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El Col·legi de 
l’Advocacia 

de Barcelona
L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (d’ara en-

davant, ICAB) es va fundar l’any 1833 i gaudeix avui en dir 
del seu caràcter professional reconegut com a Corporació 
de Dret Públic, el que suposa que respon tant a funcions 
públiques com a aquelles que són de tipus privat i fona-

mentades en la seva base associativa. 

Com estableixen el seus estatuts, declarats adequats a la 
legalitat i publicats al Diari Oficial de la Generalitat el 17 
d’abril de 2015, l’ICAB té com a finalitat essencial vetllar 
perquè l’actuació professional de les advocades i els ad-

vocats doni resposta als interessos i a les necessitats de la 
societat actual, així com garantir la bona pràctica i el com-
pliment de les seves obligacions deontològiques. També té 
com a finalitat representar, ordenar i defensar la professió 
i els drets i els interessos de les persones col·legiades, pro-
moure les activitats i prestar els serveis que beneficiïn als 

membres i la funció social que tenen encomanada.
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Des de l’Àrea de Funcions Públiques es 
duen a terme les accions corresponents 
al Control Deontològic, l’Emissió de 
Dictàmens davant els procediments de 
taxació de costes, l’organització i gestió 
dels serveis de Justícia Gratuïta i el 
registre dels col·legiats i col·legiades, així 
com l’adscripció als diferents Registres 
Públics (Administradors Concursals, 
Mediadors, Comptadors Partidors, etc.). 

També és des d’aquesta àrea des d’on es 
compleixen les funcions de representació 
de la institució davant dels organismes 
i les institucions. Alhora, es realitza una 
important tasca de funció social interna 
amb el finançament de la Fundació Degà 
Ignasi de Gispert, que té com a objectiu 
prestar ajuts a aquells col·legiats o als 
seus familiars directes que es trobin en 
situacions de carència greu. 

En relació a les funcions de caràcter 
privat, el Col·legi presta tot un seguit de 
serveis fonamentalment focalitzats en 
aquells que tenen un sentit en l’exercici 

professional. Internament, s’organitza 
en dues grans àrees: aquells serveis 
que tenen com a objectiu la millora de 
la capacitació professional i aquells 
altres que ofereixen solucions diverses 
d’infraestructura, logística o serveis en 
general. Destaca, sobretot, l’àrea de 
Formació i Documentació. 

Respecte a la resta de serveis que s’en-
globen sota la denominació Solucions 
Professionals s’hi troben productes tan 
variats com ara la Pòlissa de Respon-
sabilitat Civil Professional, el Servei 
d’Ocupació i Orientació Professional 
(Borsa de Treball), descomptes i promo-
cions del Club ICAB, etc. 

Per últim, hi ha l’àmbit de participació 
col·legial a través de comissions de per-
sones col·legiades i que venen a cobrir 
aquelles necessitats que van més enllà 
de l’actualització jurídica. 

Tots aquests serveis i activitats te-
nen un objectiu principal satisfer les 

necessitats i expectatives dels advocats 
i advocades que, mitjançant aquest 
suport poden desenvolupar la seva 
professió amb plenes garanties davant 
del conjunt de la ciutadania.

abast territorial. 
delegacions
L’ICAB compta amb 11 delegacions re-
partides pels diferents partits judicials 
situats dins l’àmbit territorial del Col·le-
gi, que és provincial.

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

Per als propers anys de mandat, l’ICAB 
ha dissenyat un Pla d’Acció específic 
per a les Delegacions de l’ICAB que 
s’ha començat a executar a partir del 
mes de setembre de 2017.



memòria2017 9

A més de treballar per tal que les 
delegacions, representades per un 
delegat/da i sotsdelegat/da, disposin 
dels mateixos serveis que s’ofereixen 
als col·legiats/des que es dirigeixen a la 
seu del carrer Mallorca, 283 de Barcelo-
na, el pla d’acció específic en execució 
des del segon semestre de 2017, pivota 
sobre tres eixos essencials: 

• Visites i trobades institucionals entre 
els membres de la Junta de Govern i 
els Delegats i Delegades, en seu de les 
pròpies Delegacions i amb la finalitat 
de reforçar la funció institucional dels 
mateixos amb les autoritats locals dels 
seus partits judicials. El darrer trimestre 
de 2017 s’han formalitzat Trobades a 
Igualada, Berga i Vilafranca.

• Facilitar als companys/es de les 
Delegacions la mateixa oferta formativa 
que s’ofereix als companys/es a la seu 
col·legial del carrer Mallorca: càpsules 
formatives, videostreaming i jornades 
presencials.

• Proveir als companys/es de les Dele-
gacions la informació i actualització de 

tota l’activitat legislativa mitjançat 
comunicació directa i permanent 
amb la Comissió de Normativa de 
l’ICAB.

cens col·legial  
(més col·legiats en total,  
però més noves incorporaci-
ons de col·legiades)
El Col·legi compleix com una de les 
seves funcions essencials la del regis-
tre de tots aquells que, pretenent 
exercir com a advocats/des, han de 
col·legiar-se d’acord amb la normati-
va legal o d’aquells que, malgrat que 
no pretenen exercir, sí que volen 
constar com a persones col·legiades 
en la mesura que gaudeixen de totes 
les condicions que els permetrien 
exercir. 

Durant el 2017, el nombre de noves 
col·legiacions ha estat de 611, mante-
nint una línia regular des de 2014.

Del total de noves col·legiacions: un 
81% ho han estat per a la situació 
d’exercent, i el 19% restant han estat 
col·legiats com a no exercents.

En aquest sentit, el cens col·legial 
ha tancat el 31 de desembre de 2017 
amb 24.779 col·legiats, dels que 
16.944 són professionals en exercici i 
7.835 ho són com a no exercents.
Respecte als col·legiats en exercici, 
el 54,5% són homes i el 45,5% són 
dones. 

Aquesta distribució no és igual si es 
contemplen les dades de les noves 
incorporacions al Col·legi, ja que 
entre els companys i companyes que 
s’han col·legiat a l’ICAB en situació 
d’exercici, el 51,9% són dones, res-
pecte del 48,1% d’homes.

Respecte de les dades de tancament 
de l’any 2016, l’actual cens presenta 
un creixement del 2,5% general, per-
centatge que presenta  un increment 
del 3,3% si es valoren únicament els 
nous col·legiats en situació d’exercici 
de l’advocacia. 

D’altra part, a 31 de desembre de 
2017, les persones associades a 
l’ICAB i contemplades a l’art. 4.3 dels 
Estatuts Col·legials són 558.

delegacions icab
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Les Societats Professionals venen 
regulades a la Llei2/2007 de 15 de 
març, establint-se  a l’article 8.4 
l’obligació de registrar-se igualment 
al Registre de Societats Professionals 
del Col·legi Professional que corres-
pongui al seu domicili, als efectes de 
la seva incorporació al mateix, i que 
aquest pugui exercir sobre aquella 
les competències que li atorga l’or-
denament jurídic sobre els professio-
nals col·legiats.

Pel que fa a la tipologia de Societat 
Professional registrada a l’ICAB, és 
majoritària la societat integrada per 
menys de 5 socis, model que repre-
senta el 88,1% de la totalitat de les 
Societats Professionals inscrites al 
Col·legi. 

Les formades per més de 10 socis 
suposen únicament  l’1,6% de la 
totalitat. 

organització
El màxim òrgan decisori de l’ICAB 
és l’Assemblea General, tal 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 direc-
ció, seguiment i impuls de l’acció de go-
vern, administració i gestió del Col·legi. 

S’escull entre tots els col·legiats exer-
cents de l’ICAB per a un mandat de 
quatre anys.

junta de govern 
Fins al 13 de juliol de 2017,  la Junta de 
Govern del Col·legi ha estat  formada 
pel degà, J. Oriol Rusca; la vicedegana, 

611  
noves  
col·legiacions

2017 Homes Dones  

Exercents 238 257 495

No exercents 51 65 116

Total 289 322 611

cens col·legiacions 2017 

2017 Homes Dones  

Exercents 9.229 7.715 16.944

No exercents 3.660 4.175 7.835

Total 12.889 11.890 24.779

cens col·legial a 31 de desembre de 2017

Període/any 2007-2017

Societats professionals d’alta Núm.

Societats cooperatives 1

Societats anonimes professionals 11

Societats limitades professionals 856

Societats civils professionals 262

Societats col·lectives 2

TOTAL 1061

Societats professionals per socis  

Menys de 5 socis 998

Entre 5 i 10 socis 115

Més de 10 socis 19

detall dels diferents registres 
col·legials, pel període 2007-2017.
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Rosa M. Barberà; el secretari, Rafael 
Espino; el tresorer, Josep Capdevila; 
l’oïdora de comptes, Carme Adell; la bi-
bliotecària, Elena Moreno, i els diputats 
i diputades Mercè Claramunt, Josep 
Guiu, Julia Herrero, Josep Llàcer, Jorge 
Navarro, Esther Palmés, Eva Pous, Gem-
ma Solanas, Jani Trias i Blanca de Olivar.

La Junta elegida en les eleccions ce-
lebrades el 28 de juny de 2017 ha pres 

possessió el 13 de juliol i està formada 
per la degana, Ma. Eugènia Gay; el 
vicedegà, Jordi Pina; el secretari,  
Jesús M. Sánchez; el tresorer, Josep 
Maria Balcells; l’oïdora de comptes, 
Yvonne Pavía; el bibliotecari,  
Joaquim de Miquel i els diputats i 
diputades Olga Arderiu, Carlos Ec-
hávarri, Susana Ferrer, Núria Flaquer, 
Alejandro Fuentes-Lojo, Emma Gum-
bert, Frederic Munné, Rodolfo Antonio 

Tesone, Carmen Valenzuela i Cristina 
Vallejo.

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 responsabili-
tats assignades són les següents:
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La Junta de Govern
a partir de 13 de juliol de 2017

Ma. Eugènia Gay Rosell
degana

Frederic Munné Catarina

Núria Flaquer Molinas

Jordi Pina Massachs 
vicedegà

Olga Arderiu Ripoll

Carlos Echávarri Paniagua

Jesús Sánchez García
secretari

tresorer
Josep M. Balcells Cabanas

oïdora de comptes
Yvonne Pavía Lalauze Joaquim de Miquel Sagnier

Cristina Vallejo Ros

Susana Ferrer Delgadillo
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Ma. Eugènia Gay Rosell
Degana, Assessoria Jurídica, Centre de 
Mediació de l’ICAB (CEMICAB), Comissió 
d’Advocats Mediadors, Comissió per a la 
Cooperació i el Desenvolupament (0’7%), 
Comissió d’Intermediació, Responsabilitat 
i Assegurança Col·legial (CIRAC), Comissió 
de Relacions amb l’Administració i la Justícia 
(CRAJ), Comissió de Relacions Internacio-
nals, Comunicació i Màrqueting, Departa-
ment Internacional, Fundació Degà Ignasi 
de Gispert, Fundació Ferrer Eguizábal, 
Fundación Instituto de Investigación Aplica-
da de la Abogacía, Fundació Sant Raimon de 
Penyafort. 

Jordi Pina Massachs 
Vicedegà, Assessoria Jurídica, Comissió 
del Servei de Defensa d’Ofici, Comissió 
per a la Cooperació i el Desenvolupament 
(0’7%), Comissió de Relacions amb l’Admi-
nistració i la Justícia (CRAJ), Comunicació 
i Màrqueting, Delegacions, Mediació entre 
companys/es, Revista Món Jurídic, Fundació 
Degà Ignasi de Gispert, Fundación Instituto 
de Investigación Aplicada de la Abogacía, 
Fundació Sant Raimon de Penyafort. 
 
Jesús Sánchez García
Secretari, Àrea de Col·legiats no exercents, 
Comissió de Normativa, Delegacions, Secció 
de Dret del Consum, Fundació Degà Ignasi 
de Gispert. 
 
Josep M. Balcells Cabanas
Tresorer, Comissió d’Advocats d’Empresa, 
Fundació Degà Ignasi de Gispert, Fundació 
Sant Raimon de Penyafort. 
 
Yvonne Pavía Lalauze
Oïdora de comptes, Àrea de Formació  
(Comissió de Cultura i Formació), Comissió 
d’Advocats d’Empresa, Comissió de Relaci-
ons amb l’Administració i la Justícia (CRAJ). 

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

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

Olga Arderiu Ripoll
Comissió de Defensa dels Drets de la 
Persona i del Lliure Exercici de l’Advocacia, 
Comissió de Dones Advocades, Comissió 
dels Drets de les Persones amb Discapaci-
tat, Secció de Compliance. 
 
Cristina Vallejo Ros
Àrea de Formació (Comissió de Cultura 
i Formació), Comissió de Relacions amb  
l’Administració i la Justícia (CRAJ), Secció de 
Dret del Consum, Fundació Sant Raimon de 
Penyafort.

Núria Flaquer Molinas
Centre de Mediació de l’ICAB (CEMICAB), 
Comissió d’Advocats de Responsabilitat Civil i 
Assegurances, Comissió d’Advocats Mediadors, 
Comissió dels Drets de les Persones amb Dis-
capacitat, Comissió per a la Igualtat dels Nous 
Models de Família, Comissió de Normativa. 

Carlos Echávarri Paniagua
Àrea de Formació (Comissió de Cultura i 
Formació), Comissió de Drogues, Comissió 
de Relacions amb l’Administració i la Justícia 
(CRAJ).
 
Susana Ferrer Delgadillo
Assessoria Jurídica, Comissió de Normativa, 
Revista Món Jurídic, Fundació Sant Raimon 
de Penyafort.
 
Emma Gumbert Jordan
Borsa de Treball-Servei d’Ocupació i Orien-
tació Professional, Comissió de Relacions 
amb l’Administració i la Justícia (CRAJ).

Rodolfo Antonio Tesone Mendizábal 
Comissió de Prospectives Socioprofessi-
onals, Comissió de Transformació Digital, 
Grup de l’Advocacia Jove (GAJ), Secció 
de Compliance, Fundació Sant Raimon de 
Penyafort.

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

Emma Gumbert Jordan

Rodolfo Antonio  
Tesone Mendizábal

M. Carmen Valenzuela Hidalgo

Alejandro Fuentes-Lojo Rius
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Diputats de Guàrdia
Al 2017, 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 que es produeixen 
en despatxos professionals per raó de 
l’exercici com a figura de garantia per 
als col·legiats. Les intervencions es 
poden efectuar en relació a col·legiats 
de l’ICAB o d’altres Col·legis quan es 
tracta d’assumptes que es tramiten 
en partits judicials que estan dins la 
demarcació territorial de l’ICAB

Aquest any s’han efectuat 19 peticions 
d’intervenció de Diputat de Guàrdia i 
3 emparaments, respecte a col·legiats 
de l’ICAB, havent experimentat un man-
teniment envers l’any anterior i havent 
estat realitzades les citades intervenci-
ons en relació a procediments seguits a 
l’àmbit penal. 

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 desenvolu-
pament de les seves funcions, especial-
ment pel que fa a les funcions públiques 
que l’ordenament jurídic atribueix als 
Col·legis Professionals, i els delegarà 
aquelles facultats que estimi conve-
nients: 

• 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%) 
• Comissió de Relacions Internacional 
 
Al maig de 2017, davant de la importàn-
cia creixent de la figura del Legal Com-
pliance, que afecta transversalment 
totes les àrees del Dret vinculades a la 
gestió de la persona jurídica, la Junta 
de Govern va acordar la creació de la 
nova Secció de Compliance de l’ICAB. 
 
Al novembre de 2017 complint amb el 
compromís electoral de la nova Junta 
de Govern, es va crear una nova comis-
sió amb la finalitat de portar a terme 
tota la Transformació Digital i la Secció 
de Dret de Consum, amb l’objectiu de 
promoure i donar resposta integral a 
tots els professionals que es dediquen 
a les diferents àrees que conforme 
aquesta matèria.

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

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

• Secció de Dret Administratiu 
• Secció de Dret Aeronàutic 
• Secció de Dret Ambiental 
• Secció de Dret Civil Secció de Dret  
 Internacional i de la Unió Europea 
• 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 i del Transport 
• Secció de Dret Matrimonial i de Família 
• Secció de Dret Mercantil 
• Secció de Dret Penal 
• Secció de Dret Processal 
• Secció de Dret Sanitari 
• Secció de Dret de la Circulació 
• Secció de Dret de la Competència i  
 de la Propietat Industrial 
• Secció de Dret de la Construcció 
• Secció de Dret de les Tecnologies de  
 la Informació i la Comunicació 
• Secció de Drets de Propietat 
 Intel·lectual i Drets d’Imatge 
• Secció de la Infància 
 i de l’Adolescència 
• Secció de Compliance

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.  



memòria2017 15

Estructura interna 
Per a l’exercici de les seves funcions, 
l’ICAB compta amb uns 200 treballadors 
i treballadores que desenvolupen les 
seves tasques en els diferents departa-
ments de l’ICAB. Aquests departaments 
estan agrupats per les seves funcions. 

D’una banda, aquells que s’integren dins 
de l’àrea institucional com serien Dega-
nat, Vicedeganat, Secretaria, Normativa, 
els Serveis de defensa dels col·legiats i 
comunicació.

D’altra, les Funcions Públiques col·legials, 
que 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 als serveis als col·legiat de 
caire Privat, hi ha els departaments 
de Formació, Biblioteca, Internacional, 
Estrangeria, mediació, Servei d’Ocupa-
ció i Orientació Professional i el Servei 
d’Atenció Col·legial. 

I, per últim tot el que té a veure amb 
els suport logístic i d’infraestructures 
intern (RRHH, Informàtica, màrqueting o 
serveis generals).

Deganat
El 28 de juny de 2017 es van celebrar les 
eleccions per renovar la totalitat de la  
Junta de Govern. La presa de possessió 
del nou equip de Govern, liderat per la 
Degana, Mª Eugènia Gay, va tenir lloc el 
13 de juliol, moment en què es donà inici 
a un nou projecte, consolidant el que 
s’ha construït amb mandats anteriors, 
i fer créixer la institució amb un pla 
d’acció renovat al servei dels col·legiats i 
col·legiades per als propers quatre anys. 

Durant els darrers mesos de l’any 2017 va 
donar un nou impuls al Deganat Obert, 
com a eina de comunicació, en la qual la 
Junta de Govern resta a disposició dels 
col·legiats i col·legiades de l’ICAB per tal 

d’atendre observacions i suggeriments 
relacionats amb l’exercici de la professió. 
S’ha assolit una atenció més perso-
nalitzada, en la que, amb periodicitat 
quinzenal i previ coneixement del tema a 
tractar, ha aconseguit ser més eficaç en 
les respostes.

Pel que respecta al Deganat Obert Itine-
rant, durant el segon semestre del 2017 
s’ha  portat a terme a les Delegacions 
d’Igualada, Berga i Vilafranca als mesos 
d’octubre, novembre i desembre respec-
tivament, encapçalat pel Secretari de la 
Junta, com s’ha explicat anteriorment en 
l’apartat de Delegacions. Aquest vessant 
itinerant seguirà actiu mensualment. 

S’ha incrementat la presència institucio-
nal al teixit social de la ciutat per tal d’es-
devenir un referent del món professional 
en general i de l’advocacia en particular.  

Vicedeganat
Pel que fa al vicedeganat, cal destacar 
com a principal servei o funció la de 
celebrar mediacions entre col·legiats 
davant conflictes generats preferent-
ment com a conseqüència de l’exercici 
professional. En aquest sentit, la missió 
de les mediacions col·legials és evitar al 
màxim la judicialització entre companys i 
potenciar els acords extrajudicials. 

Igualment, el vicedeganat coordina altres 
departaments o serveis col·legials que 
es tractaran en l’apartat corresponent, 
però és imprescindible destacar dins de 
l’àrea institucional, la que realitza junta-
ment amb d’altres membres de Junta 
impulsant la Comissió de Relacions amb 
l’Administració de Justícia.

servei d’atenció i assistència als 
col·legiats en les seves rela-
cions amb l’administració de 
justícia (craj)
La CRAJ funciona d’enllaç entre les perso-
nes col·legiades i l’Administració i la Justícia, 
amb l’objecte de garantir que la intervenció 

dels advocats en els processos judicials es 
faci d’acord amb les normes deontològiques 
i amb el respecte que exigeix l’exercici de 
l’advocacia. Per tal de millorar i potenciar 
el seu funcionament, a partir del juliol de 
2017 es va acordar establir un tractament 
més especialitzat en relació a cada una de 
les diferents jurisdiccions amb les directrius 
d’un Diputat de Junta responsable per tal 
de potenciar cadascun dels àmbits amb les 
seves especificitats i treballar de manera més 
monogràfica els temes que ho requereixin. 

La CRAJ també respon al propòsit de 
canalitzar les queixes i les disfuncions 
posades de manifest pels col·legiats, 
així com els suggeriments, en relació al 
funcionament de les diferents Adminis-
tracions, fonamentalment els Jutjats i 
Tribunals. Amb aquesta finalitat tramita 
expedients informatius. No s’ha d’oblidar 
que el beneficiari últim del bon funci-
onament de l’Administració és el propi 
ciutadà i, per tant, que les funcions de 
l’ICAB tenen també una projecció social 
molt important. Altra de les funcions de 
la CRAJ és la consecució d’acords de 
col·laboració amb diferents institucions. 

Destaquen les Comissions Mixtes esta-
blertes amb representants de la Judica-
tura, Lletrats de l’Administració, Fiscalia 
i Cossos Policials que es reuneixen 
periòdicament permetent un marc de 
col·laboració directe i eficaç, i faciliten 
un espai que possibilita tractar els temes 
que interessen a la professió. 

Així, es mantenen aquests contactes a 
través d’aquestes Comissions i també, 
específicament, per temes que ho reque-
reixin amb el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, els Jutges Degans dels dife-
rents partits judicials i els Jutges Delegats 
de les diferents Jurisdiccions a Barcelona, 
la Fiscalia,  els representants dels Mossos 
d’Esquadra, Guàrdia Urbana o altres Cos-
sos policials, l’Agència Tributària, diferents 
Registres Públics, i els organismes de la 
Seguretat Social, entre altres.
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D’altra banda, la CRAJ efectua una 
funció informativa, a través de l’actualit-
zació regular de les dades dels Jutjats i 
Tribunals, calendaris de guàrdies anuals, 
així com altres novetats d’interès per 
a l’exercici de la professió. També duu 
a terme una sèrie d’enquestes, amb 
el propòsit de conèixer l’opinió sobre 
el funcionament de l’Administració de 
Justícia, de la mà dels col·legiats. 

La CRAJ també col·labora en la realit-
zació anual de les estades en despatxos 
professionals dels alumnes de l’Escola Ju-
dicial per tal que tinguin un coneixement 
directe de l’advocacia. L’any 2017 van 
participar en aquesta activitat un total de 
61 alumnes i despatxos col·laboradors.

expedients tramitats  
davant la craj
Al Gràfic 1 es pot veure l’evolució dels 
expedients tramitats davant la CRAJ de 
2014 a 2017.
 
En aquest, es veu com la corba avança 
de forma piramidal, i que a l’any 2014 es 
produeix un important increment del 
nombre d’expedients que es continua 
mantenint durant els anys següents, 
fins al 2017. En efecte, en l’últim any s’ha 
consolidat la xifra de 453 expedients 
assolida en el període anterior, havent 
arribat a la dada més alta de la sèrie. Per 
tant, una evolució d’augment continuat 
en els últims anys que s’ha estabilitzat.

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

En relació a la tipologia dels expedi-
ents per jurisdiccions i especialitats, al 
llarg de l’any 2017 destaca per volum la 
penal, amb 192 sobre el total.
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Les següents categories que generen un 
major volum d’expedients en la CRAJ 
són civil 101 i social,  amb 59, tenint en 
consideració que es diferencia l’àmbit 
del Dret de família, que n’ha presentat 
17. La resta d’expedients de la CRAJ 
es reparteixen de manera irregular i 
en percentatges inferiors a l’1%, com 
mostra el Gràfic 3.

Telèfon Vermell
Aquest servei d’atenció immediata als 
col·legiats, que es va engegar l’any 2013, 
és cada vegada més conegut i utilitzat. 
Aquest servei atén les comunicacions 
relacionades amb: Diputats de Guàrdia, 
Emparament col·legial, Queixa/incidèn-
cia sobre el funcionament anormal de les 
Administracions Públiques, Altres qüesti-
ons relatives a l’exercici professional que 
es responen directament o es deriven.

L’any 2013 es van atendre un total de 75 
consultes a través del Telèfon Vermell, 
l’any 2014 aquestes van ascendir a 126, 
un 68% més, i l’any 2015 van ser 152, un 
increment del 100% respecte al primer 
any  i l’any 2017 el número d’atencions 
va continuar augmentant fins a 195, com 
mostra el gràfic 4. 

Al gràfic 5 es detalla la tipologia i deri-
vació de les consultes ateses al Telèfon 
Vermell, al llarg de l’any 2017, on destaca 
el major nombre de consultes que han 
estat resoltes directament. Això suposa 
una major immediates i reflecteix que 
s’està davant un servei eficaç. 

En segon terme, s’han produït deriva-
cions a la CRAJ, amb un total de 65, 
consolidant el fet que la major part de 
consultes tenen relació amb el funciona-
ment dels Tribunals o Administracions; 
i amb un número més reduït a diferents 
departament de l’ICAB, com Torn d’Ofi-
ci (4), el Servei d’Atenció al Col·legiat 
(9) i Deontologia(3), havent evitat que el 

col·legiat hagi de fer més gestions per 
contactar i efectuar altres consultes 
tenint en compte que en consultes rela-
tives a la CRAJ ha facilitat una resposta 
més ràpida als col·legiats sense necessi-
tat de la tramitació d’expedients.

L’atenció i resolució directa ha estat 
suficient en un total de 112 consultes, 
la qual cosa suposa més de la meitat 
de les atencions efectuades. En aquest 
sentit, han estat ateses consultes 
relatives a la intervenció del Diputat 
de Guàrdia que finalment s’han pogut 
resoldre des del servei, amb el que no 
ha estat necessari derivar al Diputat de 
Guàrdia.

defensor de la  
persona col·legiada
La figura del Defensor de la Persona 
Col·legiada es troba regulada en l’article 
82 dels Estatuts Col·legials, el qual 
estableix: 
“1. La Junta de Govern nomenarà un/a 
defensor/a de la persona col·legiada, 
que haurà de ratificar l’Assemblea 
General, amb la finalitat de resoldre 
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.

2. El càrrec serà ocupat per una persona 
col·legiada de reconegut prestigi i més de 
vint·i·cinc anys d’exercici professional que no 
es trobi en cap de les següents situacions:

a) Estar inhabilitada o suspesa per a 
càrrecs públics per sentència ferma, 
mentre aquesta subsisteixi.

b) Haver estat disciplinàriament sancio·
nada, mentre no hagi estat rehabilitada.

c) Ser membre de la Junta de Govern o 
delegat/ada territorial.

3. El/la defensor/a de la persona col·le·
giada serà escollit/da per un mandat 
de quatre anys renovables. El càrrec no 
serà retribuït.

4. Els informes que emeti no tindran 
caràcter vinculant.

5. El/la defensor/a de la persona col·le·
giada haurà d’elevar un informe o me·
mòria anual a la Junta de Govern sobre 
les seves activitats i actuacions, del qual 
es donarà compte a l’Assemblea Gene·
ral que ha de reunir·se durant el primer 
trimestre de cada any, i publicitat per 
mitjà de la pàgina web del Col·legi.”

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

El lletrat Joan Maria Xiol Quingles és el 
defensor de la persona col·legiada de 
l’ICAB durant el 2017. 

Expedients instats des de l’any 2013:
• Any 2013: 7
• Any 2014: 8
• Any 2015: 10 
• Any 2016: 5
• Any 2017: 2

Al llarg de l’any 2017, han quedat 
registrats i han estat incoats 2 expedi-
ents dirigits al Defensor de la Persona 
Col·legiada. S’observa, per tant, una 
disminució dels expedients instats en 
els darrers anys. 

La tramitació i resolució per matèries ha 
estat la següent:

EXP: 1/17: Proposa la creació d’una 
cooperativa laboral per als professionals 
que tinguin problemes econòmics, als 



memòria201718

efectes de facturació. Resolució: arxiu 
per manca de competència del Defen-
sor de la Persona Col·legiada al trac-
tar-se d’una proposta de servei.

EXP: 2/17: Queixa per la incompatibilitat 
de sistemes informàtics Linux amb el 
sistema de presentació d’escrits. Resolu-
ció: arxiu per manca de competència 
del Defensor de la Persona Col·legiada 
per ser competència de la Generalitat.

Assessoria jurídica
Hi ha departaments que no tenen com a 
funció prestar serveis al col·legiat sinó 
a la pròpia estructura. És el cas dels 
departaments d’Assessoria Jurídica, 
Informàtica, Serveis Generals i Comu-
nicació.

L’Assessoria Jurídica és un departa-
ment que, essencialment, presta els 
seus serveis a la Junta de Govern, Di-
recció General i resta de departaments 
de la Corporació. 

Aquest caràcter intern de les seves 
funcions no treu que els seus serveis re-
percuteixin directament en les persones 
col·legiades, atès que, a petició dels dife-
rents departaments de la Corporació, es 
redacten o revisen convenis i contractes, 
i s’emeten informes. Òbviament, aquests 
encàrrecs repercuteixen tant en interès 
de l’ICAB com, indirectament, en el 
nostre col·lectiu professional. 

En relació amb les àrees de treball, es 
pot dir que les funcions de l’Assesso-
ria Jurídica es desenvolupen, bàsica-
ment en:

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

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

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

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

• Consulta, selecció i tramesa diària al 
Departament de Comunicació de les 
normes i projectes rellevants publicats 
als diaris oficials per publicar a la pàgi-
na web col·legial.

• Control i seguiment dels contractes 
signats pel Col·legi. 

• Redacció de les pròrrogues, modifica-
cions i denúncies dels contractes sig-
nats pel Col·legi, i respecte dels quals 
se’n realitza el seu seguiment.

• Assistència a la taula lletrada de Col-
legis professionals.  

Al Gràfic6 es pot apreciar com l’emis-
sió d’informes jurídics s’equipara als 
que aquesta Corporació va emetre en 
nombre durant els exercicis 2014 i 2015. 

Fins al 31 de desembre de 2017 s’ha 
realitzat l’estudi i elaboració de cent 
vuitanta-un (181) informes jurídics. En 
aquest concepte d’informe jurídic 
s’inclouen informes, notes informatives 
i propostes de resolució i/o d’acord 
relacionades amb les diverses àrees 
d’actuació, exposades anteriorment. 

Ara bé, hem de destacar que a des 
de l’any 2016 s’ha d’afegir que, a més, 
es comptabilitzen les resolucions de 
consultes jurídiques, havent-se portat a 
terme durant l’exercici 2017 30 con-
sultes, resultant en el marc d’aquesta 
àrea, un nombre total de dos-cents 
trenta (230) informes jurídics.

Al Gràfic 7 es pot veure l’evolució del 
nombre de convenis i contractes nous 
o que han estat objecte de novació, 
pròrroga, o resolució, apreciant, en 
comparació amb l’any 2016, pràctica-
ment un manteniment en el nombre 
dels convenis i contractes, sent de 59 
al 2016 i de 49 al 2017.

Al  Gràfic 8 es té una taula amb l’his-
tòric dels escrits judicials derivats, 
essencialment dels recursos conten-
ciosos administratius que ha portat a 
terme el departament des del 2011 fins 
al 2017. S’observa com tant l’any 2012, 
com l’any 2016 han estat uns exercicis 
en què el nombre de recursos en els 
quals l’ICAB ha estat part, s’ha situat 
en el punt més àlgid. En aquest sentit, 
cal destacar que en comparació amb 
l’any 2012, apreciem un manteniment 
en el nombre dels escrits judicials, 
sent de 172 al 2012 i de 167 al 2017.

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

Informàtica
Pel que fa al Departament d’Informàtica 
se n’ocupa del manteniment dels ordi-
nadors del personal i accessibles per 
als col·legiats, l’adaptació contínua del 
software de gestió col·legial, el mante-
niment de la pàgina web de l’ICAB i els 
desenvolupaments necessaris per a una 
bona gestió. 

Comunicació
Augment d’impactes en premsa 
Durant el 2017 el Col·legi de l’Advocacia 
de Barcelona ha sortit als mitjans de co-
municació 3.620 vegades. La majoria dels 
“impactes” o aparicions en premsa són 
en mitjans escrits (premsa i Internet on 
acumulen uns 3.369 retalls) i la resta són 
notícies de ràdio i de TV (251). Aquests 
impactes corresponen a mencions direc-
tes al degà del Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona (fins al 13/7/2017, Oriol Rusca) 
i a la degana, Mª Eugènia Gay, des del 13 
de juliol fins a l’actualitat. 

La resta de mencions als mitjans 
corresponen a accions realitzades pels 
membres de la Junta de Govern tant 
entrants com sortints, així com pels 
membres de les diferents Seccions i 
Comissions del Col·legi. 

Increment de notes de premsa
El 2017 s’han enviat als mitjans de comu-
nicació 682 notes de premsa, englobant 
tant les convocatòries dels actes, com 
les notes i comunicats sobre els temes 
més rellevants que han afectat l’ad-
vocacia.  El nombre de notes emeses 
segueix la tendència ascendent dels 
darrers anys.  

Les notes de premsa realitzades res-
ponen a la valoració o proposició de 
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propostes legislatives, a la creació de nous 
serveis, a la promoció de l’advocacia, a la 
defensa dels drets i deures de la ciutadania,  
i a la realització, per part d’aquesta Corpo-
ració de congressos i de conferències.

Més peticions de premsa  
(ICAB: referent per als mitjans)
Durant el 2017 s’han atès 554 peticions 
dels mitjans de comunicació, de les 
quals les de TV són (183) són les més 
nombroses, seguides per les de (166) 
de ràdio, les (104) de premsa escrita i 
finalment les d’Internet (101).  

Aquestes dades ens permeten dir que 
el Departament de Comunicació del 
Col·legi és un referent per als perio-
distes que cerquen un advocat/da per 
completar una informació i/o participar 
en programes que realitzen els mitjans. 
 
Creixement de seguidors  
a les Xarxes Socials
L’ICAB ha tornat a ser referent entre 
els Col·legis d’Advocats a les xarxes 
socials i ha mantingut un creixement 
constant durant 2017 a les tres més 
importants: Twitter, Facebook i Linke-
dIn. Destaca, sobretot, el 19% més de 
seguidors assolits al compte de Twitter. 

TWITTER 13.616 (+ 19% respecte a l’any 
anterior, 2159 seguidors més)
FACEBOOK 5028 (+ 11% més respecte 
a l’any anterior, 508 fans més)
LINKEDIN 9191 (+9% més respecte a 
l’any anterior, 765 seguidors més) 

Noves seccions al Món Jurídic amb 
més participació col·legial
Des del número 314, corresponent als 
mesos d’octubre/novembre de 2017, 
Món Jurídic ha renovat seccions i n’ha 
incorporat de noves.

La renovació de les Seccions de la 
revista comporta bàsicament una major 
participació dels col·legiats i col·legiades 
en els continguts, atès que es visualitzen 
més les seves activitats a través de peti-
tes cròniques o testimonis gràfics. 

D’altra banda, s’incorporen seccions 
fixes com les dels companys del servei 
de voluntariat, el Grup d’Advocats 
Joves (GAJ) que té espai propi fix i la 
Secció de Dret Fiscal a petició dels 
molts companys i companyes, que tot 
i dedicant-se a altres disciplines del 
Dret, reconeixen la transversalitat i 
influència de totes les qüestions fiscals 
en l’exercici de la professió. 

Finalment, es fa constar que es manté 
l’entrevista a una destacada figura del 
món jurídic, empresarial i/o econòmic 
i s’incorporen dues noves: una entre-
vista a un personatge no jurista per 
tal que ens faci saber quina és la seva 
visió del Dret i de l’advocacia des d’al-
tres disciplines, i la nova secció “Cara 
a Cara” que consisteix en formular un 
mateix qüestionari a dos companys 
i companyes que defensin postures 
diferents envers un tema de rabiosa 
actualitat.

Respecte al format de la revista, es 
mantenen la mida i l’extensió, tot i 
que s’han incorporat nous elements i 
tècniques gràfiques que permeten una 
lectura més dinàmica i atractiva.  

Més ingressos,  
fruit del lloguer de sales
El nombre de lloguer de sales ha estat 
de 100 i l’import recaptat ha estat de 
75.000€ durant el 2017, envers els 
60.000 € de l’any 2016.

Organització de més actes 
S’han realitzat 6 sessions d’imposició 
de togues, a les quals han assistit 200 
nous col·legiats i col·legiades. Al 2016, 
hi van assistir 150 persones.

Aquest any s’han realitzat 10 sessions 
de Justícia i Joves, amb una assistència 
de 300 alumnes de 3r i 4rt d’ESO de 
diverses escoles (250 l’any 2016).

I les Sessions d’Orientació Professional 
(SOP) han comptat amb 230 assistents 
en 11 sessions.
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Campanyes publicitàries  
que promouen l’advocacia 
L’ICAB ha continuat treballant aquest 
any 2017 mitjançant campanyes pu-
blicitàries amb l’objectiu d’augmentar 
la presència social i la consideració 
del Col·legi com a referent del món 
professional en general i de l’advocacia 
en particular.

Durant el mes de gener es va conti-
nuar la campanya “Què pot fer el teu 
advocat per tu” i Què pot fer la teva 
advocada per tu”, que va dirigida a la 
ciutadania. Aquesta campanya, que for-
ma part del pla de publicitat de l’ICAB, 
vol transmetre el missatge que l’advo-
cacia Barcelona la formen advocats 
i advocades que ajudaran al client a 
trobar una solució a través de l’assesso-
rament integral: des de la prevenció del 
conflicte, fins a la seva resolució.  

Sota aquest mateix títol de “Què pot fer 
la teva advocada per tu” i “Què pot fer el 
teu advocat per tu”, s’han iniciat campa-
nyes per donar a conèixer la tasca de les 
advocades i advocats posant l’accent en 
les seves àrees de dedicació preferent 
o especialitats, i sempre amb el lema: 
confia amb nosaltres i tira pel Dret . Així:

-El mes de gener s’inicia la campanya 
centrada en l’advocacia com a peça clau 
en l’emprenedoria, posant de relleu 
l’assessorament integral que només pot 
realitzar un advocat o advocada;

-El mes de febrer s’inicia la campanya 
centrada en les persones especialistes 
en Dret Laboral;

- El mes de març s’inicia la campanya 
centrada en les persones especialistes 
en Dret Administratiu;

- El mes d’abril s’inicia la campanya 
centrada en les persones especialistes 
en Dret Fiscal;

Durant els mesos de maig, juny i juliol 
es treballa la nova campanya de difusió 

Al mes d’abril es va iniciar la campanya centrada en les persones 
especialistes en Dret Fiscal.

Al mes de febrer es va iniciar la campanya centrada en les persones 
especialistes en Dret Laboral.

Al mes de març es va iniciar la campanya centrada en les persones 
especialistes en Dret Administratiu.

Què pot
fer la teva
advocada

per tu?
Hi ha moments en què 

necessites un professional 
de confiança que t’assessori.

Les advocades i advocats de
Barcelona especialitzats en Dret

Administratiu et podem ajudar.

Confia en nosaltres i
tira pel Dret.
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dels Màsters, amb el missatge comú 
de “darrera cada projecte sempre hi 
ha persones”, que vol posar de re-
lleu el valor afegit que té la formació 
de l’ICAB, que busca la qualitat de 
continguts atorgant el protagonisme 
a l’alumne, i al seu projecte personal i 
professional de fer un Màster a l’ICAB. 

El mes d’octubre s’ha treballat amb la 
campanya de promoció del paper de 
l’advocacia a la societat, recordant el 
missatge de l’assessorament integral 
que l’advocacia de Barcelona pot 
oferir, recordant que l’ICAB el formen 
advocades i advocats que poden ajudar 
el client a trobar una solució des de la 
prevenció del conflicte fins a la seva 
resolució.  

El mes de setembre i desembre s’han 
continuat la publicitat i promoció del 
nou programa de l’EPJ, posant de relleu 
el seu vessant eminentment pràctic, 
que el converteix en referent al mercat.

intervenció en  
l’activitat legislativa
La Comissió de Normativa de l’ICAB té 
com a objectiu principal treballar per 
al seguiment de la producció norma-
tiva dels diversos òrgans legislatius i 
governamentals que afectin de manera 
essencial la professió o els col·legiats, 
per a la qual cosa estudia els diferents 
projectes normatius i prepara les esme-
nes i al·legacions que considera oportú 
introduir-hi.

Amb aquesta finalitat, coordina la par-
ticipació dels col·legiats i col·legiades 
en aquests processos, particularment a 
través de les Comissions i Seccions que 
puguin resultar implicades per l’àmbit 
normatiu que sigui l’objecte del projec-
te normatiu corresponent.

Aquesta tasca permet a l’ICAB tenir 
una presència real i efectiva davant del 
Parlament, de les Corts Generals i dels 
Governs en els àmbits que són propis 

d’aquestes institucions i que afecten els 
interessos dels col·legiats.

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

L’activitat normativa en l’àmbit estatal 
es va iniciar al febrer de 2017 després 
de ser investit el nou president de Go-
vern a finals de l’any 2016. Així, durant 
l’any 2017 es van dur a terme -entre 
d’altres- les següents intervencions:

• S’elaboren les esmenes sobre la pro-
posta de Ley de modificación de la Ley 
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia 
Jurídica Gratuita, 

• Proposta d’esmena al Proyecto de Ley 
Orgánica de medidas de eficiencia por 
la que se transponen directivas de la 
Unión Europea en los ámbitos finan-
ciero, mercantil y sanitario, y sobre el 
desplazamiento de trabajadores (pro-
cedente del Real Decreto-Ley 9/2017 , 
de 26 de mayo).

• Proposta d’esmenes a la Proposición del 
Ley de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de enjuiciamiento civil, y de la Ley 
29/1988, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa, 
en materia de costas del proceso. 

També s’estan elaborant esmenes sobre 
les següents normatives d’àmbit estatal: 

• Proyecto de Ley Orgánica de protec-
ción de datos de carácter personal
• Proyecto de Ley por la que se modifica 
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la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de 
reconocimiento mutuo de resoluciones 
penales en la Unión Europea, para regu-
lar la Orden Europea de investigación.

• Proposición de ley para la reforma de 
la ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora 
de la rectificación registral de la mención 
relativa al sexo de las personas, para 
permitir la rectificación registral de la 
mención relativa al sexo uy nombre de 
los menores transexuales y/o trans, para 
modificar exigencias establecidas en el 
artículo 4 respecto al registro del cambio 
de sexo, y para posibilitar medidas para 
mejorar la integración de las personas 
extranjeras residentes en España.

• Proyecto de Ley reguladora de los 
contratos de crédito inmobiliario.

D’altra banda, la Comissió està elabo-
rant una “Proposición de ley para la su-
presión del índice IRPH entidades y la 
sustitución del mismo en los contratos 
afectados por la vigencia de la disposi-
ción adicional decimoquinta de la Ley 
14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo 
a los emprendedores y su internaciona-
lización” 

Pel que fa a l’àmbit de la Generalitat 
de Catalunya, s’han elaborat esmenes a 
futures normatives de caire reglamenta-
ri d’àmbit autonòmic: 

• Projecte d’Ordre de seu judicial elec-
trònica de Catalunya

• Projecte d’Ordre JUS/303/2014, de 
13 d’octubre, per la qual s’estableixen 
el procediment i els terminis d’auto-
liquidació de la taxa per la prestació 
de serveis personals i materials en 
l’àmbit de l’Administració de justícia 
en els supòsits a què fa referència 
l’apartat 1 de l’article 3 bis.1.1, del Text 
refós de la Llei de taxes i preus pú-
blics de la Generalitat de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, 
de 25 de juny.

intervenció en l’àmbit 
internacional
El Col·legi és una bona plataforma per 
ajudar a què tots els advocats i advo-
cades puguin millorar i créixer en la 
seva necessària internacionalització. En 
aquest sentit, per tal de donar un impuls 
a la internacionalització de l’advocacia 
de Barcelona, l´any 2017 el nostre Col-
legi ha treballat en les següents línies, 
oferint suport als col·legiats en l’exercici 
de la seva professió a l’exterior:

1) Promoure els Convenis d´Agerma-
nament amb Col·legis d´Advocats 
estrangers per tal de promocionar 
trobades professionals dels Advo-
cats d’ambdues Institucions, parti-
cipació en Seminaris/Conferències,  
períodes de pràctiques (stages) en 
bufets internacionals, intercanvi 
d’informació jurídica, cooperació 
bibliotecària. 

- En el marc de la Festivitat de Sant 
Raimon 2017 s’ha signat un Conveni 
d’Agermanament amb el Col·legi 
d’Advocats de Brussel·les flamenc 
(Nederlandse Orde Van Advocaten). 

- Amb motiu de la “World City Bar 
Leaders Conference” que ha tingut 
lloc a Tòquio el setembre de 2017, s’ha 
signat un Conveni amb la Tokyo Bar 
Association.

- Signatura de l’acord de col·laboració 
amb l’Asociación Hispano-Austríaca 
de Abogados, AHAUJ, (Österreic-
hisch-Spanishe Juristenvereingung)

2) Organització de missions jurídiques a 
ciutats d’interès professional, per tal de 
crear oportunitats de negoci a l’estran-
ger i conèixer in situ institucions jurídi-
ques i judicials: el mes de novembre de 
2017 s’ha organitzat una missió jurídica 
d’un grup de col·legiats a Frankfurt i 
s’han visitar despatxos d’advocats locals 
fomentant el networking i establint 
contactes professionals.

3) Visites de col·legiats a les Institucions 
de la UE. La Comissió de Justícia Penal 
Internacional i Drets Humans de l’ICAB, 
amb la col·laboració del Departament 
Internacional, ha organitzat una visita al 
Tribunal Penal Internacional a La Haia 
i una altra visita posterior al Parlament 
i a la Consell Europeu a Brussel·les, 
per tal de conèixer de primera mà el 
funcionament d’aquestes institucions 
europees. 

4) Promoure activitats de networking 
amb advocats d’arreu del món, com ara 
la Fira Internacional de l’Advocacia. En 
aquest sentit, seguint amb la línia de la 
internacionalització, el mes de febrer 
2017 s’ha organitzat la 4a. Fira Interna-
cional de l’Advocacia amb el lema Next 
stop: Barcelona connection. A l’apartat 
del Servei d’Ocupació i Orientació 
Professional (SOOP) hi ha més detalls 
d’aquest esdeveniment. 

5) Fomentar que Barcelona esdevingui 
seu d’esdeveniments jurídics internacio-
nals i que es converteix en un Fòrum de 
l’Advocacia Internacional. Durant l’any 
2017, la nostra ciutat ha acollit diferents 
trobades internacionals com l’ABA Sec-
tion of International Law Europe Forum, 
la Fordham Law Alumni Association Eu-
ropean Chapter, International Seminar 
ELFA, l’Annual Tax Planing Strategies 
US and Europe, entre d’altres.

També, dintre del marc de la Festivitat 
de Sant Raimon, el nostre Col·legi ha 
acollit el 25è Aniversari de la Federa-
ció dels Col·legis d’Advocats d’Europa 
(FBE), de la qual el nostre Col·legi n’és 
membre fundador, i es va comptar amb 
l’assistència de la Presidenta del Tribu-
nal Penal Internacional (TPI).

Igualment, durant el 2017, l’ICAB ha 
rebut Delegacions d’Advocats de Col-
legis estrangers per tal de conèixer el 
sistema jurídic i judicial del nostre país, i 
establir contactes amb advocats locals.
6) A més a més, cal destacar que es 
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va constituir una Comissió de Relacions 
Internacionals integrada per advocats i 
advocades, per tal d’assessorar i orientar a 
la nostra Junta de Govern en la internacio-
nalització de l’advocacia de la nostra ciutat 
i promoure la participació dels col·legiats 
en els diferents fòrums internacionals amb 
l’objectiu de crear contactes amb instituci-
ons i advocats d’arreu del món. 

7) L’any 2017 s’ha creat el “Grup d´Ad-
vocats/des internacionals homologats 
a l’ICAB”, i s’ha organitzat el primer 
International Legal Networking, per tal 
de promoure la interacció entre col·legi-
ats estrangers i locals, i alhora tractar 
temes d’actualitat jurídica internacional.

8) Finalment, pel que fa a la presència 
institucional de l’ICAB en Associacions 
Internacionals d’Advocats, s’ha assolit 
també, amb la presència de represen-
tants de l’ICAB en els Congressos de 
la UIA (Union Internacional de Aboga-
dos), FBE (Fédératoin des Barreaux 
d´Europe), IBA (International Bar 
Association), AIJA (Associaton Inter-
nationale des Jeunes Avocats), EYBA 
(European Young Bar Association), 
CCBE (Conseil des Barreaux de l´Uni-
on Européenne) i ELFA (European Law 
Factulties Law Association).

altres àmbits d’actuació
L’ICAB també desenvolupa la seva acti-
vitat mitjançant la participació en d’altres 
entitats els objectius de les quals són 
coherents amb les finalitats del Col·legi.

En aquest moment, l’ICAB és membre 
de les Fundacions Congrés de Cultura 
Catalana, Consell de la Informació de Ca-
talunya, Lluís de Peguera i Juristes Sense 
Fronteres, però l’activitat fonamental se 
centra en les Fundacions Ferrer Egui-
zábal, Instituto de Investigación Aplicada 
a la Abogacía, Sant Raimon de  Penyafort 
i Degà Ignasi de Gispert (FIdG).

La Fundació Ferrer Eguizábal va ser 
constituïda el 1981 pel senyor Lluís 

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

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

Durant 2017, la Fundació ha posat en 
marxa el seu Espai de Reflexió com a 
trobada periòdica en què experts jurídics 
i d’altres àmbits de coneixement debaten 
a l’entorn de temes d’actualitat relacio-
nats amb les finalitats fundacionals.

La Fundación Instituto de Investigación 
Aplicada a la Abogacía té per objecte 
la investigació aplicada a l’advocacia, 
per contribuir a la millora constant 
del coneixement d’aquesta professió 
i a la formació en tot allò relacionat 
amb aquesta, especialment dels que 
formen advocats. En aquesta línia, s’han 
publicat ja dues investigacions dirigides 
a conèixer l’ús de les xarxes socials en 
l’entorn de l’advocacia i les principals 
malalties dels advocats.

La Fundació Degà Ignasi de Gispert va 
ser fundada per l’Il·lustre Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona, la Caixa d’Ad-
vocats i la Mútua de Previsió Social dels 
Advocats de Catalunya el 1999 amb 
l’objectiu de realitzar obra social per als 
col·legiats/des i els seus familiars.

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

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

També cal destacar la participació de 
l’ICAB en l’Acadèmia de Jurisprudència 
i Legislació de Catalunya, que es va fun-
dar el 6 de juny de 1840. Amb l’Acadè-
mia, 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 de la Generalitat de 
Catalunya l’any 2003. 

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 sentènci-
es d’aplicació a Catalunya. 

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

La RJC publica 9 números anuals (4 de 
doctrina i 5 de jurisprudència). Cada 
trimestre es publica 1 número de doctrina 
i 1 de jurisprudència. A més, durant l’any 
es publica al menys un número addicional, 
una monografia sobre un tema d’actualitat.

Finalment, l’ICAB presideix l’Associació 
Intercol·legial de Col·legis Professionals 
de Catalunya, que representa més de 
100 corporacions catalanes de tots 
els àmbits professionals i que treballa 
per reforçar la presència dels col·legis 
professionals al si de la societat.

DESCUBRE LA
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Funcions 
Públiques

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

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

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

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

de detenció de ciutadans per fets delictius.
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REGISTRES PÚBLICS
El manteniment dels Registres Públics 
és altra de les Funcions Públiques del 
Col·legi. Amb aquesta inscripció als 
diferents registres es vol donar publicitat 
formal a l’existència de determinats per-
fils professionals dels nostres col·legiats, 
essent obligatòria per a les Societats 
Professionals, Administradors Concur-
sals, Comptadors-Partidors i Mediadors, 
i voluntària per a la resta de Registres 
Professionals que manté l’ICAB.

Els nostres registres són accessibles 
per a la ciutadania i òrgans judicials a 
través del web col·legial (www.icab.cat), 
en pro de la transparència jurídica.  

Pel que fa a les persones col·legiades 
de l’ICAB que es troben inscrites als 
diferents registres col·legials, hi ha: 
 
• Administradors-Concursals: 898
• Comptadors-Partidors: 866
• Mediadors: 742
• Àrbitres: 97
• Auditors en Entorns Tecnològics: 88

LA ‘NEWSLETTER’ DE
FUNCIONS PÚBLIQUES 
Durant el 2017, els departaments que 
porten a terme el desenvolupament 
de les Funcions Públiques inherents a 
l’ICAB han continuat amb el projecte 
iniciat l’any 2016, i han informat trimes-
tralment de les dades més rellevants 
de la seva activitat, incorporant una 
secció a la revista Món Jurídic adreçada 
als col·legiats i col·legiades: la newsle-
tter de Funcions Públiques.  Aquests 
articles, que juntament amb les dades 
de l’activitat trimestral, incorporen co-
mentaris i apunts d’interès en temes de 
Registres, Deontologia, Honoraris, Torn 
d’Ofici i Estrangeria, es troben també al 
web de l’ICAB.  

3. LES RECLAMACIONS DE CONSUM: 
SERVICONSUM
Des del mes de juny de 2016 es presta 
el servei amb els objectius següents:
 
• Col·laborar en la resolució dels 
conflictes derivats de la prestació de 
serveis jurídics.

• Millorar la imatge actual de l’ICAB quan 
el ciutadà s’adreça a la institució en bus-
ca de solució, quan té un conflicte amb 
el seu advocat o la seva advocada.

• Enfortir la informació sobre el contin-
gut de la prestació dels serveis jurídics i 
del Col·legi.

• Evitar la burocràcia per a la millora de 
la qualitat.

• Guanyar en capacitat de resposta i 
eficàcia.

• Millorar la qualitat de la prestació 
dels serveis jurídics, el que hauria de 
suposar una reducció del nombre d’ex-
pedients de queixa.

El resultat obtingut el 2017, durant els 
12 mesos, ha estat de 2.343 atencions 
realitzades pel servei. 

El descens de queixes en Deontologia 
se situa a l’any 2017 en 92 respecte a 
l’any 2016 (Gràfic 1). 
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El descens de queixes en Torn d’Ofici 
se situa l’any 2017 en 80 respecte de 
l’any 2016 (Gràfic 2).

4. LA DEONTOLOGIA PROFESSIONAL 
La vigilància i el control deontològic de 
l’exercici professional de l’advocacia, en 
honor del compliment de les funcions 
públiques i estatutàries de l’ICAB, es 
duu a terme a través de la Comissió 
de Deontologia Professional. Aques-
ta exerceix la potestat disciplinària 
d’acord amb els Estatuts Col·legials i 
vetlla pel compliment de la normativa 
deontològica i ètica que gira al voltant 
de la professió. L’exercici de l’advoca-
cia es regeix per uns principis que ins-
piren les relacions amb altres lletrats, 
amb els clients, i amb l’Administració 
de Justícia.

Cal tenir en compte que el control 
deontològic de l’exercici de la profes-
sió s’estén també al desenvolupament 
de la mateixa de forma col·lectiva. En 
aquest punt, és important portar a 
col·lació l’Exposició de Motius de la 
Llei 2/2007, de 15 de març, de Socie-
tats Professionals, on s’estableix que 
la llibertat d’elecció de la forma soci-
etària per a l’exercici d’una activitat 
professional es veu modulada per una 
sèrie de límits continguts en la pròpia 
norma, amb la finalitat de no desna-
turalitzar el contingut deontològic al 
que s’han de sotmetre.

Al Gràfic 3 es pot veure el total de quei-
xes presentades en el període comprès 
entre els anys 2010 i 2017. En aquest, 
s’observa com les queixes presentades 
havien augmentat en els anys 2013 a 
2015, amb una lleugera davallada el 2014, 
tendència que no s’ha mantingut  l’any 
2017, en què s’ha produït un descens de 
93 queixes, descens tècnic del darrer 
trimestre, en el que s’han posat en marxa 
mecanismes de filtre de reclamacions 

estrictament de consum, no denúncies 
deontològiques.Així, d’un total de 700 
queixes interposades a l’any 2010, es 
passa a 713 a l’any 2017, la qual cosa 
suposa un increment del 2%, que s’ha de 
considerar estrictament tècnic, i cal tenir 
en compte que, en els últims anys, el 
cens de col·legiats ha crescut de forma 
notable, augmentant amb això les po-
tencialitats que es produeixi una queixa 
dirigida a un advocat o una advocada. 

D’altra banda, malgrat que segueix 
estant per sobre de les queixes 
presentades en els primers anys de 
la sèrie, el descens de 2016 podria 
significar un canvi en la tendència 
abans comentada.

Al Gràfic 4 es pot veure el percentatge 
que representa el nombre total de quei-
xes presentades sobre el cens col·legial, 
des de l’any 2009 fins a l’any 2017.

Encara que a priori pot semblar que el 
comportament de la gràfica és bastant 
irregular, si un es fixa en l’eix de les 
ordenades, es veu com el percentatge 
de queixes sobre el cens es mou en 
una forqueta molt estreta. La mitjana 
de queixes se situa en un 3’38%, la qual 
cosa és una xifra relativament baixa, 
que reflecteix un alt grau de satisfacció 
dels serveis prestats pels advocats i 
advocades de l’ICAB. Això coincideix 
amb les conclusions recollides en 
l’Informe General: Baròmetre Intern 
del Consejo General de la Abogacía 
Española 2015. 

En resum, el citat document conclou, 
sobre l’Estat actual de la professió, 
que s’està malament en l’econòmic, 
però cada vegada millor en tota la res-
ta. Aquest “tota la resta” es refereix al 
grau d’entrega als clients per part dels 
professionals, la qualitat en la presta-
ció del servei, l’esforç per mantenir-se 

Gràfic 1. EVOLUCIÓ TRAMITACIÓ 
EXPEDIENTS DEONTOLOGIA  
PER QUEIXA

Gràfic 4. PERCENTATGE DE QUEIXES 
SOBRE EL CENS.

Gràfic 3. QUEIXES PRESENTADES
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en constant formació i reciclatge pro-
fessional, l’interès pels problemes de la 
Justícia, així com una especial sensibili-
tat pels problemes socials.

Quant a l’origen de les queixes presen-
tades, al Gràfic 5 es pot veure quina 
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, l’any 2017, 
d’un total de 713 queixes, un 75% han 
estat presentades per “ciutadans”. El 
col·lectiu que major nombre de queixes 
ha presentat ha estat el d’altres lletrats, 
amb un total de 121 en l’últim any. Men-
tre que les queixes que dimanen de les 
categories “Jutjats” o “Altres” represen-
ten menys d’un 5% cadascuna.

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

La presentació d’una queixa donarà 
lloc a l’obertura d’un expedient per-
sonal, amb l’objectiu d’investigar les 
circumstàncies concretes que envolten 
a aquest fet, per poder valorar si la con-
ducta denunciada és susceptible de ser 
sancionada. Per això, al Gràfic 6, al qual 
s’estableix l’evolució de les sancions im-
posades, es veu com els valors registrats 
estan molt per sota del nombre total de 
queixes presentades.

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 ocasi-
ons es conclou que la conducta afligida 
no és susceptible de sanció alguna, per 
no estar tipificada en la normativa col·le-
gial i estatutària. Al cap i a la fi, estem 

Gràfic 6. SANCIONS IMPOSADES

Gràfic 7. COMPARACIONS 
SANCIONES IMPOSADES
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cosa suposa un percentatge relativa-
ment petit en relació al cens de col·le-
giats. A més, es veu com en els últims 
anys la tendència de la gràfica mostra 
una regressió de les sancions imposa-
des, d’acord amb l’augment del cens 
col·legial i el descens del nombre total 
de sancions imposades, abans comen-
tat. L’any 2017 s’han imposat un 0,20% 
de sancions sobre el cens, la qual cosa 
sens dubte és una dada positiva, que 
reflecteix la bona actuació dels advo-
cats i les advocades de l’ICAB.

5. ELS DICTÀMENS EMESOS EN  
RELACIÓ ALS HONORARIS  
PROFESSIONALS.
El Reial Decret 658/2001, de 22 de juny, 
pel qual s’aprova l’Estatut General de 
l’Advocacia Espanyola, al seu article 44, 
com també a l’article 38 de la Normati-
va de l’Advocacia Catalana, estableix el 
dret dels advocats de percebre uns ho-
noraris adequats com a contraprestació 
dels seus serveis professionals, així com 
la llibertat en la fixació dels honoraris 
convinguts entre l’advocat i el client. 

S’estableix igualment la recomanació de 
recollir aquest pacte en matèria d’hono-
raris mitjançant full d’encàrrec on es 
detallin el cost i el contingut de les 
actuacions, tant judicials com extrajudi-
cials, incloent les oportunes previsions 
sobre despeses no incloses, com les 
bestretes per les actuacions d’altres 
professionals (procurador, perits…), i 
la subjecció dels preus al règim fiscal 
vigent, IVA i IRPF, principalment. Així 
mateix, els Col·legis d’Advocats tenen 
encomanada la competència d’eme-
tre informes a requeriment de l’òrgan 
judicial sobre l’adequació o el caràcter 
excessiu de la minuta que sigui impug-
nada per als tràmits de l’article 242 i ss. 
de la LEC.

La Comissió d’Honoraris de l’ICAB 
s’encarrega de l’emissió d’informes en 
matèria d’honoraris professionals, en 
els procediments de Jura de Comptes 
(prevists a l’art. 35 LEC) i de taxació de 
costes (241 a 246 de la LEC), valorant 
totes les circumstàncies concurrents en 
aquest procediment, com ara el treball 
efectivament realitzat, la complexitat 

davant un règim sancionador a través 
del qual l’ICAB exerceix la seva potes-
tat disciplinària, la qual cosa implica la 
necessitat d’una conducta tipificada i la 
culpa de l’autor, perquè aquesta sigui 
susceptible de càstig segons el previst a 
la norma.

Quant a la tendència de la gràfica, es 
veu com en termes generals es produ-
eix un descens progressiu del nombre 
total de sancions imposades. En efecte, 
de 112 sancions imposades l’any 2009, es 
passa a un total de 52 l’any 2017, la qual 
cosa suposa una reducció del 54%.

Al Gràfic 7 es pot veure una compa-
rativa del nombre total de sancions 
imposades, en funció de la qualificació 
que la conducta reprotxable té en el rè-
gim 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, a les següents 
categories: “lleus”, “greus” i “molt greus”.

A la gràfica s’observa com la majoria de 
sancions imposades al llarg dels últims 
anys han rebut la qualificació de “greu”. 
L’any 2017 han estat sancionades com a 
“greus” 26 conductes, la qual cosa supo-
sa un 47%. Les conductes considerades 
com a “lleus” ocupen la segona posició; 
mentre que les sancions resoltes com a 
“molt greus” tenen una escassa repre-
sentativitat sobre el total. Així, en l’últim 
any han estat castigades com a “molt 
greus” un total de 3 queixes de les 713 
presentades.

Al Gràfic 8 es pot veure la representati-
vitat de les sancions imposades sobre el 
cens col·legial, al llarg del període 2009-
2017. Tal i com s’apuntava abans, del 
nombre total de queixes presentades, 
no totes donen lloc a una sanció, la qual Gràfic 8. PERCENTATGE DE SANCIONS IMPOSADES SOBRE EL CENS
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de l’assumpte, el temps invertit, l’espe-
cialització exigida o l’interès econòmic 
del procediment, entre d’altres. La 
Comissió d’Honoraris també s’ocupa de 
l’Administració i la gestió en el nomena-
ment de perits per a l’emissió de dictà-
mens a requeriment d’un òrgan judicial, 
d’acord amb el previst en l’art. 339 LEC 
o, també a requeriment judicial, de 
l’emissió de l’informe previst per l’article 
381 LEC.

Al Gràfic 9 hi ha l’evolució anual dels 
expedients tramitats sobre taxació de 
costes i jura de comptes en el període 
comprès entre l’any 2010 i l’any 2017. 
Es pot veure com la tendència en el 
nombre d’expedients i d’informes 
emesos va ser regressiu fins a l’any 2014, 
doncs d’un total d’1.116 expedients l’any 
2010 es va passar a 930 l’any 2014, la 
qual cosa suposa una reducció del 18%. 
Aquest descens cal posar-lo en relació 
amb el descens de la litigiositat judicial 
en general. En efecte, un menor volum 
d’assumptes (de 9.434.526 a l’any 2009 
es va passar a 8.784.707 a l’any 2014), 
suposa una menor potencialitat d’emis-
sió d’informes sobre taxació de costes. 
No obstant això, durant els últims anys 
(2014-2017) aquesta tendència a la 
baixa sembla estabilitzada, atès que es 
van tramitar l’any 2017 un total de 979 
expedients

Al Gràfic 10 es pot veure el temps 
estimat que suposa la tramitació d’un 
dictamen de taxació de costes. L’any 2011 
es veu 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 analit-
zada es deu a l’acumulació d’assumptes 
en aquest període. No obstant això, cal 
portar a col·lació les dades de l’any 2006, 
publicades en l’anterior edició de l’Infor-
me 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 neces-
sari per a la resolució d’un dictamen sobre 
taxació de costes en els últims anys.
Finalment, s’observa com l’any 2015 el 
temps de tramitació ja es va situar en 2 
mesos i que aquest temps es va acon-
seguir mantenir durant els últims anys, 
incloent l’any 2017.
 
La Comissió d’Honoraris també dóna 
contestació a les qüestions que plante-
gen els lletrats sobre honoraris profes-
sionals, ja sigui presencialment, via tele-
fònica 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 2010 es produeix un increment 
anual d’aquestes consultes, fins a un 
total de 4.850 rebudes i contestades 
aquest últim any 2017 (Gràfic 11).

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

SERVEIS D’ORIENTACIÓ JURÍDICA  
I ORIENTACIÓ EN MEDIACIÓ 
A l’empara del que disposa la Llei 1/96, 
de 10 de gener, d’Assistència Jurídica 
Gratuïta, es reconeix als ciutadans el 
dret a rebre orientació jurídica i litigar 
gratuïtament si acrediten trobar-se dins 
dels paràmetres econòmics establerts 
a la norma. El reconeixement d’aquest 
dret comporta, en la majoria dels casos 
-quan la seva intervenció és preceptiva- 
la designació d’advocat adscrit al Torn 
d’Ofici corresponent. 

D’altra banda, l’art. 119 de la CE, en 
relació amb el reconeixement del  dret 

Gràfic 11. CONSULTES SOBRE 
HONORARIS PROFESSIONALS
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a la tutela judicial efectiva de l’article 
24, estableix el dret a la justícia gratuïta 
per aquells que acreditin insuficiència 
de recursos per litigar. 

ELS SERVEIS GENERALS   
D’ORIENTACIÓ JURÍDICA
Des dels diferents Punts d’Orientació 
Jurídica, el Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona  ofereix als ciutadans un 
servei públic gratuït de conformitat amb 
la previsió establerta a l’art. 6 de la Llei 
1/96, d’Assistència Jurídica Gratuïta, 
informant-los sobre la possibilitat de 
defensa dels seus drets, així com del 
contingut del dret a litigar gratuïtament.

Des del propi SOJ s’inicia, si s’escau, la 
tramitació de l’expedient per al reconei-
xement del dret a justícia gratuïta, se-
gons les previsions de la Llei 1/96, de 10 
de gener, d’Assistència Jurídica Gratuïta 
que acabarà en la designació d’advocat 
adscrit al Torn d’Ofici.

Entre els diferents punts en què es des-
plega el SOJ (el que s’ofereix a la Ciutat 
de la Justícia, SOJ Laboral, SOJ Delegaci-
ons, SOJ Diputació, SOJ Ajuntament de 
Barcelona -OAC Sant Miquel- i  SOJ Dona 
Pineda de Mar), l’any 2017 s’han atès un 
total de 47.437 consultes (Gràfic 12). 

A banda d’aquest SOJ GENERAL, el 
2017 s’han desplegat nous punts d’aten-
ció des dels quals s’han atès un total de 
6.224 consultes.

Per tant, entre tots els Punts d’Orien-
tació Jurídica que han estat operatius 
durant el 2017 s’han atès un total de 
53.661 consultes presencials.

Des dels diferents Punts d’Orientació, 
no només s’informa del dret a litigar 
gratuïtament sinó que s’orienta sobre 
la mediació com a via alternativa de 
resolució de conflictes. En el cas que la 

Gràfic 13. EVOLUCIÓ ANUAL CONSULTES SOJ
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Gràfic 12. DISTRIBUCIÓ CONSULTES SEGONS PUNT D’ATENCIÓ

part que rep informació sobre la medi-
ació manifesti la seva voluntat a iniciar 
aquest procés, es contacta amb l’altra 
part en conflicte, convidant-la a rebre la 
mateixa informació sobre la mediació.

Des del SOJ es fa un gran esforç a 
informar i difondre la mediació entre els 
seus usuaris essent el protocol d’actu-
ació establert que, els mateixos lletrats 
informadors, fan el seguiment de les 
mediacions de què informen, acabant 
el procediment d’orientació en media-
ció en la designació de mediador quan 
ambdues parts així ho sol·liciten.

El procés d’orientació resta vinculat 
a la tramitació de justícia gratuïta, i la 
designació de mediador no descarta, 
en la majoria dels casos, la designació 
d’advocat que serà el professional que 
assessorarà l’usuari sobre els seus drets 
i deures durant el procés de mediació. 
L’advocat designat per a la resolució de 
conflictes que se sotmeten a mediació 

serà el professional que articularà el 
procés d’aprovació judicial de l’acord 
de mediació que s’hagi assolit si així 
s’escau. 

En el decurs del 2017, i entre tots els 
Punts d’Orientació Jurídica i Mediadora 
del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 
el percentatge de derivació a aquesta 
institució respecte de les consultes que 
han plantejat conflictes susceptibles 
objectivament de ser resolts a través 
de mediació ha estat del 19,47%, la qual 
cosa representa un increment respecte 
dels resultats obtinguts en l’any anterior, 
on la derivació a mediació va repre-
sentar un 12,1% respecte del total de 
consultes susceptibles de mediació.

EVOLUCIÓ ANUAL DE LES  
CONSULTES ATESES AL SOJ 
Al gràfic 13 es representa l’evolució de 
les consultes que han estat ateses en 
els darrers anys, entre la totalitat dels 
Punts d’Orientació Jurídica de l’ICAB.
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Cal apuntar que l’any 2017 ha estat 
especial pel que fa a la situació plan-
tejada pel Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea que, gràcies a la seva 
interpretació del Dret de Defensa dels 
consumidors davant l’existència de 
clàusules abusives a les escriptures de 
préstecs hipotecaris, ha provocat que 
molts ciutadans s’hagin adreçat al SOJ 
per plantejar consultes sobre aquesta 
problemàtica.

Efectivament, la resolució dictada pel 
TSJE de 21 de desembre de 2016, per la 
qual es declara que la nul·litat de la clàu-
sula sòl ha de tenir efectes des de l’inici 
del contracte hipotecari, juntament amb 
el Reial Decret Llei 1/2017, de 20 de gener, 
de mesures urgents de protecció dels 
consumidors en matèria de clàusules sòl, 
que preveu un mecanisme de resolució 
extrajudicial, mitjançant petició del deu-
tor a l’entitat financera de la devolució de 
les quantitats abonades en aplicació de 
la clàusula declarada nul·la, ha provocat 
un increment de la petició dels ciutadans 
d’orientació jurídica pel que fa a la pos-
sible existència d’aquestes clàusules als 
seus contractes de préstec hipotecari.

Amb la voluntat de donar resposta a les 
necessitats dels consumidors afectats 
per aquesta situació, l’ICAB ha signat 
diferents convenis que han permès la 
creació de punts d’atenció especialit-
zats en aquesta matèria.

L’ampliació del SOJ amb aquesta  finali-
tat  ha comportat un increment impor-
tant en el nombre total de consultes 
ateses comparat amb els anys anteriors. 
Així, per exemple, l’any 2017 s’han atès 
2.565 consultes més que l’any 2016.

SOJ ESPECIAL SOBRE  
CLÀUSULES ABUSIVES
A data 24 de maig de 2017, l’ICAB i la 
Diputació de Barcelona han signat un 

conveni de col·laboració per a l’assesso-
rament i orientació jurídica en matèria 
de clàusules abusives en temes hipote-
caris dins dels serveis públics de con-
sum mitjançant el qual s’han habilitat 24 
punts d’atenció al ciutadà.

Aquest conveni ha permès atendre 
presencialment a 2.438 usuaris afectats 
de manera que han pogut  plantejar el 
seu problema i ser atesos per lletrats 
amb formació específica en la matèria, 
de manera gratuïta.

D’aquestes 2.438 consultes sobre clàu-
sules abusives 93 han estat derivades al 
servei de tramitació de justícia gratuïta 
amb la finalitat de plantejar davant dels 
Tribunals el dret a percebre quantitats 
pagades indegudament als bancs per 
l’existència de clàusules abusives.

De totes les consultes ateses en aquest 
servei, 827 consultes han estat relacio-
nades amb l’existència de clàusula sòl, 
1.563 amb la reclamació de despeses, 
338 sobre l’IRPH.

SOJ ESPECIAL HIPOTEQUES  
L’any 2017 l’ICAB ha tingut la iniciati-
va d’organitzar un servei especial per 
atendre consultes sobre Dret hipoteca-
ri adreçat a la ciutadania de Barcelona, 
amb ubicació a la pròpia seu de l’ICAB.

En aquest SOJ HIPOTEQUES específic, 
en el decurs de l’any 2017 s’han atès un 
total de 1.076 consultes, repartides, per 
mesos, segons es pot veure al gràfic 14.

SOJ-SIDH: SERVEI D’INTERMEDIA-
CIÓ EN DEUTE D’HABITATGE
Dins dels diferents Serveis d’Orienta-
ció Jurídica que ofereix l’ICAB cal fer 
menció especial al  Servei d’Interme-
diació en Deute de l’Habitatge (SIDH) 
que va néixer com a conseqüència del 
conveni de col·laboració signat el 27 de 

gener de 2016 per l’ICAB, Diputació de 
Barcelona i Ofideute.

Aquest conveni es va signar en detec-
tar-se una demanda creixent d’informa-
ció per part de la ciutadania motivada 
per les dificultats de pagament de les 
quotes hipotecàries de préstecs rela-
tius a l’adquisició d’habitatges i desno-
naments d’arrendaments d’immobles en 
els quals la titularitat pertany a entitats 
financeres o immobiliàries.

El servei té com a finalitat l’actuació 
preventiva del procediment d’execució 
hipotecària, de forma que el ciutadà 
que es trobi en situació d’impagament o 
risc d’impagament de la quota hipote-
cària pugui fer una proposta de solució 
a l’entitat financera (en forma de rees-
tructuració del crèdit, dació o altres 
fórmules possibles),  amb la finalitat 
última d’evitar el desnonament i el risc 
d’exclusió residencial.  

Dins del marc de col·laboració entre 
l’ICAB i la Diputació de  Barcelona, i 
en aplicació del conveni signat per al 
funcionament del Servei d’Intermedia-
ció en Deute de l’Habitatge (SIDH), en 
el decurs del 2017 han estat ateses un 
total de 2.687 consultes.

SOJ VÍCTIMES TERRORISME- 
ATEMPTAT A BARCELONA
El 18 d’agost de 2017, i amb la finalitat 
d’atendre la necessitat d’assistència 
a les víctimes de l’atemptat terrorista 
que va tenir lloc a Barcelona el dia 17 
d’agost, el Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona, en col·laboració amb el CI-
CAC i el Col·legi d’Advocats de Madrid, 
organitza un SOJ Especial Víctimes de 
Terrorisme. 

S’organitza com un servei urgent i 
especialitzat amb la finalitat d’oferir 
reconeixement i protecció integral a les 
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víctimes del terrorisme per garantir el 
respecte als seus drets i la tutela efecti-
va de la seva dignitat.

Des del SOJ s’informa i assessora de 
tots els drets com a víctimes de terro-
risme exigibles davant les Administra-
cions Públiques.

Amb aquesta finalitat s’habilita una 
oficina especial a la seu de l’ICAB al 
c/ Mallorca de Barcelona i es donen 
instruccions a la resta de Punts d’Orien-
tació Jurídica per tal de coordinar i 
unificar la informació al ciutadà. En 
total, s’han atès 7 persones. 

SOJ ESPECIAL  POBLE GITANO 
Dins del marc del Programa del Poble 
Gitano i de la innovació social de la 
Direcció General d’Acció Cívica i Comu-
nitària del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generali-
tat de Catalunya, el 2017 s’han atès 16 
persones.

SOJ TELÈFON
Finalment, a banda de les consultes 
ateses presencialment entre tots els 
Punts d’Orientació Jurídica de l’ICAB, 
en el decurs del 2017 s’han atès 23.105 
trucades d’usuaris.

De totes aquestes atencions telefòni-
ques, 6.414  consultes han estat resoltes 
definitivament des del SOJ Telèfon, 
sense necessitat de programació de 
cita prèvia en cap dels Punts d’Orien-
tació Jurídica, la qual cosa representa 
que, del total de consultes ateses per 
telèfon, en els quasi bé 30% dels casos, 
l’usuari del servei ha vist resolta la seva 
consulta sense necessitat de traslla-
dar-se per ser atès.

DISTRIBUCIÓ DE CONSULTES SE-
GONS LA MATÈRIA CONSULTADA
La tipologia de les consultes que es fan 

habitualment al SOJ continua mante-
nint una clara relació amb el Dret Privat 
destacant, en la mateixa línia que els 
anys anteriors, les atencions relatives al 
Dret Civil  i Dret de Família. La tercera 
matèria consultada ha estat la relati-
va a contractes de lloguer i propietat 
horitzontal.

Aquest any, en canvi, destaquen molt 
especialment, pel que ja s’ha explicat 
en relació a la crisi  vinculada a l’ha-
bitatge, les consultes relatives al Dret 
Civil tal com queda reflectit al gràfic 15, 
a diferència d’altres anys, on destaca-
ven numèricament les consultes sobres 
temes de família.

Les consultes sobre Dret Civil han re-
presentat el 32,26% respecte del total 
de consultes ateses presencialment. 
Si a això hi afegim que el 17% del total 
de les consultes han estat relatives a 
temes de lloguer i propietat horitzontal, 
podem concloure que el 49% de les 
consultes han estat relacionades a la 
problemàtica de l’habitatge.  

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 veï-
natge, laborals, familiars, entre d’altres. 

En parlar de la Mediació i del seu im-
puls a Catalunya i al territori ICAB, hem 
de fer referència al Centre de Mediació 
de Dret Privat de Catalunya (CMDPC), 
creat per la Llei 15/2009, de 22 de juliol, 
de mediació en l’àmbit de dret privat, 
els principals objectius del qual són:

Gràfic 14. REPARTIMENTS MENSUAL CON-
SULTES ATESES EN SOJ HIPOTEQUES
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dret de civil (17.310)

dret de família (13.106)

violència sobre la dona (51)

queixa advocat (289)

arrendaments (8.767)

altres (1,244)

dret laboral (3,661)

seguretat social (2.942)

estrangeria (484)

registre civil (23)

dret mercantil (210)

dret administratiu (1.600)

dret penal (3.974) 

Gràfic 15. DISTRIBUCIÓ CONSULTES 
PER MATÈRIA CONSULTADA.
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• 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 aques-
ta 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 Ser-
vei 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’ajun-
taments, 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 Jut-
jats de Família de Barcelona. 

L’ICAB també ha jugat un paper impor-
tant en l’impuls de la Mediació a Cata-
lunya, inaugurant el 15 de novembre de 
2011 el Centre de Mediació de l’ICAB 
(CEMICAB), participant des de la seva 
creació en la formació de professionals 
de la mediació i col·laborant amb l’Ad-
ministració de Justícia en la promoció 
d’aquesta institució. Així, el 20 de juliol 
de 2015, l’ICAB i el TSJ de Catalunya 
van signar un protocol d’actuació per 
promoure la mediació com a eina de 
resolució de conflictes. 

A nivell estatal, cal tenir en compte que 
un dels objectius continguts en el Pla 
de Modernització de la Justícia aprovat 

pel CGPJ és l’impuls i el desenvolu-
pament 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.

Al Gràfic 16 es pot veure el nombre 
total d’expedients gestionats pel CM-
DPC l’any 2017 (1.780 expedients). En 
aquest veiem com la gran majoria d’ex-
pedients són tramitats a la província 
de Barcelona, amb un total de 1.065, 
la qual cosa suposa un 60% sobre el 
total. 

El segon territori que més expedients 
gestiona és la província de Girona 
amb un total de 259, amb una repre-
sentació del 15%. Mentre que Lleida, 
amb un total de 247 expedients, i 
Tarragona, amb un total de 201 expe-
dients, representen un 14% i un 11 %, 
respectivament. 

Finalment s’observa com les Terres de 
l’Ebre s’encarrega d’un nombre resi-
dual de 8 expedients que representen 
un 0,30%.

Al Gràfic 17 es pot veure el nombre 
total d’expedients de mediació gestio-
nats pels SOM (Serveis d’Orientació 
de Mediació) que tenen conveniats 
els diferents Col·legis d’Advocats de 
Catalunya i que han suposat 1812 sol·li-
cituds a l’any 2017. 

Finalment fem constar que a la demar-
cació del Col·legi de Barcelona s’ha 
prestat el servei de SOM de forma 
prèvia o per derivació intrajudicial a: 
Ciutat de la Justícia per a Barcelona 
ciutat, L’Hospitalet del Llobregat, 

EXPEDIENTS TRAMITATS  
PER CM-DPC

BARCELONA 1065 60%

GIRONA 259 15%

LLEIDA 247 14%

TARRAGONA 201 11%

TERRES DE L’EBRE 8 0,39%

Gràfic 16. COMPARATIVA TOTAL EXPE-
DIENTS PER CENTRES DE MEDIACIÓ 
DRET PRIVAT A CATALUNYA

Gràfic 17. COMPARATIVA NOMBRE TO-
TAL D’EXPEDIENTS PER SOM COL·LE-
GIS ADVOCATS CATALUNYA

EXPEDIENTS TRAMITATS PER  
COL·LEGIS D’ADVOCATS

TORTOSA 3 0%

TERRASSA 15 1%

SANT FELIU 17 1%

GIRONA 29 1%

SABADELL 49 3%

REUS 49 3%

VIC 73 4%

TARRAGONA 104 6%

MATARÓ 112 6%

FIGUERES 125 7%

GRANOLLERS 191 10%

MANRESA 216 12%

LLEIDA 220 12%

BARCELONA 609 34%

Gràfic 18. USUARIS DEL SOJ-CIE 
DURANT EL 2017

723
usuaris 
atesos

175
usuaris
no atesos
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Berga, Badalona, Cornellà del Llobre-
gat, El Prat del Llobregat, Gavà, Sant 
Boi del Llobregat i Santa Coloma de 
Gramenet i, des de setembre, també 
a Vilanova i la Geltrú i Vilafranca de 
Penedès.

SERVEIS D’ORIENTACIÓ JURÍDICA 
EN MATÈRIA D’ESTRANGERIA SAIER 
I SOJ CIE
En el marc dels convenis de col·la-
boració signats amb l’Ajuntament de 
Barcelona i  la Direcció General de 
la Policia -Comissaria d’Estrangeria i 
Fronteres-, el Col·legi de l’Advocacia 
de Barcelona realitza al Centre d’Inter-
nament d’Estrangers de Barcelona les 
següents funcions:
 
a) Auxiliar a l’intern en l’obtenció de les 
dades de contacte del seu advocat per 
afavorir l’exercici del dret de comunica-
ció entre ambdós.

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

c) Assessorar els interns en la formu-
lació 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 orga-
nismes competents quan es detectin 
situacions de tràfic d’éssers humans. 

El 2017 és el primer any que faciliten 
dades anuals de l’activitat del SOJ-CIE 
des que a l’octubre de 2016 reiniciés la 
seva activitat després de la suspensió 
per les obres que es van dur a terme 
a les instal·lacions del Centre d’Inter-
nament d’Estrangers un any abans. Al 
disposar només de les dades del quart 
trimestre del 2016, no es pot valorar 

l’activitat interanual de l’activitat del 
servei. 

Usuaris
898 interns del CIE de Barcelona han 
sol·licitat la intervenció del Servei 
d’Orientació Jurídica durant el 2017, 
dels quals es van atendre 723 perso-
nes. El cessament de l’ingrés ha estat la 
primera causa d’inassistència a la visita 
concertada: de les 175 persones que no 
van poder assistir-hi, en 68 ocasions ho 
va ser per aquesta raó (Gràfic 18). 
 
Nacionalitat dels usuaris del SOJ-CIE
La majoria (més del 71%) de les 
persones ateses pel SOJ-CIE durant 
el 2017 són nacionals d’Algèria i el 
Marroc: 440 interns són algerians i 198 
marroquins. La nacionalitat dels 260 
restants ha estat més repartida: des-
taquen els 29 nacionals de Guinea Co-
nakry i els 16 nacionals de Colòmbia, 
Guinea i Guinea-Bissau. Del Senegal, 
el Pakistan, la República Dominica i 
Romania n’han acudit més de 10 de ca-
dascun d’ells. De Geòrgia s’han atès 10 
persones i, en la resta dels casos, no 
s’ha superat mai aquesta darrera xifra 
(Gràfic 19).  

Origen dels expedients
No tots els interns del CIE de 
Barcelona assistits pel SOJ estaven 
afectats per un expedient sanciona-
dor/devolució incoat a Catalunya. 
Els procediments iniciats en aquesta 
Comunitat Autònoma han sumat 325 
expedients, seguits pels 320 de la 
Comunitat Autònoma d’Andalusia 
i dels 127 de les Illes Balears. Dels 
320 expedients andalusos, 244 s’han 
obert a Almeria; a Barcelona s’han 
tramitat 233 dels 325 expedients 
catalans, i a Mallorca s’han originat 
108  del total d’expedients incoats a 
les Illes Balears (Gràfics 20 i 21). 

Gràfic 19. AGRUPACIÓ DELS USUARIS 
PER PAÏSOS DE PROCEDÈNCIA
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Gràfic 20. AGRUPACIÓ DELS USUARIS 
PER PAÏSOS DE PROCEDÈNCIA

Gràfic 21. NOMBRE D’EXPEDIENTS PER 
CCAA
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Localització dels usuaris abans del seu 
ingrés al CIE
366 usuaris del servei es trobaven en 
llibertat abans d’ingressar al CIE de 
Barcelona i 51 persones provenien d’un 
centre penitenciari. Cap dels usuaris 
atesos van arribar al CIE barceloní 
procedents d’un altre CIE o CETI. Per 
480 persones, l’entrada a Espanya en 
pastera ha estat la causa del seu ingrés 
al Centre (Gràfic 22).  

De les 480 persones que van arribar a 
Espanya en pastera, 241 tenien un expe-
dient incoat a la ciutat d’Almeria, i 92 a 
la ciutat de Mallorca (Gràfic 23). 
 
Quant a les persones procedents d’un 
centre penitenciari, la majoria dels 
expedients sancionadors s’han incoat a 
la ciutat de Barcelona (Gràfic 24). 

Més varietat hi ha entre les persones 
que es trobaven en llibertat en el 
moment de ser internades al centre 
d’internament; si bé la majoria dels 
expedients són de la ciutat de Barce-
lona, també es troben usuaris afectats 
per expedients incoats a altres ciutats 
(Gràfic 25).

Promoció del servei
L’activitat promocional del SOJ-CIE 
va permetre que 671 interns del CIE 
tinguessin coneixement de l’existèn-
cia del servei.  La Creu Roja va ser el 
principal promotor del servei, ja que 
447 usuaris van afirmar que en van tenir 
coneixement gràcies a aquesta orga-
nització. La següent font important de  
difusió  van ser els propis interns: 121 
persones van conèixer el servei a través 
d’altres interns. Només en 40 ocasions 
van manifestar els usuaris que n’havien 
tingut coneixement pels fulls de drets 
(Gràfic 26). 

Servei de traducció
596 interns han requerit un intèrpret 
perquè l’assistís a la visita amb el 
consultor. L’ idioma més requerit ha 
estat l’àrab, amb 502 peticions, seguit 
del francès, amb 61 sol·licituds. Pràcti-
cament en tots els casos en què s’ha 
requerit la presència d’un traductor 
aquest ha assistit a la citació (Gràfics 
27 i 28). 

Consultes ateses pel SOJ-CIE
L’expulsió ha estat la matèria més con-
sultada pels usuaris del SOJ-CIE, amb 
un total de 254 consultes, seguida per 
la devolució, amb 201 consultes. Dades 
que permeten pensar que la principal 
preocupació dels interns del CIE són 
aquelles qüestions que poden afec-
tar a la seva permanència en territori 
espanyol.  

La Protecció Internacional ha estat 
la tercera matèria que més consultes 
ha registrat, amb un total de 116.  Els 
assumptes relacionats amb els menors 
ha comptabilitzat 102 consultes. No 
desperten interès els temes relacionats 
amb l’estada al CIE, que només han 
sumat 22 preguntes, 12 de les quals 
referides als drets dels interns (Gràfics 
29 i 30). 

Accions del SOJ-CIE
Per resoldre les consultes dels usuaris 
s’han fet 572 orientacions jurídiques, 70 
contactes amb els lletrats dels interns i 
s’han gestionat 65 peticions de justícia 
gratuïta (Gràfic 31). 
 
En creuar les dades sobre demandes i 
serveis, s’observa que la majoria dels 
interns afectats per una ordre d’expul-
sió i devolució han acudit al SOJCIE 
per cercar una orientació jurídica 
(Gràfic 32). 

Gràfic 22.  LOCALITZACIÓ DELS USUA-
RIS DEL SOJ-CIE ABANS DEL SEU INGRÉS 
AL CIE DE BARCELONA
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Gràfic 24.  DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA 
DELS EXPEDIENTATS DELS INGRESSATS 
EN PRESÓ

43

Gràfic 23. DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA 
DELS EXPEDIENTS DELS  ARRIBATS A 
ESPANYA EN PASTERA. 
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SERVEI D’ATENCIÓ A L’IMMIGRANT 
ESTRANGER I REFUGIAT (SAIER)
El 1989 es va constituir el SAIER com a 
Servei Municipal d’Atenció a l’Immigrant, 
Estranger i Refugiat. Integrat per les 
entitats Creu Roja, Accem, Cite, Amic, 
Centre de Normalització Lingüística de 
Barcelona i l’ICAB, les actuacions espe-
cífiques de cada entitat es coordinen 
sota un model de servei integrat: cada 
entitat coordina la seva activitat amb els 
recursos interns per millorar la qualitat 
de l’atenció a l’usuari i contribuir a la 
consecució dels objectius comuns. 

L’ICAB realitza al SAIER les següents 
funcions:

• Orientació Jurídica dels Usuaris. 
• 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 nacionali-
tat espanyola.
• Tramitació d’expedients de cancel·lació 
d’antecedents policials i penals.
• Assessorament jurídic vinculat a pro-
grames de retorn.
• Formació en temes d’estrangeria.
• Orientació en casos de racisme. 

L’activitat de l’ICAB al SAIER
Amb els resultats del 2017, són tres 
anys en què l’activitat de l’ICAB al 
SAIER s’ha mantingut per sobre de les 
tres mil accions, si bé amb una lleu-
gera reducció amb respecte al 2014 i 
2016. El descens del 2017 encaixa en 
la dinàmica natural del servei caracte-
ritzada per un moviment de pujades i 
descens alterns: a un any d’increment 
d’activitat li correspon un altre de 
disminució.  Un moviment serrat que 
tendeix a fixar el seu topall inferior en 
les 3.000 actuacions. 

Gràfic 25.  DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA DELS 
EXPEDIENTATS  DELS QUE ES TROBAVEN EN LLIBERTAT 

Gràfic 31.  ACCIONS 
REALITZADES AL SOJ-CIE

Gràfic 32.  ACCIONS 
REALITZADES AL SOJ-CIE

ÀLABA 1

ALGESIRES 1

ALACANT 6

ALMERIA 3

ASTÚRIES 1

BARCELONA 188

CEUTA 1

GIRONA 66

GUIPÚSCOA 22

LLEIDA 10

LLEÓ 3

MÀLAGA 5

MALLORCA 16

MELILLA 1

MÚRCIA 5

NAVARRA 14

ORENSE 1

OSCA 2

TARRAGONA 10

VALÈNCIA 6

BISCAIA 1

SARAGOSSA 4

Gràfic 28. IDIOMES REQUE-

RITS AL SERVEI D’INTÈRPRET

ANGLÈS 3

ALBANÈS 1

ÀRAB 502

FRANCÈS 61

GEORGIÀ 5

INDI 1

MALIKE 2

MANDINGA 2

PANJABI 5

RUS 5

SONINKE 2

URDÚ 4

XINÈS 3

Gràfic 26. VIES DE DIFUSIÓ 
DEL SOJ-CIE
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Gràfic 29. MATÈRIES 
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Una anàlisi separada de les dues accions 
que constitueixen l’activitat col·legial al 
SAIER mostren que l’orientació jurídica 
és la principal actuació, imposant la seva 
supremacia sobre les derivacions. Mal-
grat aquesta superioritat, s’observa un 
tímid descens del nombre de consultes 
que es poden resoldre únicament amb 
una orientació jurídica, i, paral·lelament, 
s’aprecia un increment d’aquelles altres 
que requereixen d’una actuació poste-
rior: una derivació. (Gràfic 33 i 34) 

I a l’àrea de les derivacions, la primera 
demanda dels usuaris és la petició d’un 
tramitador. (Gràfic 35)

Les consultes del servei
Del total de les consultes que són ate-
ses al SAIER, la majoria d’elles són sobre 
qüestions relacionades amb la naciona-
litat espanyola. És la matèria predomi-
nant, registrant un volum superior a les 
mil consultes en cada any del període 
analitzat. El segon bloc important és el 
grup de les consultes sobre el Règim 
General d’Estrangeria, amb un volum 
mitjà superior a les sis-centes pregun-
tes. El Règim comunitari conserva el seu 
creixement i Altres es manté pràctica-
ment igual a l’exercici anterior.

Al bloc de la nacionalitat,  les 1702 con-
sultes del 2017 és un bon resultat, mal-
grat el retrocés respecte de l’exercici 
precedent, perquè representa el segon 
millor resultat del període analitzat. 

La categoria Règim General no ha perdut 
el pes específic que té en el global de les 
consultes, i sembla haver trobat la seva 
línia d’estabilitat en les 700 consultes. La 
transversalitat del Dret d’Estrangeria, que 
té la seva representació en la categoria Al-
tres, també té una presència significativa 
en el conjunt de les consultes que arriben 
a l’ICAB, mantenint una línia més o menys 
constant al llarg del període. 

2014 2015 2016 2017

Gràfic 33. ACTIVITAT DEL SAIER Gràfic 34. COMPARATIVA DE LES 
ORIENTACIONS JURÍDIQUES 
I DERIVACIONS
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Gràfic 35. TIPOLOGIA DE LES DERIVACIONS

Gràfic 37. DERIVACIONS A TRAMITADORS
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Gràfic 36. TIPOLOGIA CONSULTES SAIER
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Es podria dir, no sense risc, que cada 
categoria ha trobat el seu topall mínim:  
mil consultes en el cas de nacionalitat; 
set-centes quan es parla de Règim Ge-
neral; i dues-centes si es fa referència a 
Règim Comunitari. És prematur parlar 
d’un topall mínim en el cas d’Altres 
perquè l’estabilitat és més aparent que 
real. (Gràfic 36) 
 
Les derivacions a tramitadors       
En el marc de les derivacions que 
s’efectuen des del Servei d’Orientació 
Jurídica que l’ICAB realitza al SAIER, les 
realitzades als tramitadors són les que 
assoleixen la cota més alta. SERTRA 
és el segon destinatari de les deriva-
cions que s’hi efectuen, i en un pla molt 
discret es troben les derivacions a altres 
entitats del SAIER i al SOJ-laboral. 

El 2017 les derivacions a tramitadors 
van continuar creixent, però de manera 
més suau en relació a l’estirada que van 
tenir en l’exercici anterior. Igualment ho 
van fer les derivacions al SERTRA que 
van superar el centenar d’elles, però 
quedant molt lluny d’igualar la xifra 
d’aquelles, tot i ocupar el segon lloc en 
volum de treball (Gràfic 37). 

Dins de les derivacions a tramitadors 
s’observa que el seu motor de creixe-
ment ja no és el bloc de les impugna-
cions, sinó el procediment de naciona-
litat. Fins al 2016, les derivacions per 
impugnar resolucions administratives 
(recursos administratius i judicials) han 
estat sempre per sobre de les realitza-
des per demanar la nacionalitat espan-
yola, però en el darrer any es produeix 
un creuament de línies que encimbellen 
les derivacions per nacionalitat destro-
nant a les derivacions per impugnació 
del pòdium que ocupaven fins a l’any 
2016. 269 és el nombre de derivacions 
efectuades per nacionalitat al 2017, que 
representa un creixement de pràctica-
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ment el 28% i és el número més elevat 
de derivacions efectuat en un exercici 
(Gràfic 38). 

El recurs contenciós-administratiu és el 
principal responsable del destronament 
de les derivacions per impugnació, 
doncs de les 93 derivacions del 2016 
s’ha passat a 33 derivacions en el 2017. 
També els recursos de reposició han 
disminuït, però ho han fet de manera 
més suau: de 112 derivacions el 2016 a 
105 en el darrer exercici. Per contra han 
augmentat les impugnacions per alçada 
el 2017 que han superat les 43 deri-
vacions del 2016, per arribar a les 53 i 
marcar una tendència alcista d’aquest 
tipus de derivació. Indicar que el criteri 
organitzatiu que presideix el servei en 
relació a l’assignació de derivacions als 
tramitadors és el d’unitat de designa. 
Per tant, si un usuari és derivat per la 
interposició d’un recurs administratiu, el 
tramitadors continuarà amb la defensa 
si es precisa la posterior interposició 
d’un recurs contenciós-administratiu i 
l’apel·lació, incloent mesures cautelars 
i execució provisional de sentència 
(Gràfic 39). 
 
SERVEI DE TRAMITACIÓ 
DE JUSTÍCIA GRATUÏTA
El Servei de Tramitació de Justícia 
Gratuïta de l’ICAB, encarregat de la 
tramitació administrativa i de l’emissió 
dels dictàmens provisionals previstos a 
la Llei 1/96, de 10 de gener, d’Assistència 
Jurídica Gratuïta, ha tramitat durant 
l’any 2017 un total de 39.806 expedients 
(Gràfic 40).

El Gràfic 40 mostra l’evolució anual del 
volum d’expedients de justícia gratuïta 
tramitats, prèvia presentació del ciuta-
dà al servei.

Continua el salt experimentat l’any 
2016 per la necessària tramitació dels 
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expedients de justícia gratuïta laborals, 
ordenada per la Comissió d’Assistència 
Jurídica Gratuïta de Barcelona, adscrita 
al Departament de Justícia de la Gene-
ralitat de Catalunya, per tal d’unificar 
el tractament donat a les peticions 
d’advocat del torn laboral a tot Catalun-
ya. Un altre motiu d’increment d’expe-
dients de justícia gratuïta tramitats és la 
creació de nous punts SOJ en matèria 
hipotecària, clàusules abusives.

De la totalitat d’expedients tramitats, han 
estat dictaminats favorablement un 75%.

El següent gràfic mostra l’evolució del 
sentit del dictàmens en els últims anys. 
Es pot observar que la modificació de 
la Llei 1/96, de 10 de gener, d’Assistèn-
cia Jurídica Gratuïta, portada a terme 
per Reial Decret Llei 3/2013, de 22 de 
febrer, que va modificar l’article 3 de 
la Llei i va establir un nou escalat per 
a la concessió del Dret en funció del 
número de persones que formen part 
de la unitat familiar del sol·licitant, va 
alterar la proporció tradicional entre 
dictàmens favorables i desfavorables, 
situada abans del 2013 en franges 
d’entre 63-64% de dictàmens favora-
bles i provocant l’aplicació de l’escalat, 
vigent des del 2013, d’un increment de 
la proporció dels dictàmens favorables 
que se situa des d’aquell any al voltant 
del 70% (Gràfic 41).

En relació als dictàmens desfavorables, 
tal com s’apuntava l’any 2016, per dispo-
sar el ciutadà d’ingressos suficients (se-
gons art. 3 de la Llei 1/96) o de patrimo-
ni suficient (art. 4 de la ja citada norma 
jurídica) s’ha detectat des del servei la 
situació de possible indefensió en què 
queden les persones en situació de so-
breendeutament, en tant que disposen 
en moltes ocasions de patrimoni i, fins i 
tot, ingressos superiors als límits legals, 
fet que obliga a desestimar la sol·licitud 
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Gràfic 41. DICTÀMENS FAVORABLES I DESFAVORABLES

Gràfic 42. DISTRIBUCIÓ JUSTÍCIA GRATUÏTA
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de justícia gratuïta, denegant la designa-
ció d’advocat d’ofici, per imperatiu legal, 
en tant que no es té capacitat legal per 
aplicar la norma legal de forma diferent.

Aquest fet, juntament amb les dificul-
tats que contempla el mecanisme de 
segona oportunitat, està dificultant 
l’aplicació de la possibilitat d’exoneració 
de deutes prevista legalment.

Al respecte, l’ICAB continua emetent 
informes provisionalment desfavorables, 
si bé, tenint en compte la situació de 
sobreendeutament que afecta al sol·lici-

tant, incorpora al seu dictamen provi-
sional una crida sobre la concurrència 
de circumstàncies excepcionals, amb la 
finalitat que la Comissió d’Assistència 
Jurídica Gratuïta de Barcelona, adscrita 
al Departament de Justícia de la Gene-
ralitat de Catalunya, pugui procedir a la 
concessió d’aquest dret segons el que 
preveu l’article 5 de la Llei 1/96.

Quant a la distribució territorial dels ex-
pedients de justícia gratuïta en el si de 
l’ICAB, el Gràfic 42 mostra els percen-
tatges de tramitació entre les diferents 
delegacions.
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Finalment, pel que fa als expedients de 
justícia en l’àmbit penal, l’ICAB ha pogut 
requerir a un 29,35% d’una totalitat 
dels expedients, el que representa un 
augment del 2,95% respecte a l’any 
2016, havent comparegut davant del 
servei a tramitar la sol·licitud de l’expe-
dient de justícia gratuïta únicament un 
4,22% respecte a una totalitat de 63.681 
expedients de justícia gratuïta oberts en 
l’àmbit penal per a la defensa de perso-
nes investigades. 

Es continua treballant en intentar acon-
seguir una línia de millora que s’haurà 
de seguir afrontant l’any 2018, per tal 
d’evitar la concessió automàtica del dret 
que, en la pràctica, està resultant l’apli-
cació de l’art. 13 del Decret 252/96.

EL TORN D’OFICI I L’ASSISTÈNCIA 
AL DETINGUT
El 2017 va finalitzar amb un total de 
3.392 advocats i advocades inscrits als 
diferents Torns d’Ofici de l’ICAB. Pel que 
fa a l’evolució anual d’advocats d’alta al 
TOAD, el Gràfic 42 mostra una tendència 
d’estabilitat en els últims anys, una vega-
da assumit l’increment d’advocats inscrits 
al Torn d’Ofici entre els anys 2007 (2.936 
advocats i advocades al finalitzar aquell 
any) i 2011 (Gràfic 43).

Aquesta estabilitat i el número d’advo-
cats inscrits dóna garantia de cobertura 
a un servei que l’ICAB ha de prestar 
obligatòriament a la societat, segons 
les previsions legals establertes a la 
Llei 1/96, de 10 de gener, d’Assistència 
Jurídica Gratuïta, al temps que posa de 
manifest el convenciment de l’advocacia 
de la important contribució que el Torn 
d’Ofici suposa pel desenvolupament de 
l’Estat de Dret.

Pel que fa al nombre de designes, com 
mostra el Gràfic 44, l’any 2017 se’n van  
efectuar un total de 52.150, mantenint la 

Gràfic 43. ADVOCATS/DES 
INSCRITS/ES AL TOAD

Gràfic 44. EVOLUCIÓ ANUAL DE
DESIGNES EFECTUADES PER TOAD
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línia d’increment iniciada el 2014, i su-
posa un increment d’un 9.7% respecte 
a les designes realitzades a l’any 2016. 
Es manté l’increment iniciat a l’any 2016 
en la designació per a la defensa de 
delictes lleus en els quals és preceptiva 
la defensa lletrada, amb motiu de la mo-
dificació de l’article 967 de la Ll.E.Crim, 
modificat  per la Llei Orgànica 13/15, 
de 5 d’octubre (BOE 6 d’octubre), que 
va entrar en vigor el 6 de desembre de 
2015. Un dels delictes lleus destacats 
en aquest àmbit és el de l’ocupació 
d’immobles.

Quant  a la distribució de les designes 
efectuades per matèries (Gràfic 45), 
destaca la gran importància del Dret 
Penal en l’àmbit de Torn d’Ofici,  i la 
suma de designes dels àmbits de Dret 
Civil i Dret de Família.

Destaca, també, l’increment de desig-
nes efectuades en l’àmbit de la defen-
sa de Menors Estrangers No Acompan-
yats (MENA), passant de 487 designes 
l’any 2016 a 1.165 designes a l’any 2017, 
una dada que, relacionada amb el nú-
mero d’advocats inscrits a aquest torn, 
ha de comportar la forçosa ampliació 
el 2018, d’advocats que es destinin a 
aquest Torn. 

Finalment, cal fer una menció a les 
designes efectuades en l’àmbit de la 
defensa de víctimes de violència mas-
clista, que presenta un cert increment 
respecte d’anys anteriors. Si a l’any 2014 
el nombre de designacions realitzades 
va ser de 3.434, a l’any 2017 s’han realit-
zat un total de 3.830, el que representa 
un increment d’un 11,03%. 

D’altra banda, el nombre de peticions 
d’assistència lletrada per assistir a la 
víctima en seu policial durant l’any 2016 
va ser de 493, la qual cosa va represen-
tar un 13,43% del total de les designa-

Gràfic 48 TELEFONEMES ATESOS ASSISTÈNCIA AL DETINGUT 2017
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cions realitzades.  L’any 2017, el nombre 
de peticions va ser de 571, i el percen-
tatge s’ha incrementat fins al 14,85%, 
suposant un increment d’un 1,42% 
respecte a l’any anterior (Gràfic 46). 

El 2017 s’han incrementat en un 2,8% els 
telefonemes atesos per assistència al 
detingut.

Quant a la distribució dels telefonemes 
per assistència al detingut (Gràfic 47 i 
Gràfic 48), destaca la dada que única-
ment en un 8,38% de les situacions de 
detenció comunicada es designa lletrat 
de lliure elecció, percentatge similar al 
de l’any anterior.

ÀREA JURÍDICA TORN 
Durant l’any 2017 s’han gestionat 3.880 
expedients informatius en relació a 
les diverses incidències que es plan-
tegen amb posterioritat a la designa-
ció de lletrat.

Pel que fa a les queixes de ciutadans 
contra l’actuació dels seus advocats 
designats d’ofici, i continuant amb la 
tendència iniciada amb la implementa-
ció de Serviconsum, s’han detectat 647 
queixes dels interessats, el que suposa 
un 16,67% respecte del total d’expedient 
informatius iniciats. 

Respecte del total d’expedients infor-
matius, durant l’any 2017 s’han incoat 44 
expedients disciplinaris, dels quals 21 
han finalitzat en sanció (15 sancions lleus 
i 6 sancions molt greus).

Cal indicar també que la gran majoria 
de queixes han resultat arxivades, 
essent que únicament s’han tramitat 44 
expedients disciplinaris dels que 21 han 
finalitzat amb sanció, no constatant-se 
l’existència d’infracció en la resta. 

Pel que fa a la tipologia de les sancions 
imposades, aquestes han estat 15 san-
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cions lleus d’apercebiment (per infrac-
cions com no disponibilitat durant les 
guàrdies, no visitar al client en centre 
penitenciari o no estar localitzable ple 
client) i 6 han estat per infraccions molt 
greus amb sanció d’exclusió del Torn 
d’Ofici (per infraccions com no dur a 
terme l’encàrrec, procedir al cobrament 
de quantitats del client en forma inde-
guda o no comparèixer en la celebració 
d’assenyalaments judicials.)

El Gràfic 49 exposa l’evolució del núme-
ro d’expedients informatius durant el 
període 2012-2017:

SERVEI D’INTERMEDIACIÓ 
EN DEUTES D’HABITATGE
Un cop atès el ciutadà per parts del lle-
trats SIDH s’inicia, si ‘escau, la tramitació 
d’un expedient als efectes d’arribar a 
una solució, a través del servei OFIDEU-
TE, al problema plantejat en matèria 
d’habitatge. 

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

El 2017 s’han iniciat al SIDH de l’ICAB 
un total de 668 expedients (Gràfic 50).

FACTURACIÓ DEL TORN D’OFICI
L’any 2017 s’ha facturat al Departament 
de Justícia per la totalitat de les actua-
cions dels advocats i advocades inscrits 
al Torn d’Ofici l’import de  21.183.777,21 
euros (Gràfic 51).

ACTIVITAT DE LA COMISSIÓ  
DEL TORN D’OFICI

La Comissió del Torn d’Ofici, Comissió 
delegada de la Junta de Govern de 
l’ICAB, té l’encàrrec de vetllar per a la 

correcta actuació dels lletrats adscrits 
al torn, així com facilitar-l’hi la seva 
tasca, amb tot el que comporta, és a dir, 
supervisar la formació continuada als 
lletrats, mínim una jornada al mes, re-
soldre els expedients oberts per l’àrea 
jurídica del Torn, interpretar criteris, 
organitzar la formació dels cursos per 
tal d’accedir a torns especials, estudiar 
totes les circumstàncies relatives a les 
actuacions i relació amb la CRAJ.

D’aquest any 2017 es destaca la prova 
pilot dirigida a fomentar l’ús del català 
en l’àmbit de l’Administració de Justícia 
i la publicació de la Guia de Bones Pràc-
tiques en l’Atenció a Dones Víctimes de 
Violència Masclista. 
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Gràfic 49. EXPEDIENTS INFORMATIUS

Gràfic 50. EVOLUCIÓ EXPEDIENTS SIDH
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Funcions 
Privades
Serveis per a la millora de la capacitació professional

Serveis que cerquen solucions per als professionals



memòria201748



Funcions 
Privades

1. SERVEIS PER A LA MILLORA DE LA CAPACITACIÓ PROFES-
SIONAL:
 
L’exercici de l’advocacia exigeix estar en constant desenvolupament 
formatiu i actualització professional, tenint en compte la creixent 
complexitat social en què s’emmarquen les ciències jurídiques. Des 
de la Comissió de Cultura i Formació, el Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona posa a disposició de les persones col·legiades un servei 
per al reciclatge i l’especialització professional. 

La Comissió està formada per 25 seccions que representen 
les principals branques i especialitats del Dret, des de les quals 
s’organitzen diferents activitats formatives, com ara cursos especí-
fics, conferències, jornades, Màsters d’Especialització, etc. 

A més, i atès que l’exercici de l’advocacia exigeix el desenvolupa-
ment d’altres competències professionals, l’ICAB ofereix formació 
en altres àrees tan importants com són els idiomes, la gestió em-
presarial, el màrqueting o la mediació i l’arbitratge, per citar només 
alguns exemples.

A continuació, es durà a terme l’anàlisi d’una sèrie de dades esta-
dístiques, referides a l’activitat formativa que ofereix el Col·legi, a 
través dels diferents programes de formació que desenvolupa.
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FORMACIÓ ESPECIALITZADA 
(MÀSTERS D’ESPECIALITZACIÓ 
JURÍDICA)
L’Àrea de Formació Especialitzada de 
l’ICAB vol proporcionar a les persones 
col·legiades competències i coneixe-
ments específics en una determinada 
àrea del Dret. Així, des de la seva crea-
ció l’any 2004, ofereix als alumnes les 
eines necessàries per a l’especialització 
en Dret Penal, Laboral, Societat de la In-
formació, Concursal, Mediació, Família, 
Negocis, Esport, Propietat Industrial i 
Intel·lectual, Successions, Processal Ci-
vil i Fiscal. Tot això, a través de sessions 
de Màsters impartides en grups reduïts 
per un ampli ventall de professors amb 
diferents perfils professionals, relacio-
nats amb la disciplina objecte d’estudi, 
la gran majoria advocats en exercici, la 
qual coa dóna un plus a aquesta forma-
ció.

Al Gràfic 1 es pot observar l’evolució 
anual dels alumnes matriculats en al-
gun dels Màsters d’Especialització de 
l’ICAB. La tendència reflecteix un aug-
ment del nombre d’estudiants en els 
últims anys, especialment en el període 
2011-2013, coincidint amb el moment 
més fort de crisi econòmica. No obstant 
això, des de 2015 el nombre de matri-
culacions ha descendit, recuperant-se 
una mica l’any 2016 i tornant a disminuir 
lleugerament el 2017.  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. Per això, una massa poten-

cial 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, 
tot i que en els darrers tres exercicis 
es veu una continuïtat en la quantitat 
d’alumnes.

Al Gràfic 2 tenim la distribució dels 
alumnes matriculats en els Màsters al 
llarg de 2017, en funció del pla formatiu 
triat. En aquest, es veu com el nombre 
d’estudiants es reparteix de manera 
bastant irregular segons el Màster, en-
cara que sempre respectant la filosofia 
de desenvolupar els cursos en grups 
reduïts. Així, el Màster de Compliance 
-del qual aquest any s’ha celebrat 1a 
edició és el grup més ampli, juntament 
amb el Mòdul de Recursos Humans del 
Màster de Laboral, el Màster de Nego-
cis, amb 22 alumnes, i el de Societat de 
la Informació, amb 23. Els grups més 
reduïts són els de Propietat Industrial 
i Intel·lectual, Fiscal, Família i Succes-
sions i Laboral. En aquesta edició s’ha 
deixat en stand by els grups de Media-
ció, Esport i Processal Civil, per treba-
llar un nou programa cara al 2018. 

Quant a l’evolució anual d’hores im-
partides a través dels programes de 
Màsters, al Gràfic 3 hi ha les dades re-
latives al període comprès entre 2011 i 
2017. Aquest gràfic cal posar-lo en rela-
ció amb el desenvolupament anual de 
les matriculacions abans comentat. En 
efecte, es veu com en termes generals 
es produeix un descens en el període 
temporal analitzat. L’any 2016 va haver-
hi un augment considerable en les ho-
res que en aquest últim any 2017 s’ha 
adequat al número d’hores i número 
d’inscrits. 

Al Gràfic 4 es veu la distribució de 
les hores impartides en cadascun dels 

Gràfic 1. EVOLUCIÓ ANUAL 
D’ALUMNES MÀSTERS CAMPUS ICAB 
2017.

2015 2016 2017

190

176 171

Gràfic 3. EVOLUCIÓ ANUAL DEL 
NÚMERO D’HORES MÀSTERS CAMPUS 
ICAB.

2015 2016 2017

1.629

1.914

3.100

Gràfic 2. DISTRIBUCIÓ D’ALUMNES 
MÀSTERS CAMPUS ICAB 2017.
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programes de Màsters ICAB 2017. La 
durada mitjana dels estudis de Màster 
gira al voltant de les 210 hores, essent 
l’especialitzat en Laboral i RRHH el que 
registra el nombre més alt d’hores, amb 
225, i l’específic en Dret de Família i 
Successions, el que menys, amb 198.

PRÀCTIQUES 
El Departament de Formació de l’ICAB 
ofereix als alumnes que realitzen cur-
sos de llarga durada la possibilitat de 
fer pràctiques en despatxos, institu-
cions públiques i empreses per tal de 
portar a la pràctica els coneixements 
adquirits a les aules. Aquestes estades 
pràctiques poden ser nacionals o inter-
nacionals. 

Les pràctiques nacionals s’adrecen, 
d’una banda, a alumnes que estan cur-
sant el Màster d’Accés a l’Advocacia en 
universitats amb les quals el Col·legi té 
conveni (UB, UAB, UPF, UOC i Abat 
Oliba). De l’altra, a alumnes que estant 
cursant els Màsters d’Especialització i 
l’Escola de Pràctica Jurídica (EPJ). En 
ambdós casos, el Departament de For-
mació busca el perfil requerit pel des-
patx, envia els currículums i gestiona 
els  convenis de pràctiques. Durant el 
2017, el Col·legi ha gestionat 486 conve-
nis amb un total de 258.000 hores de 
pràctiques nacionals. 

En relació a les pràctiques internacio-
nals, l’ICAB considera convenient fo-
mentar la internacionalització dels re-
cents o futurs col·legiats i col·legiades 
mitjançant la realització de pràctiques 
externes en els diferents àmbits del 
Dret. Per a la seva instrumentalització, 
l’ICAB fa ús dels més de 50 convenis 
d’agermanament que  manté amb diver-
sos Col·legis d’Advocats arreu del món, 
fomentant-ne la negociació de nous 
sempre que sigui possible.
També, a través del projecte The Euro 

Lawyers Exchange Program, emmarcat 
dins el Programa Erasmus+ del qual 
l’ICAB en forma part, i desenvolupat 
conjuntament amb la UOC i la UAB.  
L’any 2017 s’han implementat 30 mo-
bilitats de les 33 atorgades l’any 2016. 
Aquest mateix 2017 s’ha tornat a acon-
seguir el programa Erasmus+, enguany 
se’ns han atorgat i subvencionat un total 
de 26 mobilitats. Aquestes es comença-
ran a implementar el juny de 2018. 

Es destaca també el programa MUL-
TILAW del qual el CGAE n’és soci, i a 
través del qual s’han aconseguit 2 es-
tudiants a Barcelona. Aquest programa 
selecciona advocats que es desplacen 
durant dues setmanes per fer pràc-
tiques en un despatx d’un Estat de la 
Unió Europea. 

Per últim, remarcar que l’ICAB ha aco-
llit el Seminari de l’Acadèmia de Dret 
Europeu (ERA) sobre Garanties Pro-
cessals a la UE.
 
FORMACIÓ INICIAL (EPJ)
Els programes de formació inicial impar-
tits a través de l’EPJ estan dirigits a dos 
perfils molt concrets. El primer el cons-
titueixen els col·legiats que, recentment 
Llicenciats en Dret o no, volen iniciar-se 
en l’exercici de la professió d’advocat/
da. El segon perfil el formen molts com-
panys 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 trobat en l’EPJ una magnífica opor-
tunitat de reciclar-se. 

L’EPJ posa a disposició dels 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 vulguin 
desenvolupar.

Gràfic 5. EVOLUCIÓ ANUAL DELS 
ALUMNES MATRICULATS A LA EPJ.

2015 
2016

88

75

2017
2018

2016 
2017

114

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

Al Gràfic 5 es pot veure l’evolució anual 
dels alumnes matriculats a l’EPJ, en el 
període comprès entre els cursos 2011-
2012 i 2013-2014. Aquí s’observa com la 

Gràfic 4. NÚMERO D’HORES MÀSTERS 
CAMPUS ICAB 2017.
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Gràfic 6. NÚMERO D’ACTIVITATS  
FORMATIVES. EVOLUCIÓ ANUAL.

Gràfic 8. EVOLUCIÓ ANUAL D’HORES 
DE FORMACIÓ. COMISSIÓ DE CULTURA
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Gràfic 7. EVOLUCIÓ ANUAL 
D’INSCRITS EN ACTIVITATS FORMATI-
VES. COMISSIÓ DE CULTURA.
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tendència del gràfic es mostra a l’alça, 
doncs de 165 matriculats en total al curs 
2011-2012 es passa a 189 al curs 2013-
2014. Al 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. L’any 2016 
ha hagut un augment de les matricula-
cions, principalment pel fet que s’han 
organitzat dues edicions de l’Escola 
amb un resultat de 114 alumnes en total. 
Durant l’any 2017-18, entre les dues edi-
cions hi ha un total de 88 alumnes. La 
durada dels cursos de l’EPJ és de 800 
hores.

FORMACIÓ INICIAL,  
MÀSTER D’ACCÉS A L’ADVOCACIA
Al marc del nou accés a l’advocacia, 
l’ICAB ha firmat convenis amb 5 univer-
sitats per organitzar el Màster d’Accés 
a l’Advocacia: la UB, la UAB, la UPF, la 
UOC i la Universitat Abat Oliba. 

L’any 2017, la UAB va tenir 80 alumnes 
amb més 700 hores de classes i 600 
hores de pràctiques. 

El Màster d’Accés a l’Advocacia UB-
ICAB ha tingut l’any 2017 180 alumnes 
amb 700 hores de formació teòrica i 
626 hores de formació pràctica. 

El Màster d’Accés a l’Advocacia UPF-
IDEC-ICAB ha tingut 196 alumnes du-
rant l’any 2017 amb 360 hores teòriques 
i 750 hores pràctiques.  

FORMACIÓ CONTÍNUA  
(COMISSIÓ DE CULTURA) 
La Comissió de Cultura, a través de les 
25 seccions, duu a terme una important 
labor formativa, dirigida al seguiment 
de les novetats tant legislatives com ju-
risprudencials que es van produint. 

La formació contínua es fa a través de 
conferències, jornades, tallers, semina-

ris, taules rodones sobre les principals 
novetats jurídiques... i altres esdeveni-
ments d’actualitat.

Al Gràfic 6 es pot veure l’evolució anual 
del nombre d’activitats formatives que 
s’organitzen a través de la Comissió de 
Cultura, en el període comprès entre 
2011 i 2017. En aquest, s’observa com 
la tendència de les activitats forma-
tives es mostra a l’alça. Així, a la gràfi-
ca es veu com s’ha triplicat el nombre 
d’activitats formatives en els últims 6 
anys: de 417 activitats a l’any 2011 s’ha 
passat a 508 a l’any 2017.

El creixement de les activitats forma-
tives es deu, d’una banda, al furor le-
gislatiu que es viu en els últims anys i 
als importants canvis normatius i juris-
prudencials, que obliguen els advocats 
a estar en constant reciclatge. 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 aconseguir-ho.

Al Gràfic 7 es pot veure el nombre 
d’inscrits en activitats formatives organit-
zades per Cultura, així com la seva evolu-
ció en el període comprès entre 2011 i 2017.

D’acord amb el que s’ha exposat a la 
gràfica anterior, en aquesta es veu com 
el nombre d’inscrits no deixa de créixer 
a mesura que es van succeint els anys. 
Així, de 12.799 inscrits en total a l’any 
2011, es passa a 22.406 a l’any 2017.

Al Gràfic 8 es pot veure l’evolució anual 
de les hores que han representat les di-
ferents activitats de formació. La ten-
dència es desenvolupa de forma corre-
lativa a les dades exposades a les dues 
gràfiques anteriors. En efecte, de 3.335 
hores dedicades en total a l’any 2011, es 
passa a 4.060 al 2017.
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en els últims dos anys, i especialment 
en el 2017.  Es pot comprovar un incre-
ment en la formació E-Learning, atès 
que ha augmentat el nombre de cursos 
totals entre els propis i els coorganit-
zats amb la UOC.

BIBLIOTECA
Les biblioteques són institucions total-
ment necessàries, i molt més si és en 
una societat participativa, informada i 
culta. La Biblioteca de l’ICAB té com 
a missió proporcionar als seus usuaris 
-persones col·legiades i associades- 
l’accés a la informació jurídica i legal 
fiable. 

Avui en dia que les fake news són un 
problema de la societat, la Biblioteca 
del Col·legi s’erigeix com a referent de 
la documentació jurídica, segura, ràpi-
da, fiable i actualitzada. A més, és un 
garant de la preservació de la memòria 
col·lectiva, en el moment actual en què 
tot és immediat i volàtil. La Biblioteca 
és un organisme permanent i perdura-
ble.

Davant la infotoxicació actual, la Bi-
blioteca organitza i gestiona la informa-
ció, adquirint, ordenant, metoditzant i 
preservant els recursos documentals. 
Un bon exemple de les actuacions del 
Centre de Documentació/Biblioteca 
és que aquest any s’han fet més de 170 
bibliografies, és a dir, cada dia i mig se 
n’ha elaborat una, fet que dóna valor i 
un ús pertinent a la col·lecció. Aques-
tes donen suport documental als cur-
sos, congressos i conferències que 
s’imparteixen a l’ICAB. Així, no només 
es difon el fons, sinó que es facilita 
a la persona col·legiada o associada 
la informació jurídica que necessita, 
quan la necessita. També en aquesta 
mateixa línia de treball actua el servei 
d’alertes jurídiques o Difusió Selecti-
va d’Informació (DSI), que permet a 

l’usuari estar al dia de tota la documen-
tació rebuda a la Biblioteca relativa al 
seu àmbit d’especialització. Fins a finals 
de  desembre del 2017 s’han enviat més 
de 17.000 llistats.

També cal destacar la tasca d’editora 
del Centre de Documentació que tre-
balla conjuntament amb el Departa-
ment de Formació. Ha publicat tots els 
materials didàctics del Màster de Com-
pliance, fet que facilita als estudiants la 
possibilitat d’estudiar els temes de for-
ma avançada,  permetent al professor 
fer una sessió eminentment pràctica i 
molt més dinàmica.

Finalment, pel que fa al fons biblio-
gràfic de la Biblioteca, aquest conté 
més de 300.000 volums (dels quals 
uns 80.000 són anteriors al segle XX), 
1979 títols de publicacions periòdiques 
i més de 50 bases de dades tant gene-
rals: legislació, jurisprudència, doctrina, 
etc., com especialitzades (contractació 
immobiliària, fiscal, família, urbanístic...).

Quant a l’espai físic, les dependències 

A més de les dades reflectides a les 
gràfiques anteriors, cal tenir en compte 
que la Comissió de Cultura desenvolu-
pa altres activitats com ara l’E-Learning.
    
FORMACIÓ ON-LINE (E-LEARNING)
La formació en línia suposa l’apro-
fitament de les possibilitats dels mi-
tjans telemàtics, per al desenvolupa-
ment de diferents activitats docents, 
amb l’avantatge de l’estalvi en costos 
d’estructures i en temps de desplaça-
ment. Aquesta es duu a terme a través 
del model Blended Learning, això és, 
de forma semi-presencial, o bé de for-
ma completa virtual. 

L’ICAB desenvolupa la formació on-
line a través de diferents plataformes 
o vies:
 • Formació Moodle-ICAB.
 • Formació Online-UOC.
 • Formació Tirant el Blanch 
   (Secretariat Jurídic)

Al Gràfic 9 es pot veure l’evolució 
anual de la formació on-line dels alum-
nes E-Learning en el període 2011- 2017. 
Quant al comportament de la gràfica, 
veiem com aquesta reflecteix una sèrie 
de fluctuacions a mesura que es van 
succeint els anys, amb augment de nou 

Conferència a càrrec de Santiago Espiau Espiau, advocat 

 
 

 

Dimarts 16 de febrer de 2016
a les 19 h a la Sala de Lectura de la Biblioteca.

Per confirmar assistència cal enviar un correu electrònic a biblioantic@icab.cat 

Vols deixar lligat 
el teu futur?

Testaments i herències
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IMATGE D‘UNA DE LES JORNADES 
DE DRET PER A NO JURISTES

Gràfic 9. EVOLUCIÓ ANUAL ALUMNES 
FORMACIÓ ONLINE.
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2015 2016 2017

16.370

14.557

15.556

Gràfic 12. BIBLIOTECA: OBRES PRESTADES.

a les que hi tenen accés els col·legiats/
col·legiades i les persones associades 
són:
• La Sala de Lectura, on se situen les mo-
nografies publicades els últims cinc anys, 
organitzades per matèries, i de lliure ac-
cés.
• La Sala de Dret Marítim, especialitzada 
en aquesta temàtica, que a més té una 
vintena de punts de treball.
• La Sala d’Usatges, és d’accés restringit, 
un espai apte per fer reunions de màxim 
15 persones.
• L’Hemeroteca, on es troben des de 2011 
les revistes més consultades, organitza-
des per les grans matèries del Dret.
• La Sala Multimèdia, amb accés a tots 
els recursos electrònics i a Internet. 
• La Sala Pràcticum, on hi trobareu tota 
la documentació jurídica més pràctica 
per a l’exercici de la professió i fàcil-
ment accessible (codis, manuals, me-
mentos, esquemes...) i ordenada per les 
grans àrees del Dret.

Tots els espais estan climatitzats i dis-
posen d’accés wifi.

Per tal de dimensionar els serveis i l’ús 
del Centre de Documentació/Bibliote-
ca, s’ha considerat oportú fer referèn-
cia a una sèrie de dades estadístiques.

Al Gràfic 10 es pot veure l’evolució 
dels usuaris en sala de la Biblioteca, en 
el període comprès entre 2012 i 2017.  
Malgrat el descens significatiu i lògic 
d’usuaris en la Biblioteca en el moment 
actual a causa d’Internet, podem parlar 
de més de 3.500 usuaris únics trimes-
trals que utilitzen els serveis de la Bi-
blioteca.

Al Gràfic 11 es pot veure l’evolució anual 
de les noves adquisicions de llibres des 
de l’any 2012 fins a l’any 2017. Cal res-
saltar el creixement de títols en suport 
digital. Aquest any s’han adquirit 877 

e-Books,  el que suposa més d’un 25% 
del total d’obres entrades els últims 12 
mesos. 

En relació al nombre d’obres prestades, 
al Gràfic 12 es pot comprovar l’evolució 
anual dins del període comprès entre 
2012 i 2017. Cal destacar el compromís 
ferm de la institució d’oferir recursos 
bibliogràfics actualitzats i en tots els su-
ports (digital i paper). 

Al Gràfic 13 es veu el comportament 
de les dades referides al número de vi-
sualitzacions al catàleg on-line, des del 
2012 fins al 2017.  En aquest cas, només 
es comptabilitzen les visualitzacions del 
document cercat, el que implica que hi 
ha resultats adequats per a l’usuari, no 
les recerques fetes que aquest any han 
estat més de 80.000. 

El catàleg on-line significa la primera 
entrada en el món digital que culmina 
amb la Biblioteca Digital. Aquesta op-
ció comporta i demostra la constant 
modernització del servei del Centre de 
Documentació/Biblioteca.
 
Al Gràfic 14 es pot veure l’increment 
dels documents de la Biblioteca Di-
gital. S’ha de remarcar que l’any 2017 
s’han triplicat els documents existents 
des de la seva creació a finals de l’any 
2014, i ha augmentat més d’un 20% res-
pecte a l’any anterior. En aquest cas, es 
parla d’una aposta del Centre de Do-
cumentació pel món digital, en què no 
sols s’adquireixen continguts, sinó que 
en publica, fa d’editor. És el cas de les 
Edicions Digitals de l’ICAB, que són 
els textos de les conferències i cursos 
impartits per l’àrea de Formació. Tam-
bé elabora en format digital l’Actualitat 
Jurídica i el servei de Difusió Selectiva 
d’Informació que, com ja hem comen-
tat, genera més de 17.000 enviaments 
a persones col·legiades i/o associades.

Gràfic 11. BIBLIOTECA: NOVES  
ADQUISICIONS DE LLIBRES

Gràfic 10. BIBLIOTECA: USUARIS DE SALA 
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Al Gràfic 15 es veu l’evolució anual de la 
utilització dels recursos informàtics dis-
ponibles a la Sala Multimèdia, a través de 
les consultes realitzades a les BBDD i al-
tres fonts digitals. Les dades demostren 
un lleuger augment donat per la quantitat 
d’informació jurídica fiable que s’ofereix, 
així com per l’assessorament del personal 
tant pel que fa a funcionament com per la 
complexa tipologia de les cerques.

Destaquem l’àmplia oferta de recursos 
digitals: Bases de dades, e-Books, articles 
electrònics, e-revistes electròniques, Me-
mòria Digital de Catalunya i Portals web.

També cal esmentar que, des del web de 
l’ICAB, els col·legiats tenen accés a una 
sèrie de recursos digitals 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 aclapara-
dor d’accessos, més de 100.000.

En definitiva, el Centre de Documen-

tació/Biblioteca ICAB ofereix tots els 
serveis en el doble vessant: presencial i 
digital.

Ara bé, encara queda un camí llarg per 
recórrer tant pel que fa a la tecnologia 
com a l’e-documentació, per tal de poder 
oferir una Biblioteca Digital comparable 
a la Biblioteca presencial que existeix 
des de 1833.  Malgrat tot, a dia d’avui, la 
nostra e-Col·lecció  comprèn 6.000 do-
cuments a text complet actuals i accessi-
bles per a totes les persones col·legiades 
i associades.

A més, s’ofereixen altres serveis digitals 
com ara l’App de textos legals (que conté 
les normes legislatives més importants); 
també l’accés a tres bases de dades jurí-
diques  on-line per a la consulta de juris-
prudència, legislació i doctrina.

Finalment, val a dir que es continua tre-
ballant tant en la difusió com en la pre-
servació i conservació del fons biblio-

gràfic antic, realment únic, i que marca 
la diferència entre la de l’ICAB i la resta 
de biblioteques jurídiques. S’han fet ex-
posicions bibliogràfiques, tant a la seu 
col·legial com a institucions externes. 
S’han incorporat i gestionat  donatius de 
gran valor; l’últim  de més de 326 títols 
anteriors al segle XX.  A més, hi ha dues 
col·leccions patrimonials que s’han fet 
accessibles gràcies als projectes de digi-
talització, i actualment es poden consul-
tar a la “Memòria Digital de Catalunya”, a 
“Hispana” i a “Europeana”. La Biblioteca 
és present al món.

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

SERVEI D’OCUPACIÓ  
I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL.
El Servei d’Ocupació i Orientació Pro-
fessional (SOOP) és el referent a les 
necessitats de creixement professional 
de l’entorn jurídic. Es donen les eines i 
l’acompanyament en la recerca de fei-

2015
2015 2016 2017

2016

2017
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56.757

60.727

Gràfic 13. BIBLIOTECA:  
CONSULTES CATÀLEG ONLINE.

Gràfic 14. INCREMENT BIBLIOTECA 
DIGITAL.
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Gràfic 15. BIBLIOTECA: CONSULTA SALA 
MULTIMÈDIA.
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na o en el desenvolupament professio-
nal, així com si es vol posar en marxa 
un projecte empresarial i/o consolidar 
una empresa.  El SOOP té un alt nivell 
de satisfacció, com es desprèn de les 
enquestes de valoració de percepció 
de la qualitat dels serveis prestats, i, 
desenvolupa les seves funcions en cinc 
àmbits d’actuació:

• ADVOCACIA EMPRENEDORA. Ofe-
reix assessorament personalitzat tècnic 
i integral, adaptat a les necessitats de 
les persones emprenedores que vul-
guin iniciar activitat per compte propi 
i a les empreses/despatxos amb pro-
jectes d’ampliació, anàlisi i reflexió. Es 
faciliten eines i recursos per a la capa-
citació innovadora, enfortir la competi-
tivitat, la professionalització i la coope-
ració. S’organitzen accions formatives 
pràctiques. S’elaboren guies bàsiques 
d’àmbit jurídic (Fiscal, Laboral, Blan-
queig de capitals, Protecció de Dades, 
Prevenció de Riscos, Consum). 
El 2017 també s’han organitzat:
- La 4a edició del programa Mentoring 
(en els àmbits de Laboral, Família, Civil 
i Penal) en col·laboració amb el Grup 
de l’Advocacia Jove (GAJ).
- Una Jornada sobre L’Exercici de l’ad-
vocacia a través de la cooperativa en 
col·laboració amb ARACOOP.
- Una acció de Networking de Dones 
multidisciplinari en col·laboració amb la 
Comissió de Dones de l’ICAB.
- La participació a Fires d’Ocupació i 
Emprenedoria (UB, UPF i BizBarcelona).
- L’organització de la 2a Fira de l’Ocu-
pació ICAB que es va celebrar el 27 
d’abril amb la participació de 22 despa-
txos i entitats i prop de 400 assistents.
- L’organització de la 4a Fira Internacio-
nal de l’Advocacia que es va celebrar 
els dies 16 i 17 de febrer amb la partici-
pació de més de 30 països d’arreu del 
món.

• ASSESSORAMENT PERSONALITZAT. 
Dirigit tant als despatxos/empreses 
que requereixen incorporar talent, do-
nant suport en les necessitats de les 
entitats en la definició del perfil a re-
clutar, com a les persones col·legiades 
que busquen una oportunitat profes-
sional i/o un canvi per millorar. Fent 
l’acompanyament i suport en tot el pro-
cés.

• RECLUTAMENT. Amb un procés de 
captació de talents que més s’ajustin 
a la vacant i amb assessorament previ 
a la publicació de l’oferta. L’objectiu és 
atraure a aquells perfils idonis a la ma-
teixa per tal que l’entitat tingui un nom-
bre suficient de persones candidates 
per realitzar el procés de selecció.

• ORIENTACIÓ I INTERMEDIACIÓ LA-
BORAL. És un servei exclusiu per a 
les persones col·legiades i associades 
a l’ICAB. La metodologia és a través 
d’entrevistes personalitzades que te-
nen com a objectiu principal orientar 
professionalment; aconseguir la inser-
ció laboral; donar suport en el procés 
de recerca, canvi de feina, millora i 
creixement professional.

• BORSA DE TREBALL EN LÍNIA. 
Adreçat a dos tipus d’usuaris/es: 
- Els despatxos i/o entitats publiquen la 
seva oferta laboral, l’eina permet defi-
nir els requisits d’adequació al lloc de 
treball, ajuda a filtrar aquells perfils que 
més s’ajusten a la vacant.
El SOOP ofereix un servei exclusiu als 
despatxos d’advocats/des, que consis-
teix en fer una preselecció dels currí-
culums de candidats/es que s’ajustin al 
perfil sol·licitat. Segons els criteris mar-
cats pel despatx, es realitza una recer-
ca exhaustiva de candidats i candidates 
que més s’ajustin o encaixi al perfil de 
l’oferta. Amb la preselecció, s’envien Gràfic 17. OFERTES PUBLICADES EN 

EL SOOP. 
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QUE PUBLIQUEN OFERTES. 
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HISTÒRIC DE LA SINISTRALITAT PER MATÈRIES        

MATÈRIES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ADMINISTRATIU 11 7 12 16 12 10 13

LABORAL 72 76 95 115 123 132 112

FISCAL 50 55 55 52 41 54 36

CIRCULACIÓ 8 4 2 4 3 2 5

MATRIMONIAL 0 0 0 0 0 0 0

CIVIL 68 104 75 107 110 124 121

PENAL 8 9 3 7 6 7 11

MERCANTIL 7 13 12 12 8 18 8

REGISTRAL 0 0 0 0 0 0 0

PROCESSAL 3 0 0 0 0 0 0

ALTRES 1 2 2 6 4 9 9

HISTÒRIC DELS MOTIUS D'INICI DELS EXPEDIENTS        

MOTIUS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

AD CAUTELAM 46 31 29 46 53 55 42

ESCRIT RECLAMACIÓ DEL CLIENT 111 144 172 198 168 194 157

REC. PRESENTADA PERJUDICAT 47 56 37 33 56 67 71

DEMANDA CIVIL/PENAL 24 37 18 42 30 40 40

ALTRES   2 0 0 0 0 1

Gràfic 20. HISTÒRIC DELS MOTIUS QUE HAN MOTIVAT L’INICI D’UN EXPEDIENT.

Gràfic 19. HISTÒRIC DE LA SINISTRALITAT PER MATÈRIES.

aquells currículums necessaris per tal 
que el despatx pugui seleccionar.  

- Els candidats/es que busquen una 
nova oportunitat laboral o una millo-
ra professional, es poden registrar i 
accedir a les ofertes laborals del seu 
col·lectiu. Els col·legiats/des i associats/
des gaudeixen d’un servei personalit-
zat, d’Orientació Professional i segui-
ment de la seva candidatura.

Al Gràfic 16, es pot veure l’evolució 
de les ofertes publicades en el perío-
de comprès entre 2013 i 2017. Es passa 
de 905 ofertes al 2013 a 1751 l’any 2017, 
la qual cosa suposa un increment del 
93,48%. Aquestes dades són conse-
qüència de l’esforç i la prioritat per part 
de la Junta de Govern en potenciar el 
servei,  així com la situació sociolaboral, 
i del desenvolupament de l’economia a 
nivell general.

Al Gràfic 17, es poden observar els 
tipus d’entitats que busquen perfils 
jurídics. La major part són despatxos 
d’advocats però, també, es té un gran 
nombre d’empreses d’altres sectors 
econòmics que requereixen candidats 
professionals de l’àmbit legal, prin-
cipalment advocats/des in-house. A 
l’apartat “Altres”, són Administració Pú-
blica, despatxos de procuradors, nota-
ries, entitats educatives i entitats sense 
ànim de lucre.

En relació al programa públic del que 
l’ICAB forma part, Xarxa Catalunya 
Emprèn de la Generalitat de Catalun-
ya, es dissenyen accions per facilitar la 
creació i consolidació empresarial, dins 
de l’àmbit comentat d’Advocacia em-
prenedora.

La metodologia emprada continua sent 
el creuament de SERVEIS BÀSICS i 

Gràfic 18. EVOLUCIÓ ANUAL DE LA SINISTRALITAT PROFESSIONAL.
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ACCIONS COMPLEMENTÀRIES.
SERVEIS BÀSICS: Informació i orien-
tació, Assessorament en el procés de 
creació empresarial, Assistència tècnica 
empresarial per a la consolidació em-
presarial, Formació i capacitació empre-
sarial àmbits (gestió, màrqueting on line 
i off line, fiscal, networking, cooperació, 
coaching, planificació estratègica, eco-
nomia social, innovació empresarial). 

ACCIONS COMPLEMENTÀRIES: Sen-
sibilització i difusió de la cultura em-
prenedora a través de fires, sessions 
informatives i publicacions...; accés al 
Finançament públic i privat,  ajuts, sub-
vencions i mediació; serveis facilitadors 
al traspàs de negocis; segones oportu-
nitats amb assessorament i disseny pla 
treball.  

En resum, sota aquesta METODOLO-
GIA DE SERVEIS I ACCIONS, el Pla Es-
tratègic d’emprenedoria SOOP-ICAB: 
• S’ha donat suport de forma proactiva; 
fet proposta d’itineraris personalitzats 
per al seu projecte professional i/o em-
presarial.
• Assessorament sol·licitat i ampliat per a 
què comptin amb els elements necessa-
ris per enfortir els seus projectes empre-

sarials així com acompanyat a fer l’anàlisi 
i estudis bàsics de mercat necessaris; 
suport per confeccionar les estratègies 
empresarials.

• Oferta formativa innovadora necessària 
per a la capacitació i actualització constat.
• Propostes de quadres de comanda-
ment i indicadors 
• Sensibilitzar sobre incorporar sistemes 
de gestió de la innovació sistemàtica, 
• S’ha orientat cap un perfil emprenedor 
knowmads o agents del canvi per a què 
pogués compartir coneixements, generar 
xarxes, potenciar la creativitat empresa-
rial, la capacitació innovadora, enfortir la 
seva competitivitat, la professionalitza-
ció, la cooperació empresarial/professio-
nal, la internacionalització i la innovació, 
com a mecanisme de generació d’empre-
ses amb potencial de creixement.

Indicadors Emprenedoria/Empresa:
• Accions d’informació, d’assessora-
ment i seguiment tècnic a emprenedors 
i empreses: 463
• Empreses creades: 39 
• Plans d’empresa: 30
• Grau d’assoliment dels objectius mar-
cats pel programa Catalunya Emprèn: 
97,65%

SERVEI D’INTERMEDIACIÓ,  
RESPONSABILITAT, I ASSEGU-
RANÇA COL·LEGIAL (CIRAC).
La Comissió d’Intermediació, Res-
ponsabilitat i Assegurança Col·legial 
(CIRAC) s’encarrega de la tramitació 
i gestió de tot allò relacionat amb la 
presentació de declaració de sinis-
tre per una presumpta negligència o 
error derivat de l’exercici de la pro-
fessió, 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.

Al Gràfic 18 es pot veure l’evolució 
anual de la sinistralitat professional, en 
el període comprès entre 2010-2017. En 
aquest, es veu com la tendència de la 
mateixa es mostra a l’alça, tot i que el 
2017 ha hagut una davallada. Aquest 
any, la CIRAC ha portat un control més 
exhaustiu dels sinistres, no tramitant 
aquells que estaven per sota de fran-
quícia o aquells presentats per o contra 
col·legiats no assegurats al 2017 per la 
pòlissa col·lectiva de responsabilitat 
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civil professional que té concertada 
l’ICAB amb CASER.

Al Gràfic 19 hi ha una taula amb 
l’històric de la sinistralitat, tenint en 
compte la matèria de la qual ha derivat. 
En aquest, es veu com les matèries que 
major volum de sinistralitat han repre-
sentat han estat la laboral, amb un total 
de 112 assumptes l’any 2017, i la civil amb 
121 expedients. 

Al Gràfic 20 es pot veure l’evolució 
dels motius que han justificat l’inici d’un 
expedient, des de l’any 2010 fins a l’any 
2017. La gran majoria dels mateixos han 
estat iniciats arran d’un “escrit de recla-
mació per part d’un client” a l’advocat 
assegurat.  D’igual manera, es veu que 
cada cop hi ha més declaracions de si-
nistre presentades directament pel re-
clamant/client.

SERVEI D’ORIENTACIÓ 
EN MATÈRIA D’ESTRANGERIA.
La Comissió d’Estrangeria és una Comis-
sió Delegada de la Junta de Govern de 
l’ICAB. El nucli central de la seva activitat 
és el Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) 
destinat als col·legiats/des. A través 
d’aquest servei, s’ofereix una orientació 
relativa al marc jurídic de l’estrangeria, la 
nacionalitat espanyola, la protecció inter-
nacional, i la mobilitat internacional. 

L’orientació jurídica és l’activitat principal, 
però la tasca de la Comissió no s’esgota 
en aquesta activitat. Amb l’objectiu de 
proporcionar un suport multidisciplina-
ri per a tots aquells que es dediquen a 
aquesta branca del Dret, des de la Co-
missió es donen a conèixer els criteris 
administratius emprats en la tramitació 
d’expedients per les diferents adminis-
tracions implicades,  s’elaboren informes 
jurídics, s’informa dels canvis legislatius 
que afectin a matèries vinculades al Dret 

d’Estrangeria, s’actualitza la base de juris-
prudència de l’apartat d’estrangeria del 
web, es programen activitats formatives 
sobre matèries d’especial interès i l’edició 
anual del Curs General d’Estrangeria. 
En altres ocasions,  la Comissió inten-
ta aconseguir solucions satisfactòries 
a les incidències que sobre tramitació 
d’expedients els remeten les persones 
col·legiades adreçant-se, si s’escau, a 
l’organisme o Administració pertinent. 

Mitjançant acords de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Barcelona i el Minis-
teri de l’Interior, des de la Comissió 
d’Estrangeria es coordinen respectiva-
ment el SAIER (Servei d’Atenció a Immi-
grants, Emigrants i Refugiats) i el SOJ al 
Centre d’Internament d’Estrangers de la 
Zona Franca de Barcelona, deixant així 
latent la implicació de l’ICAB en la salva-
guarda dels drets dels més vulnerables.

Durant l’any 2017, la Comissió 
d’Estrangeria ha tractat de canalitzar els 
seus recursos en la creació d’un servei 
de gestió de cites per lliurar diverses 
modalitats d’expedients davant l’Oficina 
d’Estrangeria de Barcelona amb la fina-
litat de donar resposta a les dificultats 
existents a l’hora de gestionar les cites 
a través del portal de la seu  electrònica 
de la Secretaria d’Estat d’Administracions 
Públiques. 

Si s’analitza l’activitat principal de la Co-
missió d’Estrangeria, el Servei d’Orientac
ió Jurídica, es pot comprovar a través del  
Gràfic 21 -que mostra les categories de 
consultes més rellevants i la seva evolu-
ció en el període comprés entre els anys 
2013 i 2017-, com un cop més les consul-
tes del Règim General, format pel drets 
i llibertats dels estrangers no comunita-
ris a Espanya, concentren la categoria 
de consultes amb el registre més elevat 
i prossegueix una vegada més amb pro-

gressió ascendent amb un total de 2.059 
peticions d’informació. Situació similar 
pel que fa al Règim de Comunitaris, si-
tuant-se un any més  com a segon motiu 
de consultes, amb 812.
 
Els temes vinculats a la Nacionalitat, amb 
360 consultes, confirmen que la població 
estrangera resident continua interessada 
en l’adquisició de la nacionalitat espanyo-
la, essent aquesta matèria el tercer bloc 
més demandat entre els usuaris del ser-
vei.

En el marc de la secció de mobilitat inter-
nacional, en el 2017 les consultes sobre 
les autoritzacions de residència regula-
des en la Llei 14/2013, de 27 de setembre 
de recolzament als emprenedors i la seva 
internacionalització s’han consolidat a 
l’alça amb un total de 212 consultes. 

Com a últims motius de consulta a des-
tacar, estarien els vinculats amb el dret 
d’Asil i la Protecció Internacional, que 
amb 85 peticions d’informació confirma 
la progressió ascendent dels  darrers 
anys.

En els Gràfics 22 i 23 es poden observar 
la tipologia de les 5.367 consultes ateses 
al llarg del 2017 i, dins de cada categoria, 
quines són les més recurrents.  

Dins la categoria de Règim General, 
un any més, les qüestions vinculades a 
l’obtenció de la residència per circums-
tàncies excepcionals, arrelament social, 
es troben entre les més demandades 
amb 236 consultes. 

Cal destacar també l’augment significatiu 
de les consultes vinculades a la situació 
dels estudiants amb 199 consultes, i  la 
voluntat dels estrangers residents en 
reunir-se amb el seus familiars a través del 
Reagrupament Familiar amb 131 qüestions. 
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Pel que fa a les consultes que integren el 
dret dels ciutadans comunitaris i els seus 
familiars, sobresurten les relatives als 
drets i deures dels familiars de ciutadans 
comunitaris, fruit de les unions mixtes en-
tre ciutadans comunitaris i extracomuni-
taris, amb  587.  

Pel que fa a la nacionalitat espanyola, 
són les qüestions vinculades amb les vies 
d’adquisició de la nacionalitat espanyola 
per residència amb  191 consultes o les 
relatives  a la tramitació dels expedients 
de nacionalitat amb 162 els temes més 
demandats.

Durant l’any 2017, les dificultats en  
l’obtenció de cites prèvies a través del 
portals de la seu  electrònica de la Secre-
taria d’Estat d’Administracions Públiques 
per als tràmits que requereixen la com-
pareixença personal de l’interessat en 
dependències de l’Oficina d’Estrangeria 
de Barcelona sumen  un total de 893 con-

sultes. 512 fan referència a les dificultats 
en l’obtenció de cites i 381 relatives al ser-
vei que des de la Comissió d’Estrangeria 
s’ha posat en marxa adreçat als col·legiats 
i col·legiades en l’ICAB amb la intenció 
de reduir el  col·lapse.

Pel que fa a les autoritzacions regulades 
en la llei 14/2013 de recolzament als em-
prenedors i la seva internacionalització, 
continuen predominant les consultes 
sobre la possibilitat d’obtenir la residèn-
cia en el supòsit de realitzar una inversió 
significativa a Espanya, principalment la 
inversió en béns immobles amb un total 
de 72 consultes, seguides de les consultes 
sobre les autoritzacions per a professio-
nals altament qualificats amb 53 peticions 
d’informació. 

Respecte a les consultes relacionades 
amb la protecció internacional, les qües-
tions vinculades a la intervenció lletrada 
tant en les peticions en frontera ó en terri-

16
35

18
8

47
3

24 23
2

56
0

50

2014 2015 2016 2017

Gràfic 21. EVOLUCIÓ DE LES CONSULTES.
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tori centren l’ eix d’interès de les 85 qües-
tions plantejades.

Si parlem de qüestions vinculades a recó-
rrer les resolucions administratives des-
favorables, s’han plantejat 112 qüestions, 
essent les relatives a la interposició de 
recurs contenciós administratiu les més 
comuns amb 55 consultes.

D’altra banda, la transversalitat del Dret 
d’Estrangeria fa que des de la Comissió 
es resolguin també consultes de Dret de 
Família amb 33 peticions, o  15 sobre Dret 
Penal.

Pel que fa a les vies de comunicació que 
utilitzen els col·legiats i col·legiades a 
l’hora de contactar amb la Comissió, un 
any més s’evidencia la supremacia de les 
consultes telefòniques amb un total de 
4.813, que representen el 89,68%. En se-
gon lloc, els col·legiats/des han optat pels 
correus electrònics amb 288 peticions, 
que representen el 5,37% i per últim, les 
visites presencials en dependències de la 
Comissió amb un total de 260 consultes, 
4,84%.

El Gràfic 25 mostra les dades del servei 
de gestió de cites que presta la Comis-
sió d’Estrangeria. El tipus de cites que els 
col·legiats i col·legiades poden obtenir 
mitjançant aquest servei poden ser per a 
la presentació de sol·licituds d’autoritza-
cions inicials de treball competència del 
Departament de Treball, Afers Social i Fa-
mília de la Generalitat de Catalunya, amb 
79 peticions trameses i ,temporalment, es 
gestionen cites per a tràmits en l’Oficina 
d’Estrangeria de Barcelona que reque-
reixen la compareixença personal de l’in-
teressat, de les qual s’han traslladat des 
que es va encetar el servei en el mes de 
novembre de 2017 fins al 31 de desembre, 
aproximadament 1555 peticions.
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CENTRE DE MEDIACIÓ DE L’ICAB 
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Gràfic 22. TIPOLOGIA DE LES CONSULTES COMISSIÓ D’ESTRANGERIA
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Gràfic 23. CONSULTES MÉS DEMANDADES EN CADA CATEGORIA
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(CEMICAB)
El CEMICAB és el Centre de Mediació 
del Col·legi de l’Advocacia de Barcelo-
na, on a més de la gestió de les media-
cions públiques, es gestiona un servei 
de mediació per a l’advocacia consis-
tent en informar i tramitar totes les 
qüestions relatives a la mediació, des 
del suport per sol·licitar acudir a aques-
ta via per resoldre controvèrsies, com 
per a incorporar-se com a persona me-
diadora, realitzar formació en mediació 
o tramitar les sol·licituds de mediació 
realitzades per la ciutadania, procedint 
a la designa de persona mediadora.

Al Gràfic 26 es pot veure l’evolució 
de la mediació al CEMICAB, des de la 
seva creació fins a l’any 2017. En aquest 
podem veure com hi ha un lleuger aug-
ment de les mediacions privades ac-
ceptades. Durant l’any 2017 s’han tra-
mitat 120 expedients de mediació, dels 
quals 45 han estat acceptats,  73 no ac-
ceptats i 2 estan en tràmit.

D’altra banda, es veu com el nombre 
total de mediacions privades accepta-
des 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 ju-
risdiccionals.

De l’altra, s’està davant una institució 
relativament jove, de manera que, en un 
futur, quan la Mediació com a tal abasti 
un major grau de maduresa, possible-
ment es veuen augmentar els nombres 
referits als expedients privats tramitats 
pel CEMICAB.

Al Gràfic 27 es pot veure la procedència 
de les mediacions sol·licitades al CEMI-
CAB, des de 2012 fins a 2017. En aquest, 
es veu com la gran majoria d’expedients 
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s’inicien directament al propi centre, amb 
76 a l’any 2017 de les 120 totals sol·licita-
des en aquest any. La segona font més 
cabalosa, amb 22 sol·licituds derivades, la 
constitueix l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 
(OAC), mentre que han procedit dels “Ju-
tjats” i els “SOM-SOJ” 11 i 11 expedients, 
respectivament.

SERVEI D’ATENCIÓ COL·LEGIAL.
El Servei d’Atenció Col·legial és un depar-
tament creat per informar, assessorar i 
prestar serveis als col·legiats/des de ma-
nera personalitzada i centralitzada. Inclou 
tres àrees diferenciades: Servei d’Atenció 
Col·legial (carrer Mallorca i Ciutat de la Jus-
tícia), Registre General i Centraleta.

Els seus principals objectius i tasques són 
atendre les consultes de les persones 
col·legiades en matèria col·legial i profes-
sional, també gestionar els diferents tràmits 
col·legials: col·legiacions i reincorporacions, 
baixes col·legials, canvis de condició (altes 
i baixes d’exercici) i  actualització de da-
des col·legials (adreces, comptes bancaris, 
etc...)

Els serveis que es presten al Servei 
d’Atenció Col·legial són els següents:
• La renovació, substitució i ampliació de les 
pòlisses de Responsabilitat Civil de tots els 
col·legiats exercents.
• Emissió dels diferents carnets col·legials.
• Passis de presons.
• Videoconferències amb centres peni-
ten-ciaris.
• Autoritzacions per a la defensa d’as-
sum-ptes propis.
• Renúncies d’honoraris.
• Certificats.
• Descomptes per naixement de fills/es.
• Adhesions a convenis de col·laboració.
• Tramitació de les sol·licituds d’ajorna-ment 
en el pagament de quotes col·legials.
• Tramitació de les sol·licituds d’ajuts a 
per-sones amb discapacitat o familiars de-
pendent amb discapacitat.

cemicab oac jutjats
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Gràfic 27. PROCEDÈNCIA DE LES MEDIACIONS SOL·LICITADES AL CEMICAB.
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• Punt d’informació cadastral.
• Servei telefònic d’interpretació simultània.
• Lliurement d’autoritzacions d’aparcament.
• Cessió de despatxos.
• Venda de productes col·legials (paper pro-
fessional, 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 Guàr-
dia Urbana de Barcelona.

L’any 2017 s’han atès 14.066 consultes pre-
sencials i 100.277 atencions telefòniques al 
Servei d’Atenció Col·legial, de les 330.209 a 
tot l’ICAB. 

Aquest any 2017 s’ha continuat avançant en 
la millora dels Serveis prestats a les perso-
nes col·legiades, amb l’horari d’atenció al 
públic de 9 a 20h, (excepte els divendres 
de 9 a 15h).

D’altra banda, durant aquest 2017 s’ha posat 
en marxa el Servei de Videoconferències 
amb centres penitenciaris, pioner a Cata-
lunya i a la resta de l’Estat. 

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 
conjuntament amb la Direcció General de 
Serveis Penitenciaris, ha posat al servei dels 
advocats/des d’aquesta Corporació la pos-
sibilitat de mantenir entrevista amb els seus 
clients interns en centres penitenciaris, a 
través del sistema de videoconferència. 

En aquest sentit, aquest any 2017, s’han pro-
duït 259 videoconferències, evitant així el 
desplaçament al centre penitenciari, estal-
viant temps i que ha permès incrementar 
les possibilitats de comunicar i informar als 
clients interns en centres penitenciaris, en 
un exercici, també, de responsabilitat social.
S’ha consolidat també el servei pel qual els 
advocats/des d’aquesta Corporació poden 
tramitar, telemàticament o directament, les 
peticions dels informes d’accidents de tràn-
sit de la Guàrdia Urbana de Barcelona i de 
la Policia de Catalunya, a través del Col·legi.

També ha estat important l’emissió de cer-
tificats de signatura digital/ACA (Gràfic 
28) que durant l’any 2017 ha estat molt 
important, donada l’entrada en vigor de la 
modificació legislativa processal l’any 2016 
per la qual, tots els advocats i advocades 
hauran de comunicar-se amb els Jutjats i 
Tribunals on-line. Aquesta tasca ha estat 
acompanyada també d’una important fun-
ció 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/des.

D’altra banda, un dels serveis més utilit-
zats pels advocats i advocades, especial-
ment a la Ciutat de la Justícia de Bar-
celona, hastat el servei de préstec de 
togues. Com podeu veure al Gràfic 29, 
aquest any 2017, a les sales de l’ICAB dels 
jutjats de Barcelona, s’han prestat gaire-
bé 100.000 togues, essent la jurisdicció 
civil la que té un volum més important, 
amb més de 33.000 togues prestades. 
Cal recordar que hi ha unes 1000 togues 
a disposició dels advocats i advocades, 
que les togues velles es van renovant i 
que, periòdicament, cada 45 dies com a 
màxim, es porten a rentar.

Aquest any 2017, a la Ciutat de la Justí-
cia s’han destinat recursos a millorar el 
servei d’accés als ordinadors existents.  
En concret, com es pot apreciar al Gràfic 
30, l’any 2017 s’han realitzat un total de 
33.716 connexions, per part de 2651 usua-
ris únics, als ordinadors de la CJ, en les 
franges horàries especificades, la majoria 
de 9 a 14h, essent les 11 l’hora punta. 

Per altra banda, en quan a l’accés wifi a 
la seu de l’ICAB del carrer Mallorca de 
Barcelona, l’any 2017 s’hi han connec-
tat 6.296 col·legiats/des. Durant el 2017 
aquesta xarxa wifi s’ha ampliat per do-
nar cobertura a totes les delegacions de 
l’ICAB. Gràfic 30. ÚS ORDINADORS A LA CJ
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Les activitats de 
les comissions

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

Aquestes han organitzat al llarg de l’any més de 230 
activitats, fonamentalment conferències i trobades 
d’actualitat, totes elles relacionades amb els diferents 
àmbits d’interès professional dels advocats i advoca-
des de Barcelona.  

Com a novetat, durant el 2017 es va presentar la nova 
Comissió dels Drets de les Persones amb Discapaci-
tat, que té com a objectiu promoure el respecte dels 
drets i la protecció de les persones que tinguin qual-
sevol discapacitat física, mental, intel·lectual o senso-
rial que dificulti una vida plena personal i d’integració 
en la societat, evitant qualsevol discriminació que pu-
gui vulnerar la seva dignitat com a ésser humà.
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Comissió d’Advocats d’Empresa

Conferència: ‘Està la seva empresa preparada per la Nova Llei de Patents? Novetats 
mes destacades’

In House Day 2017 - Conferència i còctel: ‘Comunicació i confiança. Com podem 
entendre’ns amb els que no ens entenem?’

Conferència: ‘Com resoldre un contracte de distribució? Situació actual i consells 
pràctics’

Conferència: ‘Necessites contractar un advocat per al teu equip? El Departament Ju-
rídic, el gran desconegut per a RRHH’

Conferència: ‘Indemnització per infracció de marca: criteris legals i tendències judi-
cials’

Curs Excel Bàsic

Conferència: ‘Prevenció de Blanqueig de Capitals. Encara creus que no aplica a la teva 
activitat de negoci?’

Conferència: ‘Mediació i Empresa’

Comissió de Justícia Penal Internacional 
i Drets Humans 
Conferència: ‘Forces de l’ONU per al Líban -UNIFIL-. Un instrument de pau per a 
Orient Mitjà. Marc Jurídic de les operacions militars en l’exterior’

Assemblea de la Comissió de Justícia Penal Internacional i DDHH i Conferència: ‘15 
anys de la Cort Penal Internacional. Cap a la consolidació del Dret Penal Internacional 
i lluita contra la impunitat’

Conferència: ‘Els delictes en matèria de seguretat vial: ‘dolo’ eventual en el Dret inter-
nacional’

Advocat en escac: ‘L’exercici de la professió a Veneçuela’

Conferència: ‘Euroorden’

Taula rodona: ‘Justícia universal’

Conferència: ‘Persecució i acusació dels crims contra la humanitat’
Conferència: ‘Ciberbullying, grooming i sexting’
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Cinefòrum: ‘Els judicis de Nuremberg’ 

Visita organitzada per la CJPI i DDHH a les Institucions Europees

Fòrum d’Advocats Veneçolans

Comissió de Drogues
Conferència: ‘Delicte contra la Salut Pública. Jurisprudència del tipus atenuat (article 
368 paràgraf segon del Codi Penal)’

Conferència: ‘Addiccions sense substància (jocs, Internet, xarxes socials, sexe...)’

Conferència del curs de delictes contra la Salut Pública: ‘Mesures penals alternatives a 
la pena privativa de llibertat. Suspensió i substitució de la pena de presó’

Conferència: ‘Criteris de la Fiscalia en matèria de drogues, i la seva aplicació a la reali-
tat criminal al territori de l’Audiència Provincial de Barcelona’

Comissió d’Advocats de  
Responsabilitat Civil i Assegurances
Fòrum de Debat de RC: ‘Comentaris a les últimes Sentències del Tribunal Suprem en 
l’àmbit de la Responsabilitat Civil’

Curs del Contracte d’Assegurança

Fòrum de Debat de RC: ‘Aspectes fiscals derivats de les indemnitzacions del Barem 
de Circulació’

XXIV Congrés de Responsabilitat Civil 2017

Fòrum de Debat de RC: ‘Responsabilitat Civil de les pòlisses de la llar’

Fòrum de Debat de RC: ‘Estudi del nexe de casualitat en els accidents de circulació’

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

Conferència: ‘Els drets de les persones refugiades. L’acció judicial com a suport a la 
protesta social’  
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Taula rodona: ‘40 anys de la vaga de Roca Radiadores: el paper dels advocats laboralis-
tes’  

Presentació de llibre: ‘August Gil Matamala. Al principi de tot hi ha la guerra’

Jornada: ‘L’aplicació de l’article 155 CE. Anàlisi constitucional i vulneració de drets fo-
namentals’  

Conferència: ‘La justiciabilitat com a garantia dels drets socials. Els dret al treball i a les 
prestacions de Seguretat Social’  

Trobada AED (Advocats Europeus Demòcrates)  

Participació a la Ia Jornada Internacional de Familiars de Persones Represaliades

Seguiment del Projecte Grècia/Refugiats amb Stop Mare Mortum i de l’acció Conten-
ciosa Administrativa per l’incompliment en l’acollida de refugiats  

Participació en el grup de treball ‘El dret a la informació de la persona detinguda’. 
Atestats a Comissaria  

Col·laboració amb el grup ‘Fronteres i Drets’  

Treballs per al Dia de l’Advocat Amenaçat (la Xina) amb Associacions i entitats interna-
cionals d’advocacia

Missions d’observació de judicis a advocats/des a Turquia  

Treballs de participació en la ‘Coordinadora per a la prevenció i denúncia de la Tortura’ 
(CPDT) i assistència a reunions tant a nivell estatal com a Catalunya. Informe Anual

Participació en el projecte SIRECOVI, un projecte contra la violència Institucional amb 
la UB i l’OSPDH  

Oficina en permanència d’informació i denúncia als locals de l’ICAB per Vulneració 
Drets Fonamentals (Referèndum 1-O a Catalunya). 

Entrevista amb el Director General de Serveis Penitenciaris per al treball d’elaboració 
de proposta relativa a una millor protecció del dret de defensa dels interns estrangers, 
amb especial referència a la Circular 1/2013, de modificació de la Circular 1/2011 sobre 
Estrangeria als centres penitenciaris de Catalunya i de proposta de creació d’un equip 
de classificació extern per tal de classificar inicialment en Tercer Grau de tractament a 
persones condemnades a penes privatives de llibertat, presentades al Director Gene-
ral de Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya.  

Participació activa en consultes i en els treballs de la Comissió del Parlament pels 
DERT (Departaments Especials de Règim Tancat).  
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Servei Permanent d’Atenció a les Vulneracions de Drets Fonamentals a la seu de l’ICAB 
(setmana prèvia al referèndum a Catalunya de l’01/10/17)  

Emissió de comunicats en temes d’actualitat jurídica relacionades amb els DDHH i el 
Lliure Exercici de l’Advocacia:  

Comunicat: Pronunciament de la Comissió de Defensa ICAB sobre la presó provi-
sional acordada contra els presidents d’Òmnium Cultural i de l’Assemblea Nacional 
Catalana pel Jutjat central d’Instrucció 3 de l’Audiència Nacional

Comunicat: Informe jurídic de la Comissió de Defensa del Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona sobre l’abast de la suspensió del referèndum acordada pel Tribunal Consti-
tucional i l’exercici dels Drets fonamentals   

Comunicat: Pronunciament de la Comissió de Defensa de l’ICAB sobre la denúncia de 
la Fiscalia per un delicte de sedició  
 

Comissió dels Drets de les Persones amb 
Discapacitat
Acte de presentació de la nova Comissió  

Comissió Dret Penitenciari

27è Curs de Dret Penitenciari

Taula Rodona: ‘Claus pràctiques per obtenir el permís penitenciari dels nostres 
clients’

Presentació: ‘Circular 2/2017 de Règim Tancat’

2a Visita al Centre Penitenciari Brians 2: ‘El CIRE com a eina de reinserció social’

Conferència: ‘Tancament de la Model: inconvenients i avantatges’

Reunió de Treball Jutges i Fiscals

Reunió de Treball Centres Penitenciaris

1a  Visita al Centre Penitenciari Brians 2 - Curs de Dret Penitenciari
Conferència CSP: ‘El canvi de paràmetres interns al CP Brians 2 després del trasllat 
de la Model i el nou centre de preventius’ 

Conferència CSP: ‘La Guàrdia Civil en el tractament i gestió de col·laboradors de la 
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justícia penitenciària’

Conferència CSP: ‘Primers graus, aïllaments per càstigs i utilització de la força al 
sistema penitenciari’

Conferència CSP: ‘Risc penitenciari: Risc 0 i Risc-Canvi’ 

Conferència CSP: ‘Suspensió de la Pena’ 

Realització de diferents articles de Dret Penitenciari a la revista Món Jurídic

Comissió per a la Igualtat de Drets  
dels Nous Models de Família
Conferència: ‘El registre de parelles estables de Catalunya: per a què serveix?’

Jornada: ‘Aproximació jurídica a la desaparició forçada de menors a Espanya’

Curs sobre Parelles Estables (2017)

Taula rodona  ‘La maternitat subrogada: aspectes legals’

Comissió de Dones Advocades

Conferència: ‘La coordinació de parentalitat, una eina al servei del Dret de Família’         

Taula Rodona: ‘Ventres de lloguer. Anàlisi, salut i Dret comparat’

Conferència: ‘Jutjar amb perspectiva de gènere’              

Conferència: ‘El règim de les famílies recompostes en el Codi Civil de Catalunya’

Conferència: ‘Contractes de durada determinada. Efectes sobre les dones treballa-
dores de les Sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 14/09/2016’        

Networking i cooperació: ‘Dones advocades, economistes i psicòlogues’

Conferència: ‘Indemnització de danys i devolució dels aliments pagats en casos 
d’ocultació de la paternitat’

Conferència: ‘Els fills no comuns a la família reconstituïda segons el CCat’          
Conferència: ‘La discapacitat, protecció i autonomia: l’assistent’ 

Participació permanent en les reunions del Consell de Dones de l’Ajuntament de 
Barcelona      
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Entrevista amb la Presidenta del Parlament Carme Forcadell, canvi d’impressions i 
incidència en polítiques de dones      

Redacció i lectura del Manifest del Dia Internacional de la Dona 

Participació d’una companya de la Comissió de Dones com a ponent de la jornada 
tècnica de debat per al disseny de la formació de persones de referència organitza-
da pel Consell de Relacions Laborals de Catalunya              

Participació en la presentació del Protocol per a la prevenció i abordatge de 
l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa                          

Conferència sobre el vel islàmic en el món del treball arran de les sentències TJUE 

Reunió amb una associació que lidera un projecte d’ensinistrament de gossos 
d’acompanyament a dones maltractades     

Assistència a les jornades de Vigo sobre VIDO

Redacció i lectura del Manifest del Dia internacional per a l’eliminació de la violència 
masclista  

Conferència Dia Internacional de les Dones al Centre Cívic Navas,  Ajuntament 
de Barcelona. El paper de les dones en el món de l’advocacia: de Maria Soteras a 
l’actualitat.

Reclamació d’una Sala lactància Ciutat de la Justícia      

Comunicat CUP, CSQP i JxSí del Parlament de Catalunya, de posicionament de la 
Comissió de Dones de repulsa a la Llei de Violència de Gènere russa              
                    

Grup de l’Advocacia Jove
Processal Civil 
El meu primer arbitratge
El meu primer monitori, monitori europeu i canviari
Les meves primeres mesures cautelars 
Ja tinc sentència, i ara què? La meva primera execució civil
Qüestions bàsiques sobre la redacció de contractes: compravenda, arrendament, 
obra
El meu primer recurs d’apel·lació civil
La meva primera taxació de costes
Les meves primeres Diligències Preliminars 
Possibilitats processals davant la insolvència empresarial
Problemàtica de la Hipoteca Multidivisa 
El meu primer judici civil
Qüestions imprescindibles en matèria processal civil. Consells pràctics



memòria201774

Dret a l’habitatge versus Dret a la Propietat
El meu primer recurs de cassació i d’infracció processal civil
                                         
Mercantil i Concursal
Fase de qualificació
Diferències entre la Junta General i l’òrgan d’administració
Qüestions bàsiques de Dret de la Competència
Contracte d’Agència versus Contracte de Distribució
Efectes de la declaració de concurs (sobre el deutor, creditors, contractes i pro-
cediments)
Fase de liquidació
Constitució de societats
La SLP, en termes generals
Informe provisional (estructura i impugnació)
Sol·licitud de concurs
Fase de conveni
El Concurs de Persona Física
Insinuació de crèdits i composició del passiu
Certificacions: tipus, confecció, usos
  
Laboral
La representació legal i sindical dels treballadors
La vista oral. Contestació a la demanda 
Les modalitats de contractació
Convenis col·lectius
Nòmina i Seguretat Social per a advocats
Tipus d’acomiadaments, declaració i efectes
La demanda laboral
Ja tinc sentència, i ara què? Execució i recursos
Falsos autònoms i falsos becaris al món de l’advocacia
L’acomiadament col·lectiu

Penal 
Execució de sentència
Instrucció
Judici per delicte lleu
Apel·lació contra sentència del procediment abreujat
Judici Oral
La fase intermèdia
Problemàtica de l’advocat en dissenyar un model de prevenció de delictes

Administratiu 
El meu primer procediment d’asil i protecció Internacional d’Estrangeria
Conceptes bàsics del Dret Urbanístic
El meu primer procediment de Protecció de la Legalitat Urbanística
Procediment abreujat en la jurisdicció contenciós administrativa
Execució de sentència en la jurisdicció contenciós-administrativa

Altres 
Fiscalitat en les operacions de M i A
Tendències del mercat laboral dels advocats
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Parlar en públic. Ens ho passem bé?
La marca personal de l’advocat
Com puc generar negoci en l’entorn digital?
Taller de Captació de Clients i Màrqueting Digital
El format extern com a instrument de persuasió
Legítima o llegítima? Recursos per a la redacció jurídica
Comunicació verbal i no verbal, com parlar en públic

El GAJ ha desenvolupat altres activitats de gran importància que també han contri-
buït a la formació dels agrupats:

· Mentoring. S’ha mantingut i potenciat el Mentoring, una iniciativa de suport als 
joves advocats i advocades que s’inicien en l’exercici de la professió mitjançant vuit 
sessions mensuals  de 14 a 16h amb un mentor/a. En elles els usuaris plantegen els 
seus dubtes professionals. Les disciplines impartides han estat Civil, Penal, Laboral 
i Família.

· Butlleta d’Actualitat Jurídica. S’ha creat la Butlleta d’Actualitat Jurídica del GAJ, 
una iniciativa que pretén servir de plataforma de difusió de coneixements jurídics 
entre els joves col·legiats barcelonins, agrupats del GAJ Barcelona. Publicació de 4 
exemplars durant 2017.

Pel que fa a la participació institucional del GAJ, hi ha: 

· Participació a les Assemblees trimestrals organitzades per la  Confederación Espa-
ñola de Abbogados Jóvenes (CEAJ).
· Participació a les Assemblees trimestrals organitzades pels Joves Advocats de Ca-
talunya, organitzant la del mes de gener.
· Participació als International Meetings organitzats per l’European Young Bar Asso-
ciation (EYBA) a Porto i Londres.
· Des de desembre de 2016, el GAJ compta amb una representant a la CEAJ, ja que 
Alba Tàsies ostenta la Secretaria de la mateixa, juntament amb els membres de la 
candidatura encapçalada per Mara Monreal (GAJ Málaga).
 
Pel que fa a l’àrea Social: 

· Celebració del Concurs d’Oratòria Amadeu Maristany In Memoriam, per buscar 
nous talents d’oratòria entre els advocats joves de Barcelona.
· Sopar GAJ de Sant Raimon de Penyafort
· Publicació de 6 edicions de la revista ‘Speaker’ en paper imprès i publicació electrò-
nica setmanal de l’e-Speaker, amb informació sobre les activitats properes
· Participació en diverses publicacions jurídiques i de premsa (per exemple, El Ju-
rista)
· Organització dels Afterworks, incloent l’Afterwork a la terrassa de l’ICAB.
· Organització de GAJ Talks, activitat creada l’any 2016 donant-li continuïtat a 
l’esdeveniment. 
· Ofertes de tot tipus per als joves col·legiats
· Participació en 8 tallers ‘Ja sóc advocat, i ara què?’, enfocats a orientar els joves 
advocats que comencen.
· Participació en les sessions d’orientació professional, donant la benvinguda als nous 
col·legiats, guia per l’ICAB i copa de cava de benvinguda.
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Comissió Prospectives  
Socio-Professionals
Curs: ‘Com fer rendible un despatx d’advocats’

Presentació dels resultats de l’enquesta ‘Radiografia de la professió’

BIZ BARCELONA 

Comissió de Sèniors
Conferència  sobre ‘Cap a on va el món àrab’
Conferència sobre ‘El dret musulmà clàssic i les actuals corrents ideològics de l’Islam’
Taula de debat sobre ‘Importància de la informació tècnica dels immobles i la Propietat 
Horitzontal a Catalunya’
Conferència sobre ‘La vida quotidiana a través del gòtic’
Conferència sobre ‘Diferències i contractis entre el dret espanyol i l’anglosaxó’
Conferència sobre ‘L’evolució dels castells i de l’artilleria’
Presentació del llibre ‘Podeu anar en pau’
Conferència sobre ‘El difícil equilibri entre la llibertat d’informació i les garanties de la 
instrucció penal’
Conferència sobre ‘La vida quotidiana a través del gòtic’
Presentació de Llibre: ‘La meva veritat’
Conferència sobre ‘L’actuació del pèrit en els processos judicials’
Conferència sobre ‘La mediació: passat, present i futur’
Conferència sobre ‘La fiscalitat de les economies col·laboratives’ 
Conferència sobre ‘Comunicació i periodisme’
Conferència sobre ‘Situació dels mercats financers i perspectives econòmiques’
Conferència sobre ‘Olímpia i els Jocs Olímpics’

Sessions sobre temes d’actualitat.
19/01/2017
02/02/2017
16/02/2017
02/03/2017
30/03/2017
20/04/2017
18/05/2017
15/06/2017
29/06/2017
21/09/2017
16/10/2017

Altres.
26/01/2017 Cine Fòrum “Els altres”
23/02/2017 Cine Fòrum  “La túnica sagrada”
30/03/2017 Cine Fòrum “Laura””
26/04/2017 Cine Fòrum ““Camino””
25/05/2017 Cine Fòrum “L’ombra d’un dubte””
29/06/2017 Cine Fòrum “Com casar-se amb un milionari”
28/09/2017 Cine Fòrum “Hi havia una vegada Hollywood”
27/10/2017 Cine Fòrum “El pont de Cassandra”
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30/11/2017 Cine Fòrum “Copacabana”
28/12/2017 Cine Fòrum “El piano”
23/03/2017 Excursió al Castell de Montjuïc.
22/06/2017 Excursió al MNAC
01/02/2017 Febrer – març 2017 
28/06/2017. Dinar de final de curs.
14/12/2017.  Dinar de Nadal
Assemblea General Ordinària de la Comissió. –  27 d’abril de 2017
8/02/2017 Lectura teatral de l’obra del Tennessee Williams “27 vagons carregats de cotó”
6/03/2017 Recital de Poesia
18/05/2017 Recital de Poesia
05/10/2017  Lectura teatral de l’obra “Una Parella Singular”

Comissió de Drets dels Animals
Trobada amb representants SEPRONA

Acte Postgrau Antrozoologia 

Trobades bilaterals amb comissions de Protecció dels Drets dels Animals del CICAC

Entrevistes i Notes de Premsa respecte temes d’actualitat en matèria de protecció 
d’animals tres 

Col·legis per temes d’Actualitat.
Jornada científica i commemorativa del 15è Aniversari de la constitució de la CPDA.

Lliurament Premi CPDA al Conseller de Medi Ambient i Territori.

Assistència a les reunions de la Oficina de Protecció d’Animals de l’Ajuntament de 
Barcelona.

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

Tramitació subvencions municipals per projectes CPDA

Treballs preparatoris per l’organització del III Edició Curs de Dret Animal

Treballs preparatoris per l’organització del V Congrés de Drets dels Animals
 

Comissió dels Drets de la Gent Gran
Curs de Drets de la Gent Gran

Seminari: ‘La cura i garantia de l’autonomia de les persones grans’

Comissió d’Arbitratge
Coordinació VII Curs d’arbitratge on-line

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



memòria201778

Participació en el III Congrés Arbitratge Open Madrid (11/05/2017)

Treballs preparatoris del V International Arbitration Congress  (2018)

Trasllat del Registre d’Àrbitres al nou Departament d’Arbitratge. 

Departament  d’Arbitratge
Reunió amb el TSJC per tractar sobre les millores en el Registre d’Àrbitres ICAB

Disseny del nou Registre d’Àrbitres adaptat a les normes de competència i a les peti-
cions del TSJC.

Treballs preparatoris per implantar el nou Registre més dinàmic, actualitzat i autoges-
tionable pels inscrits.

Treballs preparatoris pel trasllat del TACAB al nou Departament d’Arbitratge.
Treballs preparatoris del Networking d’especialistes en arbitratge per la Festivitat de 
Sant Raimon 2018

Treballs preparatoris per a l’elaboració del nou Màster ADR - ICAB

Comissió d’Advocats/des Mediadors/es 
Jornada: ‘Conflictes, maltractaments, mediació i menors’

Conferència: ‘Mediació i Empresa’

II Congrés de Mediació de l’Advocacia : ‘La mediació: una oportunitat i una resposta’ 

Participació en el GLOBAL POUND CONFERENCE

Assemblea Comissió d’Advocats/des Mediadors/es i Conferència: ‘Estratègies per 
promoure i incentivar la Mediació’ 

Jornada sobre l’Acord  Extrajudicial de Pagaments (Mediació Concursal) 

II Jornades: ‘Esport, mediació i gestió de conflictes’ 

Comissió per a la Cooperació  
i el desenvolupament (0,7%)
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) també destina el 0,7% del seu pressu-
post a atorgar ajudes a col·lectius o associacions que després d’un concurs convocat 
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anualment, a través de la Comissió per a la Cooperació i el desenvolupament (0,7%), 
presentin projectes de cooperació jurídica amb pobles en vies de desenvolupament.

L’import total de la partida pressupostària 0,7% corresponent a la convocatòria del 
2017 va ser de 153.862,55 euros (116.189,06€ al pressupost 2017 i 37.673,49€ de roma-
nent de l’any 2016).

Es van presentar 9 projectes la suma total dels quals era de 259.537,18€.  

La Junta de Govern, en sessió 9 de maig de 2017, va aprovar la concessió d’ajuts als 
projectes de cooperació al desenvolupament a:

FUNDACIÓN SONRISAS DE BOMBAY.
El projecte escollit va ser el subvencionat a la convocatòria 2017 que portava per títol: 
“Jump to Justice (J2J) - Justícia global als slums de Bombai”. Van rebre 5.000€

ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU.
El projecte escollit va ser el subvencionat a la convocatòria 2017 que portava per títol: 
“Exigint des de la participació de les víctimes, l’adequada implementació de la Unidad 
de busqueda de personas Desaparecidas a Colòmbia”. Van rebre 21.000€

ZERCA Y LEJOS.
El projecte escollit va ser el subvencionat a la convocatòria 2017 que portava per títol: 
“Protección jurídica frente a la violencia contra el menor y la mujer, en las comunidades 
ribereñas periurbanas de Santo Tomás, Iquitos”. Van rebre 46.757,58€

ASSOCIACIÓ COOPERACCIÓ.
El projecte escollit va ser el subvencionat a la convocatòria 2017 que portava per títol: 
“Acciones legales y de incidència ciudadana para la defensa de mujeres sin acceso a la 
justícia en El Salvador”. Van rebre 28.515,00€.

El finançament d’aquests projectes suposa la despesa d’un 65,82% del pressupost de 
2017 la qual cosa implica un restant de 52.589,97 euros els quals es destinaran a projec-
tes de l’exercici económic de l’any 2018.  

Les entitats van portar fotografies del projecte escollit que van quedar exposades co-
incidint amb el Mercat Solidari de la Festivitat de Sant Raimon al Centre de Formació 
de l’ICAB.





L’ICAB
en imatges
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s’inauguren les reformes de la sala de lectura de la Biblioteca del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona després de les 
obres de millora realitzades a finals de 2016 per adequar-la a la normativa de prevenció d’incendis i incorporar-hi un 
nou sistema de climatització i d’il·luminació. seguint el model d’altres biblioteques, el nou paviment es va canviar amb 
peces de marbre de color blanc i negre, ja que representen la saviesa i la intel·ligència.
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Amb el lema ‘Next stop: Barcelona connection’, la IV Fira Internacional de 
l’Advocacia ha promogut la internacionalització i el networking de l’advoca-
cia barcelonina amb lletrats de diferents països. 

Homenatge als advocats i advocades que compleixen 25, 50 i 75 anys de col·le-
giació durant la Sessió Solemne de Sant Raimon de Penyafort 2017 celebrada 
al Palau de Congressos. 
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La 2a Fira de l’Ocupació de l’ICAB es consolida com a punt de trobada i inter-
canvi entre despatxos d’advocats i candidats de perfil jurídic que cerquen feina

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona celebra que es reconegui que les  
actuacions del Torn d’Ofici finalment no hauran de tributar per l’ IVA
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Nova Junta de Govern al Col·legi. Mª Eugènia Gay, degana, Jordi Pina, vicedegà, 
Jesús Sánchez, secretari, Josep M. Balcells, tresorer, Yvonne Pavía, Auditora de 
cuentas, Joaquim de Miquel, bibliotecari, i els diputats Frederic Munné, Olga Ar-
deriu, Cristina Vallejo, Núria Flaquer, Carlos Echavarri, Susana Ferrer, Emma 
Gumbert, Rodolfo Tesone, M. Carmen Valenzuela, Alejandro Fuentes-Lojo.

L’ICAB i altres entitats de la societat civil catalana constitueixen la Comissió 
independent per al diàleg, la mediació i la conciliació amb l’objectiu de trobar 
una sortida pactada a la situació política actual.
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En el marc dels actes del Dia Internacional per a l’eliminació de la violèn-
cia masclista, el Col·legi ha celebrat el 27 de novembre un acte per denunciar 
aquesta xacra social. La diputada responsable del Torn d’Ofici, Carmen Valen-
zuela, ha presentat dades actualitzades, i la diputada responsable de la Co-
missió de Dones Advocades, Olga Arderiu, ha llegit un manifest reivindicatiu. 

La nova Junta fa balanç dels primers 100 dies de Govern posant èmfasi en la 
materialització dels cinc compromisos més importants del seu programa. 

El Col·legi ha acollit el 22 de novembre la celebració del I Congrés sobre 
Directiva de Danys amb gran èxit d’assistència. S’han abordat temes com ara 
les pràctiques anticompetitives, la nova acció de reclamació de danys civils o 
les noves figures del procediment Discovery. La diputada responsable de For-
mació Cristina Vallejo ha estat l’encarregada de moderar una de les taules 
rodones, mentre que el secretari, Jesús Sánchez, ha participat en la cloenda.  



GRÀCIES
  




