL DETINGUT
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22

26

23

31

Altres registres col·legials són els de
Comptadors- Partidors (917 professionals), el de Mediadors (482 inscripcions),
el d’Àrbitres (65 persones) i el d’Auditors
en Entorns Tecnològics (56)

19

Respecte dels Administradors Concursals
el Registre de l’ICAB aplega a més de 500
professionals individuals i gairebé 150 societats; encara que poden estar col·legiats
a d’altres col·legis d’advocats; sempre i
quan compleixin els requisits propis de la
professió més les exigències per poder fer
d’Administrador Concursal (formació i experiència). (Gràfic 51 pàg. 44)

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Gràfic 48. EVOLUCIÓ ANUAL D’ADVOCATS
INSCRITS AL SERVEI PRO-BONO ICO-ICAB

Gràfic 49. EVOLUCIÓ ANUAL DE DESIGNES
DEL SERVEI PRO-BONO ICO-ICAB
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periode/any
societats professionals d’alta
societats cooperatives
societats anonimes professionals
societats limitades professionals
societats civils professionals
societats col·lectives

2007-2015
núm.
1
12
810
206
2
total 1031

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

911
98
22

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

223
7

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

13
22
3
3
1
1
20
18
3

Gràfic 50. REGISTRES PÚBLICS

500

250

0
icab

societats
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Gràfic 51. ADMINISTRADORS CONCURSALS

Funcions
Privades
Serveis per la millora de la capacitació professional
Serveis que cerquen sol·lucions pels professionals

46

memòria2015

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

PER L’ADVOCACIA

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

13 edició
Inici setembre-octubre 2015

Màsters
2015-2016

Laboral
Família
Esport
Processal Civil
Negocis
Fiscal
Advocacia Penal
Societat de la informació
Mediació
Advocacia internacional i dels negocis
Propietat industrial i intel·lectual
Administratiu
Curs d’especialització de Successions

331

250
176

2013

2014

2015

Gràfic 52. EVOLUCIÓ ANUAL D’ALUMNES MÀSTERS D’ESPECIALITZACIÓ ICAB
2015.
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Gràfic 53. DISTRIBUCIÓ D’ALUMNES
MÀSTERS CAMPUS ICAB 2015.
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2472
1629
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Gràfic 54. EVOLUCIÓ ANUAL DEL
NÚMERO D’HORES MÀSTERS
D’ESPECIALITZACIÓ ICAB.

FORMACIÓ ESPECIALITZADA
(MÀSTERS D’ESPECIALITZACIÓ
JURÍDICA)
Els programes formatius desenvolupats a
través de l’àrea de formació especialitzada de l’ICAB, tenen l’objectiu de proporcionar als col·legiats les competències i
coneixements específics, en un àrea determinada del dret. Així, des de la seva
creació a l’any 2004, aquesta formació,
ofereix als alumnes les eines necessàries
per a l’especialització en: dret penal, laboral, Societat de la informació, concursal,
mediació, família, negocis, esport, propietat industrial i intel·lectual, successions,
processal civil i fiscal. Tot això, a través de
sessions de màster impartides en grups
reduïts, per un ampli ventall de professors
amb diferents perfils professionals, relacionats amb la disciplina objecte d’estudi;
la gran majoria advocats en exercici, que li
donen un plus a aquesta formació.
En el Gràfic 52, podem observar l’evolució anual dels alumnes matriculats als
Màsters d’especialització de l’ ICAB. En
aquest, veiem com la tendència reflecteix un augment del nombre d’estudiants
en els últims anys. Així, d’un total de 147
alumnes a l’any 2009, passem a 250 alumnes a l’any 2014, la qual cosa suposa un
increment del 70%.
No obstant això, veiem com en l’últim any
2015, el nombre de matriculacions ha descendit. Aquest fenomen es deu en part, a
la implantació del màster d’accés a l’advocacia, com a requisit previ per poder col·legiar-se (i per tant exercir), en aplicació de la
Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés
a les professions d’Advocat i Procurador
dels Tribunals, que va entrar en vigor el 31
d’octubre de 2011, i que va tenir una moratòria de dos anys, per a aquells estudiants
de Dret, que havien iniciat una Llicenciatura i que es trobaven en una situació de
transició entre aquesta i el Grau. Pel que,
una massa potencial important d’estudiants

que abans haguessin optat per l’especialització, ara es veuen obligats a cursar el referit màster d’accés. I això, té el seu reflex en
el descens d’alumnes en l’últim any.
En el Gràfic 53 tenim la distribució dels
alumnes matriculats en els Màsters al
llarg de l’any 2015, en funció del concret
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 desenvolupar els cursos en
grups reduïts. Així, el Màster en Dret dels
Negocis Grup 1, és el curs que major nombre d’alumnes registra, amb un total de
29 matriculats. Són en els Màsters Fiscal i
Processal Civil on es concentra un menor
nombre d’estudiants, amb 15 en total.
Respecte l’evolució anual d’hores impartides a través dels programes de Màsters
del d’especialització de l’ICAB, en el Gràfic 54 tenim les dades relatives al període
comprès entre els anys 2009 i 2015.
Aquest, cal posar-ho en relació amb el desenvolupament anual de les matriculacions,
abans comentat. En efecte, veiem com en
termes generals es produeix un descens en
el període temporal analitzat, En l’últim, es
produeix un descens en el nombre d’hores
impartides, respecte a anys anteriors, la
causa explicativa dels quals ja s’ha posat de
manifest en els paràgrafs anteriors.
En el Gràfic 55, veiem la distribució de les
hores impartides en cadascun dels programes de Màsters impartits pel l’àrea
de formació especialitzada ICAB a l’any
2015. La durada mitjana dels estudis de
Màsters, gira entorn de les 207 hores, essent l’especialitzat en la Mediació, el que
registra el nombre més alt d’hores, amb
230, i l’específic en dret Processal Civil, el
que menys, amb 183.
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b) Alumnes que estant cursant els màsters
de cAmpus i l’Escola de Pràctica Jurídica
En ambdós casos, el departament de formació busca el perfil requerit pel despatx, envia els currículums i gestiona el conveni en pràctiques corresponents.
Durant l’any 2015, el col·legi ha gestionat
un total de 460 convenis amb un total de
273.000 hores de pràctiques.
FORMACIÓ INICIAL (EPJ)
Els programes de formació inicial impartits a través de l’Escola de Pràctica
Jurídica (d’ara endavant EPJ), estan dirigits a un perfil molt concret d’advocats.
El primer i principal, ho constitueixen
col·legiats que, recentment llicenciats
o no, volen iniciar-se en l’exercici de la
professió d’advocat. Així, el segon perfil
ho constitueixen molts companys que
han passat de no exercents a exercents,
amb l’objectiu de donar-li un canvi a la
seva carrera professional a través de
l’exercici de l’advocacia, i que han tingut
en la EPJ una magnífica oportunitat de
reciclar-se. L’EPJ posa a disposició dels
seus alumnes, les eines i coneixements
per poder desenvolupar la professió,
a través de sessions pràctiques i grups
reduïts, i dividit en diferents mòduls en
funció de l’àrea pràctica del Dret que es
vulgui desenvolupar.

En el Gràfic 56, podem veure l’evolució anual dels alumnes matriculats en
l’EPJ, en el període comprès entre els
cursos 2011/2012 i 2013/2014. En aquest,
veiem com la tendència de la gràfica es
mostra a l’alça, doncs de 165 matriculats
en total en el curs 2011/2012, passem
a 189 en el curs 2013/2014. En el curs
2014/2015 s’ha assolit un total de 142
alumnes, un lleu descens, que s’ha vist
accentuat l’any 2015/2016 amb un total
de 75 alumnes. Quant a la durada dels
cursos de la EPJ, aquests sempre tenen
una durada de 800 hores.
FORMACIÓ INICIAL,
MÀSTER D’ACCÉS A L’ADVOCACIA
En el marc del nou accés a l’advocacia,
el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
ha firmat convenis amb 5 universitats per
organitzar el màster d’accés, aquest son:
la UB, la UAB, la UPF, la UOC i la Universitat Abat Òliba.
L’any 2015 la Universitat Autònoma va
tenir 75 alumnes amb més 350 hores de
classes i 750 hores de pràctiques.
El màster d’accés a l’Advocacia UB-ICAB
ha tingut l’any 2015, 155 alumnes amb 350
hores de formació teòrica i 750 hores de
formació pràctica.
El màster d’accés a l’Advocacia UPFIDEC-ICAB va tenir 180 alumnes durant
l’any 2015 amb 350 hores teòriques i 750
hores pràctiques.

mediació
tarda

penal

negocis ii

fiscal

societat de
la informació

a) Alumnes que estant cursant el màster
d’accés a l’advocacia en universitats amb
qui el Col·legi té conveni de col·laboració
(UB, UAB i UPF)

220 198 230
195 183 201 201 201

negocis

Aquest servei es dirigeix a dos perfils:

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

processal civil

PRÀCTIQUES
El departament de formació ofereix als
alumnes que cursen formació de llarga durada la possibilitat de realitzar pràctiques
en despatxos, institucions públiques i empreses per tal de portar a la pràctica els
coneixements que adquireixen a les aules.

laboral
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Gràfic 55. NÚMERO D’HORES MÀSTERS D’ESPECIALITZACIÓ ICAB 2015.

189

2013
2014

142
2014
2015

75
2015
2016

Gràfic 56. EVOLUCIÓ ANUAL DELS
ALUMNES MATRICULATS A LA EPJ.

FORMACIÓ CONTÍNUA
(COMISSIÓ DE CULTURA)
La Comissió de Cultura, a través de
les 23 seccions que aglutinen les diferents àrees i especialitats del Dret,
duen a terme una important funció
formativa, dirigida al seguiment de les
novetats tant legislatives com a jurisprudencials, que es van produint. La
formació contínua es duu a terme a
través de diferents formats, com per
exemple, conferències, jornades, tallers, seminaris, taules rodones, tant
de les principals novetats jurídiques,
com d’aquells esdeveniments de rabiosa actualitat.
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Gràfic 57. NÚMERO D’ACTIVITATS
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EVOLUCIÓ ANUAL.
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Gràfic 58. EVOLUCIÓ ANUAL D’INS-

2013

4.061

3.466

2012

3.436

3.544

2010
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2014

d’11.034 inscrits en total a l’any 2009, passem a 21.196 a l’any 2015.

El creixement de les activitats formatives
es deu, d’una banda, al furor legislatiu
que vivim en els últims anys i als importants canvis normatius i jurisprudencials,
que obliguen als advocats i a les advocades, a estar en constant reciclatge. Serveixi d’exemple, l’ impacte que ha tingut
les dues reformes laborals, o els canvis
introduïts a la LEC, entre d’altres. D’altra banda, un dels objectius de l’ICAB és
l’acostament als col·legiats, i l’increment
de les activitats formatives, moltes d’elles
gratuïtes, suposa una bona oportunitat
per a això.

No obstant això, veiem com aquest increment és més intens a l’any 2011, i la
tendència en els últims anys, tendeix a
l’estabilització.

L’ ICAB també s’encarrega d’organitzar
de manera regular diferents sessions
formatives i conferències en el “Centre
de Suport Professional de la Ciutat de la
Justícia”. Durant l’any 2015 s’han organitzat 84 activitats, a les quals s’han inscrit
3.802 alumnes, que han representat un
total de 168 hores dedicades.
En el Gràfic 58 podem veure el nombre
d’inscrits en activitats formatives organitzades per la Comissió de Cultura, així
com la seva evolució anual en el període
comprès entre els anys 2009 i 2015.

2.396

3.335

CRITS EN ACTIVITATS FORMATIVES.
COMISSIÓ DE CULTURA.

En el Gràfic 57 podem veure l’evolució
anual del nombre d’activitats formatives
que s’organitzen a través de la Comissió
de Cultura, en el període comprès entre
els anys 2009 i 2015. En aquest, veiem
com la tendència de les activitats formatives es mostra a l’alça, com succeeix amb
la resta de programes formatius abans referits, encara que amb una major intensitat. Així, en la gràfica veiem com s’ha
triplicat el nombre d’activitats formatives
en els últims 7 anys: de 182 activitats a
l’any 2009 hem passats a 426 a l’any 2015.

2015

Gràfic 59. EVOLUCIÓ ANUAL D’HORES
DE FORMACIÓ. COMISSIÓ DE CULTURA

D’acord amb el que s’ha exposat en la
gràfica anterior, en aquesta veiem com el
nombre d’inscrits no deixa de créixer a
mesura que es van succeint els anys. Així,

En el Gràfic 59, podem veure l’evolució
anual de les hores que han representat les diferents activitats de formació,
durant els últims anys. La tendència es
desenvolupa de forma correlativa a les
dades exposades en les dues gràfiques
anteriors. En efecte, de 2.281 hores dedicades en total a l’any 2009, passem a
4.061 a l’any 2015, la qual cosa implica un
augment de gairebé el 50%.

FORMACIÓ ON-LINE (E-LEARNING)
La formació Online, suposa l’aprofitament
de les possibilitats dels mitjans telemàtics,
per al desenvolupament de diferents activitats docents, amb l’avantatge de l’estalvi
en costos d’estructures i de temps en els
desplaçaments. Aquesta es duu a terme
a través del model “Blended Learning”,
això és, de forma semi presencial, o bé de
forma completament virtual. L’ ICAB desenvolupa la formació online a través de
diferents plataformes o vies:
• Formació e-Learning ICAB.
• Formació Online-UOC.
• Formació Tirant el Blanch
(secretariat jurídic)
En el Gràfic 60 podem veure l’evolució
anual de la formació online dels alumnes
UOC-ICAB, en el període comprès entre
els anys 2009 i 2015. Respecte al comportament de la gràfica, veiem com aquesta
reflecteix una sèrie de fluctuacions a mesura que es van succeint els anys, amb
una lleugera recessió en els dos últims
anys. Així, de 394 alumnes a l’any 2009,
passem a 275 a l’any 2014, la qual cosa suposa una regressió del 30%.
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A més de les dades reflectides en les
gràfiques anteriors, cal tenir en compte
que el Departament de Cultura i Formació desenvolupa diferents activitats que
no han estat recollides en els mateixos,
però que convé portar a col·lació per tenir una imatge més completa del treball
desenvolupat pel mateixa, en aquest sentit cal destacar la formació impartida en
matèria de LexNet.
FORMACIÓ LEXNET
Després de la modificació de la Llei d’Enjudiciament Civil, operada per la Llei
42/2015, de 5 d’octubre, el Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona, va posar en
marxa la formació específica anomenada
LexNet. Ja s’estava treballant des de feia
temps, per oferir a tots els col·legiats/des,
la possibilitat de formar-se en aquesta
matèria. L’objectiu era aconseguir que, a
principis de 2016, estiguessin preparats
pel repte d’una ‘Justícia sense Papers’
que el Ministeri ha volgut implementar a
través del sistema LexNet. Per això s’ha
treballat durant mesos en dos aspectes
essencials per aconseguir-ho: la formació
dels lletrats en els nous entorns i l’acti-

vació de la signatura electrònica (ACA),
necessària per interactuar amb l’Administració de Justícia per mitjans telemàtics.
Segons la Llei 42/15, de reforma de la Llei
1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament
Civil, hi havia la previsió de l’obligatorietat per als professionals de fer servir els
sistemes telemàtics o electrònics existents en l’Administració de Justícia per a
la presentació d’escrits i recepció de notificacions a partir de l’1 de gener de 2016.
Lamentablement aquest calendari s’ha
vist derogat i les dates d’implementació
del sistema, s’han anat endarrerint.
El Ministeri de Justícia, a través del sistema LexNet, està ultimant els mecanismes
per tal de que la reforma desplegui els
seus efectes sense perjudici, i adverteix,
que podrà tenir un desplegament irregular depenent de la Comunitat Autònoma
en la que es realitzi.
En el cas de Catalunya, la Generalitat també està treballant per tal de què, tan el sistema LexNet per a la recepció de notificacions, com el sistema e-Justícia, (plataforma

pròpia de gestió processal d’expedients
judicials que permetrà la presentació
d’escrits i demandes) estigui operativa al
llarg del 2016, amb un calendari que s’han
compromès a aplicar paulatinament i de
manera consensuada amb l’advocacia. Segons informació facilitada pel Departament
de Justícia de la Generalitat, el calendari
de disponibilitat de la presentació d’assumptes i escrits telemàtics a Catalunya,
mitjançant el sistema e-justícia.cat, no contempla en cap jurisdicció la seva entrada en
funcionament l’1 de gener de 2016.
L’accés a tot l’entorn digital LexNet i
e-Justícia es podrà fer mitjançant qualsevol Certificat Digital degudament reconegut, com ara la Certificació Digital de
l’Advocacia (targeta ACA).
Pel que fa a la formació, el Col·legi ha programat, des del passat mes d’octubre, més
de 300 sessions de formació per conèixer
el funcionament dels programes LexNet
Ministerio, LexNet Abogacía i e-Justícia.
Més de 6.000 col·legiats/des han assistit al
llarg d’aquests tres darrers mesos de l’any
2015 a aquests cursets, de dues hores de
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ICAB I CIUTAT DE LA JUSTÍCIA

336

396

IN COMPANY

1.450

207

275

264

279

1.650

640
300

60
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Gràfic 60. EVOLUCIÓ ANUAL ALUMNES UOC-ICAB. FORMACIÓ ONLINE.
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45.690
42.426
43.129

2013

A més, també s’ha ofert formació específica en les Delegacions del Col·legi següents: Igualada, Berga, Vilanova,
Vilafranca i Santa Coloma i formació ‘In
company’, a més de 15 despatxos professionals i als Col·legis d’Advocats de Lleida, Girona i Tarragona.

2014

2015

Gràfic 62. BIBLIOTECA: USUARIS DE
SALA

3.722

3.681

569
2014

2015

Gràfic 63. BIBLIOTECA: NOVES
ADQUISICIONS DE LLIBRES
NOVES ADQUISICIONS DE LLIBRES
LLIBRES ELECTRÒNICS

A totes aquestes accions s’ha d’afegir que
el Col·legi ha creat un espai propi a la pàgina web per unificar tota la informació de
que es disposa sobre aquest tema, que
està en continua actualització i també que
ha editat 38.000 tríptics informatius sobre
el sistema LexNet i la certificació ACA i ha
publicat diferents vídeo-tutorials.
Tot i així, i degut a la moratòria en l’entrada
en vigor de la normativa, al llarg del 2016,
des del Col·legi, s’ha previst seguir oferint la
formació LexNet a tots aquells col·legiats/
des, qui encara no han pogut formar-se.

1.642

2013

durada, que s’han dut a terme tant a la seu
col·legial com a la Ciutat de la Justícia en
grups reduïts (màxim, 20 persones) i horaris amplíssims (de dilluns a divendres de 9
del matí a 21.30 del vespre) (Gràfic 61).

LA BIBLIOTECA
L’Àrea de Formació/Documentació de
l’ICAB posa a la disposició de tots els
col·legiats/des, el Servei de Documentació/Biblioteca, a través del qual, aquests
tenen a la seva disposició, una de les més
importants col·leccions documentals jurídiques d’Europa. Sempre tenint present
que la projecció social i cultural que té
l’exercici de l’advocacia, a més de la complexitat de les relacions socials, fa que sigui
necessari per a l’advocat estar en constant
formació i reciclatge professional.
L’ICAB té una biblioteca especialitzada en
Dret i matèries afins, situada en el Palauet
Casades, un edifici d’estil eclèctic construït a l’any 1883, que forma part de la seu
col·legial. Actualment, té més de 300.000
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volums (dels quals més de 80.000 són
anteriors al s. XX), més de 1.800 títols de
publicacions periòdiques i 50 bases de dades especialitzades en Dret. La Biblioteca
de l’ICAB, està formada per tot un seguit
d’espais amb punts de lectura i treball de
caire públic, semipúblic i restringit, totes
les àrees disposen d’accès wifi:
• La Sala de lectura, on se situen les monografies publicades els últims sis anys, organitzades per matèries, i de lliure accés
• Sala de Dret marítim, semipúblic
• Sala d’Usatges, és d’accés restringit
• L’Hemeroteca, on es troben els últims
anys de les revistes amb més volum de
consultes ordenades alfabèticament, i
com no de la premsa del dia. Lliure accés
• La Sala Multimèdia, amb accés a tots
els recursos electrònics i a Internet.
Lliure accés.
La Biblioteca comença a informatitzar-se
l’any 1989, evolucionant des del primer catàleg amb accés només per les persones
col·legiades fins a l’actualitat formant part
del Catàleg Col·lectiu de Catalunya; posant a l’abast de l’advocacia barcelonina
més de 5 milions de registres bibliogràfics. En els últims anys s’ha desenvolupat
una forta tasca en la digitalització i difusió
del fons bibliogràfic antic, sempre tenint
present la voluntat de custòdia d’una de
les millors col·leccions patrimonials bibliogràfiques. Considerant la importància
d’aquest servei pels motius anteriorment
esmentats, s’ha considerat oportú fer
referència a una sèrie de dades estadístiques, que ens permetran conèixer una
mica millor la Biblioteca de l’ICAB.
Al Gràfic 62, es pot veure l’evolució dels
usuaris en sala de la Biblioteca, en el període comprès entre els anys 2013 i 2015.
Com es pot comprovar en aquest últim
any hi ha un lleuger descens a conseqüència de la tendència creixent i constant de
la consulta digital, que òbviament és una
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informació que s’obté de forma immediata, sense desplaçament.
Al Gràfic 63, es pot veure l’evolució anual
de les noves adquisicions de llibres des
de l’any 2013 fins l’any 2015.
En aquest cas es constata que mantenim
el gran nombre d’adquisicions d’obres
bibliogràfiques: 3681. Fet que defensa el
compromís de l’ICAB en el desenvolupament de les seves funcions públiques a través del propòsit per la formació i la cultura.
També cal ressaltar, el creixement d’obres
en suport digital, aquest any s’han adquirit
569 ebooks, que suposa un 15% sobre el
total d’obres entrades aquest any.

donada l’empenta digital, es destaca el
compromís en ferm de la institució d’oferir recursos bibliogràfics actualitzats i en
tots els suports (en digital i en paper), així
doncs resaltem d’un total de 13.424 obres
prestades l’any 2010, passem a un total de
16.370 l’any 2015. Succés que suposa una
progressió del 22% en el referit període,
i remarca un acostament dels serveis de
l’ICAB al col·legiat.
Al Gràfic 65 es veu el comportament de
les dades referides al número de visualitzacions al catàleg online, des de l’any 2013
fins a l’any 2015.

En relació al nombre d’obres prestades,
al Gràfic 64 es pot contemplar l’evolució
anual dins del període comprès entre els
anys 2010 i 2015.

Primer de tot, s’ha de comentar que s’ha
canviat la manera de calcular el número de
consultes al catàleg, s’ha donat un pas més
enllà. Actualment, només es comptabilitzen les cerques pertinents que comporten
la visualització dels documents desitjats.

Tot veient el sosteniment en nombre
dels usuaris a la sala, fet força complicat

D’acord amb les dades registrades a la gràfica anterior, la tendència d’aquest reflec-

66.303

teix un increment, que s’explica per dos
motius, el primer per l’expertesa que avui
en dia ja té l’usuari, on es pot parlar d’un
usuari avançat. En segon lloc la necessitat
d’informació immediata, pertinent i sense desplaçament que ha de menester el
nostre col·legiat/da, motiu ja comentat anteriorment. Així doncs, d’un total de visualitzacions al catàleg online de 18.731 a l’any
2010, passem a 68.455 a l’any 2015, la qual
cosa suposa un increment del 265%.
El catàleg online significa la primera entrada en el món digital que culmina amb la
Biblioteca Digital. Aquest succés comporta i demostra la constant modernització
del servei de la Biblioteca.
Al Gràfic 66 podem veure l’increment
dels documents consultats des de la Biblioteca Digital. Aquest servei s’inaugurà
el 7 d’abril de 2014 essent un dels desitjos més importants per l’ICAB alhora de
facilitar la documentació bibliogràfica des
de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

68.455

3.189

61.304
16.668
16.291

16.370
2015

2.084
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Gràfic 64. BIBLIOTECA:
OBRES PRESTADES.
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Gràfic 65. BIBLIOTECA:
CONSULTES CATÀLEG ONLINE.

Gràfic 66. INCREMENT BIBLIOTECA
DIGITAL.
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5BIBLIOTECA
El 2015 ha suposat un increment del 53%
dels documents pel que fa al seu primer any
d’existència.
68.455
66.303

Al Gràfic 67 es veu l’evolució anual de la
utilització dels recursos informàtics disponibles a la Sala Multimèdia, a través de
les consultes realitzades a les Bases de
dades i altres fonts digitals.

2014

En termes generals, veiem com el nombre
de consultes a les bases de dades ha anat
en augment constant al llarg dels últims anys.
Així, d’un total de 8.481 consultes realitzades
a l’any 2010, passem a 10.010 a l’any 2015, fet
que suposa una progressió del 18%.

61.304

2013

2015

Gràfic 67. BIBLIOTECA: CONSULTA SALA
MULTIMÈDIA.

Si
75,60%
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Durant l’any 2015 s’ha incrementat notablement la utilització d’aquest servei gràcies a
l’àmplia oferta de recursos digitals:
•
•
•
•
•
•

Gràfic 68. RECOMANARIA EL SERVEI A
D’ALTRES USUARIS

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

També cal esmentar que, des de la pàgina
web de l’ICAB, els col·legiats tenen accés a
una sèrie de bases de dades consultables
des de qualsevol ordinador a través de la
seva àrea personal i la seva clau d’accés.
En aquest cas hi ha un número aclaparador
d’accessos, més de 80.000.

La Biblioteca constitueix el complement
perfecte a la Formació, pet tant és una àrea
que poc a poc serà imprescindible la compenetració entre elles i per tant no podrà
funcionar la Biblioteca sense Formació, ni
tampoc a l’inrevés.
Al Gràfic 68, es veu el compromís i l’afany
de l’ICAB per la formació i actualització
en matèria jurídica. L’ICAB s’avança a les
necessitats de les persones col·legiades
oferint el servei de Biblioteca Digital accessible des de qualsevol moment i des de
qualsevol lloc.
Com a conclusió, un dels objectius de
l’ICAB, és l’apropament d’aquesta institució
als seus col·legiats/des, a través de l’impuls
dels seus serveis, en honor del compliment
de les seves funcions públiques i de la projecció que l’exercici de l’Advocacia té amb la
societat.
2. SERVEIS QUE CERQUEN
SOL·LUCIONS PELS PROFESSIONALS.
SERVEI D’OCUPACIÓ
I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL.
El Servei d’Ocupació i Orientació Professional (d’ara endavant SOOP) s’encarrega de
donar resposta i atendre les necessitats laborals i professionals que es produeixen en
l’entorn jurídic, amb un alt nivell de satisfacció com es desprèn de la pregunta realitzada
en les enquestes de satisfacció:
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SERVEI D’OCUPACIÓ I
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

INNOVACIÓ
INSERCIÓ

OCUPACIÓ
CREACIÓ
ORIENTACIÓ
SELECCIÓ

INFORMACIÓ

El SOOP, desenvolupa les seves funcions en
quatre àmbits d’actuació:
• Advocacia emprenedora, a través de la
qual s’organitzen tallers pràctics d’orientació professional, s’elaboren guies bàsiques
sobre algunes matèries jurídiques (Fiscal,
Laboral, Blanqueig de capitals, LOPD,
Prevenció de Riscos…) i s’ofereix assessorament, formació i acompanyament a qui
emprèn una activitat al món de l’advocacia.
• Assessorament personalitzat.
• Orientació i intermediació laboral.
• Borsa de treball online.

El marc d’actuació i pla de treball, s’ha fonamentat amb una metodologia i creuament
de serveis i accions:

PROFESSIÓ

PROMOCIÓ
FORMACIÓ

BORSA DE
TREBALL

CONSOLIDACIÓ

Advocacia
emprenedora

Catàleg de serveis:
GUIES
PROFESSIONALS

1. Informació i Orientació
2. Assessorament empresarial
(presencial i individualitzat)
3. Seguiment tècnic i suport a la consolidació
(estratègies, innovació, etc.)
4. Formació i capacitació empresarial (gestió,
màrqueting, fiscal, networking, coaching,
planificació estratègica)

TALLERS
PRÀCTICS

MENTORING

En el Gràfic 70 podem veure l’evolució de
les ofertes publicades al SOOP, en el període comprès entre els anys 2013 i 2015. Veiem
com en els darrers dos anys (2014 i 2015) es
registra un increment en les ofertes publicades, passem a 1.280 l’any 2015, la qual cosa
suposa un increment del 22,72%. En efecte,
en referir-se les dades a una situació soci
laboral, l’evolució de les mateixes ve determinada amb el desenvolupament de l’economia en el sector del Dret.
L’ICAB s’ha sumat al projecte de la Xarxa
Catalunya Emprèn, amb l’objectiu de dissenyar accions per facilitar la creació d’empreses, facilitar recursos i serveis de manera
integral, per tal que les persones emprenedores puguin:
• Crear
• Consolidar la seva empresa
• Créixer de manera competitiva

PLANS
DE NEGOCI

ICAB, EL TEU MILLOR SUPORT PROFESSIONAL
El Servei d’Ocupació i Orientació Professional de l’ICAB posa a l’abast dels seus col·legiats i col·legiades, i, també de
les persones associades, les eines i l’acompanyament que ajudin en el procés de canvi o recerca de feina, o bé en la
creació i consolidació del seu despatx professional. També ofereix un servei personalitzat als despatxos (empreses)
que estan en recerca de candidats i candidates.

Tota la informació al web: www.icab.cat

1.621

1.609
1.317

Programa d’accions:
En el Gràfic 69 podem veure l’evolució anual
del nombre de candidats inscrits en les ofertes que s’han anat publicant ens els darrers
tres anys. En el 2015 han disminuït els nous
candidats inscrits en relació als dos anys
anteriors, que pot ser degut a una certa reactivació en el sector, tal i com es pot comprovar en relació a l’increment de les ofertes
publicades.

ORIENTACIÓ
PROFESSIONAL

1. Sensibilització i difusió de la cultura emprenedora
2. Accés al Finançament, ajuts, subvencions
3. Serveis Facilitadors al traspàs de negocis
4. Segones oportunitats
En definitiva, sota aquesta metodologia de
serveis i accions, els tècnics/ques especialitzats en creació i consolidació empresarial,
han donat:
• suport de forma proactiva (proposant itineraris específics, entrevistes, formació,
programes públics, etc.)
• les eines necessàries (per a la creació i per
a la consolidació empresarial)
• la informació específica (bàsica i complementària)
• aquell assessorament directe així com
personalitzat sol·licitat i ampliat,
als emprenedors/es i empreses per a què
comptin amb els elements necessaris per
enfortir els seus projectes empresarials.
INDICADORS EMPRENEDORIA/
EMPRESA
Accions d’informació i orientació: 303
Accions d’assessorament i seguiment tècnic
a emprenedors i empreses: 258
Formació: 371 participants

2013

2014

2015

Gràfic 69. EVOLUCIÓ ANUAL DE NOUS
CANDIDATS INSCRITS.

1.280
905

2013

1.094

2014

2015

Gràfic 70. OFERTES PUBLICADES EN
EL SOOP.
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Gràfic 71. EVOLUCIÓ ANUAL DE LA SINISTRALITAT PROFESSIONAL.

HISTÒRIC DE LA SINISTRALITAT PER MATÈRIES
MATÈRIES

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ADMINISTRATIU

12

5

11

7

12

16

12

LABORAL

73

76

72

76

95

115

123

FISCAL

26

58

50

55

55

52

41

CIRCULACIÓ

4

4

8

4

2

4

3

MATRIMONIAL

3

0

0

0

0

0

0

CIVIL

62

69

68

104

75

107

110

PENAL

8

4

8

9

3

7

6

MERCANTIL

8

7

7

13

12

12

8

REGISTRAL

1

0

0

0

0

0

0

PROCESSAL

5

5

3

0

0

0

0

ALTRES

1

2

1

2

2

6

4

En el Gràfic 71, podem veure l’evolució anual de la sinistralitat professional,
en el període comprès entre els anys
2009 i 2015.
En aquest, veiem com la tendència de
la mateixa es mostra a l’alça fins el 2014,
doncs d’un total de 203 sinistres l’any
2009, passem a un total de 319 l’any 2014.

Gràfic 72. HISTÒRIC DE LA SINISTRALITAT PER MATÈRIES.

HISTÒRIC DELS MOTIUS D'INICI DELS EXPEDIENTS
MOTIUS

2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

AD CAUTELAM

41

45

46

31

29

46

53

ESCRIT RECLAMACIÓ DEL CLIENT 106

130

111

144

172

198

168

REC. PRESENTADA PERJUDICAT

33

38

47

56

37

33

56

DEMANDA CIVIL

12

13

22

35

17

32

28

DEMANDA PENAL

3

1

2

2

1

10

2

ALTRES

8

3

2

0

0

0

Gràfic 73. HISTÒRIC DELS MOTIUS QUE HAN MOTIVAT L’INICI D’UN EXPEDIENT.

SERVEI D’INTERMEDIACIÓ,
RESPONSABILITAT,
I ASSEGURANÇA COL·LEGIAL
(CIRAC).
La Comissió d’intermediació, Responsabilitat i Assegurança Col·legial
(d’ara endavant CIRAC), s’encarrega
de la tramitació i gestió de tot allò
relacionat amb la presentació de declaració de sinistre per una presumpta negligència o error derivat de
l’exercici de la professió, d’informar
sobre la pòlissa de responsabilitat civil professional, així com de l’impuls
de les campanyes de conscienciació
dirigides als col·legiats, sobre la importància de tenir una bona cobertura de responsabilitat civil, d’acord
amb les necessitats del nostre exercici professional.

Hi ha una aturada o similars dades per
l’any 2015, que es va acabar amb 12 sinistres menys respecte del 2014. Aquestes
dades cal posar-les en relació amb l’evolució del cens col·legial dels últims anys,
però s’ha mantingut i no augmentat la
tendència a l’alça.
En el Gràfic 72, tenim una taula amb
l’històric de la sinistralitat, tenint en
compte la matèria de la qual ha derivat. En aquest, veiem com les matèries que major volum de sinistralitat
han representat, han estat la laboral,
amb un total de 123 assumptes l’any
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2015, i la civil amb 110 expedients, que
mantenen una tendència a l’alça.
En el Gràfic 73 següent, podem veure
l’evolució dels motius que han justificat l’inici d’un expedient, des de l’any
2009 fins a l’any 2015. La gran majoria
dels mateixos, han estat iniciats arran
d’un “escrit de reclamació per part
d’un client”.
D’igual manera veiem que cada cop hi
ha més declaracions de sinistre presentades directament pel reclamant.
SERVEI D’ATENCIÓ
I ASSISTÈNCIA ALS COL·LEGIATS
EN LES SEVES RELACIONS AMB
L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
(CRAJ)
La CRAJ, funciona d’enllaç entre els
col·legiats i l’Administració i la Justícia,
amb l’objecte de garantir que la intervenció dels advocats i les advocades en
els processos judicials, es faci d’acord
amb les normes deontològiques i amb
el respecte que exigeix l’exercici de
l’advocacia.
També té el propòsit de canalitzar les
queixes i les disfuncions posades de
manifest pels advocats, en relació al funcionament de l’Administració. No hem
d’oblidar, que el beneficiari últim del
bon funcionament de l’Administració, és
el propi ciutadà, i que les funcions del
ICAB, tenen una projecció social molt
important.
Una altra de les funcions de la CRAJ,
és la consecució d’acords de col·laboració amb diferents institucions, com
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la Fiscalia o els representants
dels Mossos d’Esquadra; així com duu
a terme actuacions amb l’Agència Tri-

butària, diferents Registres Públics, els
organismes de la Seguretat Social, entre unes altres.

TELÈFON VERMELL
GRATUÏT I EXCLUSIU PER AL COL·LEGIAT

900 500 301

D’altra banda, la CRAJ duu a terme
una funció informativa, a través de l’actualització regular de les dades dels
Jutjats i Tribunals, calendaris de guàrdies anuals, així com altres novetats
d’interès per a l’exercici de la professió. També duu a terme una sèrie d’enquestes, amb el propòsit de conèixer
l’opinió sobre el funcionament de l’Administració de Justícia, de la mà dels
col·legiats.

CIUTAT DE LA
JUSTICIA

TOTS JUNTS EN LA TEVA DEFENSA
Incidències

Diputat de Guàrdia

Emparament col·legial

Defensor del col·legiat

Comunicació realitzada
per l’advocat en la què
es posi en coneixement
de l’ICAB un anormal
funcionament de
les Administracions
Públiques.

Sol·licitud d’intervenció
d’un membre de la Junta
de Govern segons un
torn rotatiu de guàrdia
per auxiliar les persones
col·legiades.

Intervenció pels casos
en els què l’advocat en
l’exercici professional,
hagi sentit greument
coartada la seva
independència o
llibertat d’expressió.

Per a la resolució de totes
aquelles queixes que les
persones col·legiades
formulin en relació amb
l’anormal funcionament
dels serveis col·legials. Les
seves funcions són de caire
únicament administratiu.

Ciutat de la Justícia de Barcelona. Avinguda del Carrilet, 3 Edifici P (Penal) Planta 0. 08902 Hospitalet de Llobregat

En el Gràfic 74 podem veure l’evolució dels expedients tramitats davant
la CRAJ, en el període comprès entre els anys 2013 i 2015.
En aquest, veiem com la corba avança
de forma piramidal, i que a l’any 2014 es
produeix un important increment del
nombre d’expedients que es continua
mantenint durant el 2015. En efecte, en
l’últim any, es registren 354 expedients,
la xifra més alta de la sèrie; mentre que
a l’any 2012, s’anoten 144 assumptes, la
més baixa.
En el Gràfic 75 (pàg. 58), podem veure la tipologia dels expedients per jurisdiccions i especialitats, al llarg de
l’any 2015. En aquest, veiem com la jurisdicció que major volum de consultes
i d’expedients genera, és la penal,amb
un 38% sobre el total.
Les següents categories que generen
un major volum d’expedients en la
CRAJ, són civil, amb un 16% i social
amb un 14%. La resta d’expedients de
la CRAJ, es reparteixen de manera
irregular i en percentatges inferiors
a l’11%.

16.668

16.370
16.291

2013

2014

2015

Gràfic 74. EXPEDIENTS TRAMITATS
DAVANT EL CRAJ.
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estrangeria 2%
mercantil 2%
penal
38%

menors 2%
cont-admv 4%
família 5%
vido 6%

altres 11%

civil
16%

social 14%

Gràfic 75. TIPOLOGIA DELS EXPEDIENTS
DEL CRAJ PER JURISDICCIONS I ESPECIALITATS. ANY 2015.
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Gràfic 76. PETICIONS D’ENTREVISTES
AMB EL MINISTERI FISCAL.

152
126
75

2013

2014

2015

Gràfic 77. CONSULTES AL TELÈFON
VERMELL.

En el Gràfic 76 podem veure l’evolució de les peticions d’entrevistes
amb el Ministeri Fiscal, en el període comprès entre els anys 2011 i
2015. En aquest, veiem com en termes generals, la tendència de la gràfica mostra un manteniment i lleuger increment d’aquest servei amb
un punt especialment elevat a l’any
2013 amb 302 peticions d’entrevista.
Així, d’un total de 274 sol·licituds a
l’any 2011, passem a 294 a l’any 2015,
la qual cosa suposa un lleu increment i demostra que és un servei
amb una utilització consolidada.
La figura del Ministeri Fiscal té una
especial importància (quant a la freqüència de la seva intervenció) en l’àmbit
penal i en l’àmbit matrimonial i de família.
En el capítol dedicat a l’àmbit penal, s’ha
elaborat un epígraf específic sobre les
conformitats, on l’entrevista prèvia amb
el Ministeri Fiscal, pot resultar molt interessant en defensa dels interessos del
nostre representat. En l’àmbit del dret de
família, la intervenció del Ministeri Fiscal
és perceptiva quan existeixi en el procediment un interessat menor, incapaç o en
situació d’absència legal, així com en els
procés sobre la capacitat de les persones, de nul·litat matrimonial, sostracció
internacional de menors i en els de determinació i impugnació de la filiació.
En el Gràfic 77 es fa referència a les dades d’un nou servei engegat a l’any 2013,
amb la finalitat d’aglutinar diferents figures en la defensa del col·legiat en una, i
oferir així un sistema de finestreta única
que funciona les 24h, per rebre les eventuals queixes dels advocats, en relació
amb el mal funcionament de l’Administració de Justícia. Així, el Telèfon Vermell
concentra els següents serveis:
• Diputat de Guàrdia.
• Emparament col·legial.

• Queixa/incidència sobre el funcionament
anormal de les Administracions Públiques.
A l’any 2013, es van atendre un total de 75
consultes a través del Telèfon Vermell, a
l’any 2014 aquestes van ascendir a 126, un
68% més, i l’any 2015 van ser 152, un increment del 100% respecte el primer any .
En el Gràfic 78 podem veure les derivacions de les consultes ateses en el Telèfon
Vermell, al llarg de l’any 2015. En aquest,
veiem un número important de consultes
que han estat resoltes directament la qual
cosa suposa una major immediates i reflecteix que estem davant un servei eficaç.
L’atenció i resolució directa ha estat en un
total de 75 consultes la qual cosa suposa
un 48% de les atencions efectuades.
Han estat ateses consultes relatives a la
intervenció del Diputat de Guàrdia que finalment s’han pogut resoldre des del servei per la qual cosa no ha estat necessari
derivar al Diputat de Guàrdia, havent realitzat només una derivació per aquesta via.
Al 2015 la figura del Diputat de Guàrdia
ha intervingut assistint a companys en
incidències vinculades amb l’exercici de
la professió i en actuacions judicials d’entrada i registre en despatxos professionals
com a figura de garantia pels col·legiats.
Altres consultes ateses per aquest servei
han estat derivades a la CRAJ, amb un total de 54, el que suposa un 34% , també
han estat realitzades algunes derivacions
a diferents departament de l’Icab, com
Torn d’Ofici (6%), el Servei d’atenció al
col·legiat 5%), honoraris (25), estrangeria
(3%) i deontologia(1%) havent evitat que
el col·legiat hagi de fer més gestions per
contactar i efectuar altres consultes tenint en compte que en consultes relatives a la CRAJ s’ha estalviat la tramitació
d’expedients, la qual cosa beneficia tant
al col·legiat com al propi ICAB.
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SERVEI D’ORIENTACIÓ
EN MATÈRIA D’ESTRANGERIA.
La Comissió d’Estrangeria és una comissió Delegada de la Junta de Govern, a
través de la qual es pretén canalitzar les
actuacions del Col·legi referents al Dret
d’Estrangeria, nacionalitat i protecció internacional.

la Comissió d’Estrangeria ha subscrit
acords de col·laboració amb l’Ajuntament
de Barcelona i el Ministeri de l’Interior
i coordina el SOJ al Servei d’Atenció a
l’Immigrant, Emigrant i Refugiat (SAIER)
de l’Ajuntament de Barcelona i el SOJ al
Centre d’Internament d’Estrangers de la
Zona Franca de Barcelona.

Entre les funcions d’aquesta Comissió
destaquen l’elaboració i difusió d’informes jurídics en l’àmbit d’estrangeria i nacionalitat amb l’objectiu de ser traslladats
a les administracions implicades, segons
la matèria objecte de controvèrsia amb
la finalitat de superar les disfuncions o
les incidències detectades. Igualment
la Comissió manté contactes fluids amb
les Administracions gestores en matèria
d’estrangeria amb l’objectiu de tractar les
incidències i queixes remeses pels companys i trobar una solució adient.

Altres funcions de la Comissió poden
englobar des d’una orientació jurídica
els col·legiats, accions formatives, actualització de la informació de l’apartat d’estrangeria del web de l’ICAB, una base
de jurisprudència pròpia amb més de
500 resolucions judicials, o un servei de
gestió de cites prèvies per a presentar
sol·licituds d’autoritzacions de residència
i treball per compte d’altri i modificacions
de les situacions dels estrangers.

honoraris2%
estrangeria3%

deontologia 1%
normativa 1%

règim genera l

nacionalita t

règim comunitari

protecció internacional

atenció directa 48%

Gràfic 78. DERIVACIONS DE LES CONSULTES ATESES EN EL
TELÈFON VERMELL. ANY 2015.
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Gràfic 79. EVOLUCIÓ DE LES CONSULTES.

232
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Sensibilitzats amb la problemàtica de la
vulneració dels drets dels estrangers i
atenent la projecció social de l’ICAB,

El Gràfic 79 mostra l’evolució de les consultes ateses per la Comissió d’Estrangeria en el període comprés entre els anys
2013 i 2015. Com a denominador comú al
llarg d’aquest període s’observa que les

560
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2015
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consultes relatives al règim general són
la categoria de consultes que genera un
registre més elevat, amb un progressió ascendent a partir de l’any 2014. Per el que
fa a les qüestions que agrupen el règim
comunitari, relatives a l’entrada i residència
dels ciutadans comunitaris i els seus familiars, s’aprecia un augment conseqüència
de l’increment de les unions estables mixtes, integrades per nacionals comunitaris i
extracomunitaris. Les consultes vinculades
a l’adquisició i tramitació d’expedients de
nacionalitat ha tingut una evolució a l’alça,
que respon a l’ interès dels estrangers
residents per a obtenir la nacionalitat espanyola i els canvis normatius produïts en
el darrer any, al igual que les vinculades a
supòsits de protecció internacional.
En el Gràfic 80 es pot observar la tipologia de les consultes ateses al llarg del 2015,
que han estat un total de 3842 consultes.

En aquest veiem que pel que fa a la categoria de les consultes, són les relatives
a la normativa de Règim General les més
sol·licitades amb un total de 1849 consultes. Dins d’aquesta categoria un any més
destaquen les relatives a la residència per
circumstàncies excepcionals, arrelament
social, amb 253, seguides per les de reagrupament familiar amb 96 consultes.
En la categoria de Règim Comunitari,
amb un total de 560 consultes, destaquen
les relatives a la residència del familiar de
ciutadà de la Unió amb 401 consultes.
El següent gran grup està format per les
consultes generals sobre tramitació amb
812 consultes, de les quals 735 corresponen a qüestions relacionades amb la tramitació d’expedients d’estrangeria. Les
consultes ateses relatives a la nacionalitat
espanyola, han estat 232. Encapçalen la llis-

ta les qüestions vinculades a l’adquisició
de la nacionalitat espanyola amb un total
de 121 consultes, seguides de les relatives
a la tramitació dels expedients de nacionalitat amb un total de 106 consultes. S’han
resolt també, 112 consultes relacionades
amb aspectes generals de les funcions de
la comissió, 50 sobre Protecció Internacional, 28 sobre qüestions de dret de Família
vinculades al dret d’estrangeria.
En el Gràfic 81 podem veure quines són
les vies de comunicació que prefereixen
els col·legiats i col·legiades per adreçar-se
a la Comissió d’Estrangeria. Destaquen
les consultes telefòniques amb un total
de 3425 trucades, que representen el
89,14% sobre el total. La següent via més
utilitzada és a través de les visites presencials a la Comissió amb 237 consultes, que
representen el 6,16% i els correus electrònics amb 169, que equival al 4,4%.
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Gràfic 80. TIPOLOGIA DE LES CONSULTES COMISSIÓ D’ESTRANGERIA
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Gràfic 81. VIES DE COMUNICACIÓ.
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Gràfic 82. GESTIÓ DE CITES 2015.
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Per a més informació, consulta el web
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D’altra banda, veiem com el nombre total de mediacions privades sol·licitades
ha registrat un augment a mesura que
s’han anat succeint els anys. D’una banda,
aquesta dada ha de posar-se en relació
amb el descens de la litigiositat judicial
registrada en tots els ordres jurisdiccionals, tal i com es pot contemplar en les
taules comparatives que es troben en
el Capítol sobre “conclusions generals”.

altres
0,3%

30

En el Gràfic 83, podem veure l’evolució
de la mediació en el CEMICAB, des de
la seva creació fins a l’any 2015. En aquest
podem veure com hi ha un lleuger augment de les mediacions privades sol·licitades. Durant l’any 2015, s’han tramitat
120 expedients de mediació, dels quals 31
han estat acceptats i 76 no acceptats.
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CENTRE DE MEDIACIÓ DE L’ICAB
El CEMICAB és el Centre de Mediació
del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona,
on amés de la gestió de les mediacions
públiques, és gestiona un servei de mediació per l’advocacia consistent en informar
i tramitar totes les qüestions relatives a la
mediació, des del suport per a sol·licitar
acudir a aquesta via per a resoldre controvèrsies, com per a incorporar-se com a
persona mediadora, realitzar formació en
mediació o tramitar les sol·licituds de mediació realitzades per la ciutadania, procedint a la designa de persona mediadora.
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El Gràfic 82 mostra les dades del servei
de gestió de cites prèvies per a presentar
sol·licituds competència de l’actual Departament d’Empresa i Coneixement de
la Generalitat de Catalunya. En el 2015
s’han gestionat un total de 71 peticions,
de les qual 60 corresponen autoritzacions inicials de residència i treball per
compte d’altri i 11 per a modificacions de
les situacions dels estrangers a Espanya.
Les consultes formulades a la nostra Comissió són respostes en un termini no superior a tres dies.
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Gràfic 83. EVOLUCIÓ DE LA MEDIACIÓ
EN EL CEMICAB.

memòria2015

62

D’altra banda, estem davant una institució relativament jove, de manera que,
en un futur, quan la Mediació com a tal
abast un major grau de maduresa, possiblement vegem augmentar els nombres
referits als expedients privats tramitats
pel CEMICAB.

les 120 totals sol·licitades en aquest
any. La segona font més cabalosa, amb
13 sol·licituds derivades, la constitueix
la “Oficina d’Atenció al Ciutadà” (OAC),
mentre que han procedit dels “Jutjats”
i els “SOM-SOJ” 1 i 3 expedients, respectivament i 1 derivat per la Cia d’assegurances DAS.

En el Gràfic 84 podem veure la procedència de les mediacions sol·licitades al
CEMICAB, des de l’any 2012 fins a l’any
2015. En aquest, veiem com la gran majoria d’expedients s’inicien directament
al propi centre, amb 102 a l’any 2015 de

En el Gràfic 85 podem observar una taula
amb els procediments de mediació classificats en funció de la matèria sobre la
qual versa, en el període comprès entre
els anys 2012 i 2015.

Pel mateix motiu que el s’ha exposat,
veiem com els següents focus de mediacions recauen sobre conflictes civil
que ha suposat un importat increment
respecte de l’any 2014, havent passat de
3 expedients a 27, mantenint-se estables
els derivats d’honoraris professional.
L’any 2015, s’han sol·licitat 13 medicacions
al CEMICAB sobre aquesta matèria.
També, i de manera conjuntural, durant
els mesos que va estar en vigor l’obligatorietat d’acudir a mediació abans de la
interposició de la demanda d’execució hipotecaria, va comportar la tramitació de
6 expedient ens aquesta matèria.

2015

2014

0
2
1

jutjats

5
3

oac

0

0
0
1

cemicab

17
19
13

49

62

102

2013

som

das

52

Gràfic 84. PROCEDÈNCIA DE LES MEDICACIONS SOL·LICITADES AL CEMICAB.
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Gràfic 85. TAULA DE LES MEDIACIONS SOL·LICITADES AL CEMICAB PER MATÈRIES.
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Cal tenir en compte, que l’àmbit d’actuació sobre el qual s’ha desplegat la mediació, ha estat principalment el privat.
Dins de les principals matèries que han
motivat un expedient de mediació, destaca les que es produeixen en l’àmbit de la
família En efecte, en aquest és especialment important tenint en compte que es
parteix d’una relació privada més o menys intensa entre les parts en conflicte, per
la qual cosa la mediació suposa un mecanisme especialment interessant perquè
la resolució de les controvèrsies es facin
de la manera menys traumàtica possible.
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SERVEI D’ATENCIÓ COL·LEGIAL.
El Servei d’Atenció Col·legial és un departament creat per informar, assessorar i
prestar serveis als col·legiats/des de manera personalitzada i centralitzada. Inclou
tres àrees diferenciades: Servei d’Atenció
Col·legial (carrer Mallorca i Ciutat de la
Justícia), Registre General i Centraleta.
Els seus principals objectius i tasques són
atendre les consultes de les persones
col·legiades en matèria col·legial i professional, també gestionar els diferents tràmits col·legials: col·legiacions i reincorporacions, baixes col·legials, canvis de condició
(altes i baixes d’exercici), actualització de
dades col·legials (adreces, comptes bancaris, altes de pòlisses ampliades, etc...)
(Gràfic 86).
Una altra de les funcions del Servei d’Atenció Col·legial es prestar serveis col·legials:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emissió dels diferents carnets col·legials;
Passis de presons;
Reconeixement de signatures;
Autoritzacions per a la defensa d’assumptes propis;
Renúncies d’honoraris;
Certificats;
Descomptes per naixement de fills/es;
Adhesions a convenis de col·laboració;
Tramitació de les sol·licituds d’ajornament
en el pagament de quotes col·legials;
Tramitació de les sol·licituds d’ajuts a
persones amb discapacitat o familiars
dependent amb discapacitat;
Punt d’informació cadastral;
Presentació d’expedients de Fogasa;
Servei telefònic d’interpretació simultània;
Lliurement d’autoritzacions d’aparcament;
Cessió de despatxos;
Venda de productes col·legials (paper
professional, togues, carteres, etc...),
Obtenció dels informes d’accident de
trànsit dels mossos d’Esquadra, de la
policia local de l’Ajuntament de Gavà i
de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

L’any 2015, s’han atès més de 12.000 consultes presencials i 275.877 atencions telefòniques.
Aquest any 2015 s’ha continuat avançant
en la millora dels Serveis prestats a les
persones col·legiades, ampliant l’horari
d’atenció al públic de 9 a 20h, (excepte
els divendres de 9 a 15h).
D’altra banda, s’han continuat realitzant
els tràmits i prestant els serveis tradicionalment gestionats pel Departament i
s’han consolidat els que s’havien iniciat
durant l’any 2015, entre els més usuals
destaca el de Presentació d’expedients
davant del Fons de Garantia Salarial que
permet als col·legiats de l’ICAB dipositar
els expedients davant de l’ICAB qui s’encarrega de presentar-los.
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995
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Aquesta tasca ha estat acompanyada
també d’una important funció informativa
i divulgativa tant respecte la funcionalitat
i utilitats de la signatura digital com el que
significa la plataforma LEXNET i la plataforma E-Justícia per als advocats i advocades.
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Gràfic 86. EVOLUCIÓ DE LES
COL·LEGIACIONS

6.201

S’ha consolidat també el servei, pel qual
els advocats/des d’aquesta Corporaciópoden tramitar telemàticament o directament, les peticions dels informes d’accidents de trànsit de la Guàrdia Urbana
de Barcelona i de la Policia de Catalunya,
a través del Col·legi.
També ha estat important l’emissió de
certificats de signatura digital (Gràfic 87)
que durant l’any 2015 ha estat molt important davant de l’entrada en vigor de la modificació legislativa processal per la qual,
tots els advocats i advocades hauran de
comunicar-se amb els Jutjats i Tribunals
on-line.
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Gràfic 87. EMISSIÓ DE CERTIFICATS ACA.

Les activitats de
les comissions
A més de tota la intensa activitat de la pròpia estructura de l’ICAB, gràcies a la tasca desinteressada i voluntària d’un gran nombre de col·legiats i col·legiades
a través de la seva participació en les Comissions de
Persones col·legiades s’han organitzat també més de
100 activitats variades, fonamentalment conferències
i trobades de gran interès que relacionem
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Comissió d’Advocats d’Empresa
Trobada: ‘Mindfulness. Cultivant resiliència per a un millor desenvolupament de la
pràctica jurídica/legal’
Conferència sobre la defensa els teus drets d’autor (Copyright) com advocat d’empresa
Conferència: ‘Elements retributius per advocats d’empresa i la seva fiscalitat’
Conferència: ‘La gestió del conflicte penal en el si de l’empresa’
IN HOUSE DAY 2015 - Conferència i còctel: ‘Cómo ser abogado, feliz, y no morir en
el intento’
Taula Rodona: ‘Preguntes freqüents sobre costes judicials i honoraris dels advocats
In-house’
Conferència-esmorzar de treball: ‘Saps quin perfil d’advocat intern busquen les empreses? Formació i habilitats; tendències a Espanya i Europa. La figura del Legal Interim Manager’

Comissió de Dret Penal Internacional
Conferència sobre la mutilació genital femenina. Aproximació social i jurídica
Taula Rodona: ‘Justícia Universal per als crims de la Guerra Civil, el franquisme i el
nazisme’
Taula Rodona: ‘100 anys del genocidi armeni: el seu reconeixement internacional’
Conferència: ‘La responsabilitat del Govern israelià’
Taula Rodona: ‘La pena de mort’
Taula Rodona: ‘Drets Humans - Teoria i pràctica’
Conferència: ‘Crisis dels refugiats a debat. Dret d’asil i refugi’
Taula Rodona: ‘Conflicte fronterer Colòmbia-Veneçuela i Drets Humans’
Conferència: ‘Seguretat vs. llibertat, sota l’ombra del terrorisme internacional’
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Comissió de Drogues
Curs: ‘Delictes contra la salut pública’
Jornada: ‘La regulació del cànnabis a Barcelona’
Jornada sobre Narcotràfic

Comissió de Responsabilitat Civil
XXII Congrés de Responsabilitat Civil Barcelona

Comissió de Defensa dels
Drets de la Persona i del
Lliure Exercici de l’Advocacia
Conferència: ‘Protecció de víctimes de violència de gènere a frontera: les mesures
provisionals de la Regla 39 davant el TEDH’
Taula Rodona: ‘La ‘Llei Mordassa’. Defensa dels drets i les llibertats de la ciutadania des
de la seva entrada en vigor’
DIA MUNDIAL DE L’HÀBITAT - Taula rodona: ‘La ILP contra l’emergència habitacional
i la pobresa energètica. De l’aprovació a la implementació’
Conferència: ‘Modificacions en matèria d’execució penal i penitenciària de la Llei Orgànica 1/2015 de 30 de març de reforma del Codi Penal’
Conferència-col·loqui: ‘Novetats en el procediment per a l’obtenció de la nacionalitat
espanyola per residència’
Jornada: ‘Novetats jurídiques en matèria d’habitatge’
Jornada: ‘El protocol d’Istanbul: Manual per a la investigació i la documentació de la
tortura i maltractaments’
Jornada: ‘Desplaçaments forçats a la recerca de protecció. Preguntes pendents?’

68

memòria2015

Comissió Dret Penitenciari
25è Curs de Dret Penitenciari
Congrés de Dret Penitenciari
Conferència: ‘La llibertat condicional després de la recent reforma del Codi Penal’

Comissió nous models de família
Conferència: ‘La llei per eradicar l’homofòbia i la transfòbia: mesures sancionatòries
i actuacions professionals des de l’advocacia’
Conferència: ‘Nous models de família en casos de desemparament i acolliments’

Comissió de Dones Advocades
Conferència: ‘Disposicions testamentàries després de la crisi matrimonial’
Conferència: ‘Prova preconstituida: Tràfic de dones, explotació sexual. Directiva i
jurisprudència Sala Segona TS’
Conferència sobre la cobertura jurídica de les dones advocades afectades pel càncer de mama: aspectes laborals i psicològics
Conferència: ‘Situació legal de les dones lesbianes i bisexuals’
Plenari Comissió de Dones Advocades
Conferència: ‘Les donacions dins de l’àmbit familiar’
Conferència: ‘L’impacte de gènere en la Reforma Penal del 2015’
Taula Rodona: ‘Reforma del Codi Penal des de la perspectiva de gènere: Stalking,
Sexting, agreujant per raons de gènere, delictes d’odi’

Grup de l’Advocacia Jove
Curs GAJ d’Iniciació a la Jurisdicció Social
Curs zero GAJ: ‘El meu primer pacte de socis’
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Curs zero GAJ: ‘La meva primera fase intermèdia’
Taller Pràctic GAJ: ‘La meva primera querella’
Curs GAJ Bàsic de Dret Consursal
Conferència GAJ sobre com crear la teva marca personal per generar negoci
Conferència Curs Zero GAJ: ‘El meu primer divorci’
Curs Zero GAJ - Taula Rodona: ‘La persona jurídica com a imputada: compliance
penal’
Curs zero GAJ: ‘El judici oral en el procés penal’
Conferència GAJ sobre les Traduccions Jurades: ‘Punts clau per a la seva contractació per advocats’
Conferència GAJ: ‘Quines oportunitats ofereix el recent conveni per evitar la doble
imposició entre Espanya i Andorra?’
Conferència GAJ: ‘Com interpretar un balanç’
Taller pràctic GAJ: ‘Com preparar una audiència prèvia’
Curs Zero GAJ: ‘El meu primer procediment d’incapacitació i mesures de protecció
de la persona’
Conferència Curs Zero GAJ: ‘El meu primer recurs d’apel·lació en la Jurisdicció Penal’
Conferència GAJ: ‘Delictes contra la seguretat vial i responsabilitat civil’
Conferència GAJ: ‘Recurs de Cassació en el procés penal’
Conferència GAJ: ‘L’advocat front el concurs’
Curs Zero: ‘L’execució en el procés penal’
Curs Zero GAJ: ‘Ja tinc la Sentència (Civil), i ara què? Problemes derivats de l’execució’
Conferència GAJ: ‘La situació actual de les clàusules sòl’
Debat GAJ eleccions municipals 2015
Taula Rodona GAJ: ‘Aspectes problemàtics de la prova pericial civil’
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Conferència GAJ: ‘El recurs de cassació en el procediment penal II’
Curs Zero - Taula Rodona GAJ: ‘La Persona Jurídica com Imputada: Compliance Penal’
Taller pràctic GAJ: ‘La celebració del meu primer judici en un procediment ordinari’
Conferència GAJ: ‘Modificació de la Llei de Societats de Capital per a la millora del
Govern Corporatiu’
Conferència GAJ: ‘La reforma del Codi Penal: especial atenció a l’article 31 bis’
Conferència GAJ: ‘ADN Comercial’
Conferència GAJ: ‘Saber negociar’
Cinefòrum GAJ: ‘A Civil Action’
Conferència GAJ: ‘El tractament jurisprudencial del tràfic de drogues’
Mentoring: Dret Laboral
Mentoring: Dret Civil
Conferència GAJ: ‘Dret duaner, com exportar i importar’
Conferència GAJ: ‘The Power of Connections - becoming a rainmaker’
VIII Edició del Curs de l’ILEC 2015-2016- GRUP MIGDIA (dimarts i dijous)
VIII Edició del Curs de l’ILEC 2015-2016 - GRUP TARDA (dilluns i dimecres)
Conferència GAJ: ‘Curs Zero - El meu primer recurs en via administrativa’
Mentoring: Dret de Família
Mentoring: Dret Penal
Conferència GAJ: ‘La problemàtica de la titulització i la cessió dels crèdits litigiosos’
Conferència GAJ: ‘Com guanyar diners amb els teus estalvis. La importància de la joventut’
Conferència GAJ: ‘Suspensió i substitució de la pena en la reforma del Codi Penal’
Conferència GAJ: ‘Com redactar la meva primera demanda civil’
Curs GAJ - Dret Administratiu 1a Sessió (3-11-15): ‘Procediment administratiu comú’
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Curs GAJ - Dret administratiu 2a Sessió (5-11-15): ‘Procediment ordinari contenciós-administratiu’
Curs GAJ - Dret administratiu 3a Sessió (10-11-15): ‘Procediment abreujat contenciós
administratiu’
Curs GAJ - Dret administratiu 4a Sessió (12-11-15): ‘Execució de Sentència’
Conferència GAJ: ‘Societats insolvents i vies per al cobrament del deute’
Conferència GAJ: ‘Com guanyar diners amb els teus estalvis (2a Sessió): què fer amb
els teus estalvis’
Curs Zero GAJ: ‘La meva primera contestació a la demanda civil’
Curs Zero GAJ: ‘El meu primer pacte de socis’
Conferència GAJ: ‘El meu primer judici per acomiadament’
Conferència GAJ: ‘Relació especial i conveni de l’advocacia. La passantia i els falsos
autònoms en el sector de l’advocacia’
Conferència GAJ: ‘La meva primera Audiència Prèvia’
Afterwork pre-Nadalenc del GAJ
Conferència GAJ: ‘Aspectes pràctics del contracte d’agència’
Conferència GAJ: ‘Curs Zero - El meu primer judici civil’
Comissió d’Advocats/des Mediadors/es
Jornada: ‘La mediació obligatòria prèvia a l’execució hipotecària’
Jornada: ‘El procés de mediació de consum i la seva aplicació als processos d’execució
hipotecària’
Conferència: ‘Nous reptes per a la mediació al col·legi’
Conferència: ‘Educació relacional i mediació’

Prospectives Socio-Professionals
Taller de Gestió de Despatxos
Acte de Presentació nova Secció de llibres de Prospectives Socioprofessionals: ‘El
futur de l’advocacia: la necessitat de confiança dels clients i de la ciutadania en la
professió’
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Comissió de Sèniors
En el marc del cicle de conferències sobre el problemes derivats de la successió
Conferencia sobre “ La llegítima” –companya Sra. Marta Boza Rucosa
En el marc del cicle de conferències sobre el problemes derivats de la successió Conferencia sobre “ Successió testada” –company Sr. Albert Domingo Castellá
En el marc del cicle de conferències sobre el problemes derivats de la successió Conferencia sobre “ L’impost de successions i donacions a Catalunya ” – company Sr. Alejandro Ebrat Picart
En el marc del cicle de conferències sobre el problemes derivats de la successió Conferencia sobre “Successió intestada”– company Sr. Sergi González Delgado
Conferencia sobre “Jubilació activa, activitats socials i lúdiques” – company Sr. Ramón
Terraza
Conferencia sobre “Terrorisme en el Segle XXI – Excm. Sr. Francesc Martí Jusmet
Conferencia sobre “La meva experiència de quatre anys als EEUU. La vida diplomàtica
i la administració de justícia als EEUU i a Espanya “ – company Sr. José Antonio Somalo
Giménez.
Conferencia sobre “El impostos de successions i donacions a Catalunya” – company
Sr. Alejandro Ebrat Picart
Conferencia sobre “Repercussions dels impostos de la renda d e les persones físiques i
del patrimoni en l’exercici de l’advocacia” - company Sr. Alejandro Ebrat Picart
Sobre “ Europa garantia d’estabilitat vers la USA, Rússia i Asia – Sr. Luis Foix Carnicé
Sobre l’excursió a Empúries, Ullastret i Pals –Sr. Jaime Luís Navas
Presentació llibre “ Una vida a Sant Gervasi” – companya Sra. Mª Montserrat Serrallonga Sivilla.
Cine Fòrum “El padre es abuelo”
Cine Fòrum “ El niño con el pijama de rayas”
Cine Fòrum “ La solución final”
Cine Fòrum “Ginger and Fred”
Cine Fòrum “Te doy mis ojos”

memòria2015

73

Cine Fòrum “Cinema Paradiso”
Cine Fòrum “El último Cuplé”
Cine Fòrum “Siete novias para siete hermanos”
Cine Fòrum “ La corte del Faraón”
Cine Fòrum “ Un día en Nueva York”
“5ª edició de la Champions Domino Mutuam”
Excursió a Empúries , Ullastret i Pals

Comissió de Drets dels Animals
Conferència propostes electorals per a la protecció dels Drets dels Animals
Presentació ZOOXXI, iniciativa Internacional
Trobada amb el Col·legi de Veterinaris
Curs de Dret Animal
Nota de premsa conjunta amb ICAM “Toro Tordesillas”

Comissió d’Arbitratge
V Curs d’arbitratge “on-line”
Jornadas II Encuentro de Instituciones arbitrales Tribunal Superior de Justicia
Acte Cort Arbitratge Càmara Italiana
CIAR Asamblea extraordinaria centro iberoamericano de arbitraje
VII Congreso de Instituciones arbitrales corporativas

L’ICAB | en
imatges
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l’icab organitza “l’onu” de l’advocacia amb una fira per promoure el | networking en què hi assisteixen lletrats de més de 20 països

la vicepresidenta del govern, soraya sáenz de santamaría clausura la sessió
solemne del sant raimon de penyafort 2015

les seccions tic de l’icab consideren un repte de l’estat de dret trobar l’equilibri entre privacitat i la lluita contra el terrorisme
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L’ICAB inaugura el primer congrés de Mediació de l’Advocacia amb l’objectiu de
promoure aquest sistema de resolució de conflictes entre lletrats i ciutadans

estudi de salut de l’advocacia presentat a l’icab: traumatologies, estrès i accidents
cardiovasculars són les principals patologies que pateixen els advocats a espanya

La Secció de Dret de Família de l’ICAB reclama un canvi en la legislació sobre
maternitat subrogada
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Èxit de participació en el XXII Congrés de Responsabilitat Civil, celebrat a l’ICAB

L’ICAB renova el seu compromís amb els malalts oncològics
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L’ICAB alerta, davant l’imminent entrada en vigor del nou Codi penal, que
aquest text comportarà una retallada en els drets dels ciutadans

Rafael Espino, elegit nou secretari del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

El degà de l’ICAB i el ministre de Justícia consensuen línies de treball conjuntes en defensa dels drets dels ciutadans
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El degà de l’ICAB, el conseller de Justícia i el president del TSJC inauguren el
1r congrés de Dret Penitenciari

Les Juntes de Govern ICAB-ICAM posen en comú línies d’actuació en justícia
gratuïta, la LEC i una justícia sense papers
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L’ICAB i la Fundació AGBAR signen un conveni de col·laboració per a la reconstrucció de les fonts del Palauet Casades

Visita institucional del síndic de greuges de catalunya, rafael ribó

L’ICAB posa en marxa el febrer de 2015 el torn d’ofici sobre dret hipotecari per
oferir un assessorament específic a la ciutadania
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L’ICAB aposta per la millora en l’assistència a les víctimes de violència de gènere durant l’acte institucional celebrat amb motiu del ‘Dia internacional de
l’eliminació de la violència contra la Dona’

L’ICAB participa per primer cop a ‘La Marató de Tv3’ i recapta 2.000 euros
juntament amb cases singulars

L’ICAB i altres entitats socials i mèdiques demanen a l’Administració més recursos per aturar el maltractament psicològic i físic als infants, amb motiu del
‘Dia internacional dels infants víctimes d’agressions’
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