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El Col·legi de 
l’Advocacia 

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

Corporació de Dret Públic creada el 17 de gener de 1833, 
amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al 
compliment de les seves finalitats públiques i privades, 

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

El Col·legi compleix com una de les seves funcions 
essencials la del registre de totes aquelles persones 

que, amb la intenció d’exercir com advocat/da, han de 
col·legiar-se d’acord amb la normativa legal o d’aquelles 

persones que, tot i no tenir la intenció d’exercir,  
sí volen constar com a persones col·legiades per  
tal de gaudir dels serveis que presta el Col·legi.

12.323
HOMES

11.744 
DONES

24.067
PERSONES 

COL·LEGIADES

16.997 
exercents

7.070 
no exercents
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L’any 2020, les noves col·legiacions 
han estat 538. Del total de noves 
col·legiacions: un 88 % ho han fet 
com exercents, i el 12 % restant s’han 
col·legiat com a no exercents. En 
aquest sentit, el cens col·legial a 31 
de desembre de 2020 és de 24.067 
persones col·legiades, de les quals 
16.997 son professionals amb exercici  
i 7.070 sense exercici.

Respecte les persones col·legiades 
amb exercici, el 53 % són homes i el 
47 % són dones. Aquesta distribució 
no és igual si s’observen les dades de 
les noves incorporacions al Col·legi, ja 
que entre els companys i companyes 
que s’han col·legiat a l’ICAB en 
situació d’exercici aquest any 2020, 
el 56 % són dones, respecte un 44 % 
d’homes.

Per altra banda, el nombre de 
persones associades a l’ICAB - article 
4.3. dels Estatuts Col·legials -, a data 
31 de desembre de 2020, és de 329 
persones.

Les Societats Professionals – es 
troben regulades a la Llei 2/2007 
de 15 de març - , i el seu article 8.4, 
estableix l’obligació d’inscriure’s al 
Registre de Societats professionals 
del Col·legi professional que 
correspongui al domicili de la societat 
professional, per tal que el Col·legi 
pugui exercir les competències que 
l’ordenament jurídic atorga sobre els 
professionals col·legials.

Pel que fa al tipus de Societat 
professional registrada a l’ICAB, 
és majoritària la societat integrada 
per menys de 5 socis/es, model que 
representa el 89 % del total. Les 
societats integrades per més de 10 
socis/es suposen únicament el 2 %  
del total.delegacions icab

període/any 2007-2020

Societats professionals d’alta Núm.

Societats cooperatives 2

Societats anonimes professionals 9

Societats limitades professionals 970

Societats civils professionals 186

Societats col·lectives 2

TOTAL 1.197

Societats professionals per socis  

Menys de 5 socis 1.078

Entre 5 i 10 socis 113

Més de 10 socis 19

el cens de col·legiacions de 2020

homes dones  

Exercents 204 266 470

No exercents 35 33 68
total 237 301 538

cens col·legial a 31 de desembre de 2020

homes dones  

Exercents 9.068 7.929 16.997

No exercents 3.255 3.815 7.070
total 12.323 11.744 24.067

noves  
col·legiacions

538
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ABAST TERRITORIAL:  
LES DELEGACIONS
L’ICAB compta amb onze delegacions 
repartides pels diferents partits 
judicials situats dins l’àmbit territorial 
del Col·legi, que és provincial.
Les delegacions del Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona estan situades 
a Arenys de Mar, Badalona, L’Hospitalet 
de Llobregat-Cornellà, Igualada, Berga, 
Gavà, El Prat de Llobregat, Santa 
Coloma de Gramenet, Sant Boi de 
Llobregat, Vilafranca del Penedès i 
Vilanova i La Geltrú.

Durant el darrer trimestre de l’any 
2020, es van celebrar eleccions 
per renovar els càrrecs de Delegat/
da i Sotsdelegat/da, a 2 de les 
11 Delegacions de l’ICAB. Tots 
els processos electorals es van 
desenvolupar amb normalitat de 
conformitat amb el Reglament que 
desenvolupa la seva regulació.
Per aquest mandat, l’ICAB ha 
dissenyat un Pla d’Acció específic 
per a les Delegacions ICAB que s’ha 
executat amb èxit al llarg de tot l’any 
2020 en modalitat “online” ateses 
les restriccions imposades per la 
pandèmia sanitària. 

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 C/Mallorca, 283 de Barcelona, el pla 
d’acció específic executat des de l’any 
2018, pivota sobre tres eixos essencials: 

A) Visites i trobades institucionals entre 
els membres de la Junta de Govern i 
els Delegat/es, en seu de les pròpies 
delegacions i amb la finalitat de reforçar 
la funció institucional dels mateixos 
amb les autoritats locals dels seus 
partits judicials. 

En l’àmbit d’aquesta funció 
Institucional que ha fixat la Junta 
de Govern, durant l’any 2020 han 
estat especialment destacables les 
gestions realitzades pel Secretari de 
la Junta i la CRAJ de l’ICAB, davant 
la situació extrema produïda per la 
pandèmia sanitària en alguns Jutjats 
adscrits a les nostres Delegacions, 
accessos als edificis, mesures de 
prevenció, judicis telemàtics... Aquesta 
via directa establerta entre Delegats 
i Junta, permet traslladar la queixa 
amb caràcter immediat a la Comissió 
Mixta amb el TSJC i coordinar accions 
conjuntes i àgils, amb la finalitat 
d’assolir una ràpida solució tant per 
als professionals que exerceixen en 
aquestes demarcacions, com per a la 
ciutadania.

Malauradament, enguany només es 
van poder realitzar aquestes Trobades 
Institucionals fins la primera setmana 
de març, dins el pla de visites a les 
Delegacions. Aquestes consisteixen en 
que un grup de tècnics administratius 
i jurídics de l’ICAB es desplacin 
Delegació per Delegació, amb l’objectiu 
de comprovar “in situ”  la possibilitat 
d’implantar la millora dels serveis 
tècnics i d’assessorament jurídic SOJ/
SOM que l’ICAB pot oferir a tots 
els companys i companyes adscrits 
a cada Delegació, per un millor 
desenvolupament i exercici de la 
professió. La resta de l’any el contacte i 
les funcions institucionals s’han exercit 
de forma telemàtica, però de forma 
continuada i amb la mateixa agilitat.

També s’ha celebrat per 
videoconferència la IV Cimera Anual 
amb tots els representants de les 
Delegacions on s’han intercanviat i 
s’han avaluat experiències, serveis i 
demandes per millorar les respectives 
seus l’any pròxim.

B) Facilitar als companys/es de les 
Delegacions rebre la mateixa oferta 
formativa en la pròpia seu de la 
Delegació, que s’ofereix als companys/
es en la seu col·legial del C/Mallorca: 
càpsules formatives, vídeo-streaming, 
jornades presencials fins a la primera 
setmana dels mes de març 2020. 
Posteriorment, amb la declaració 
de l’estat d’alarma i el confinament 
domiciliari, la resta de l’any 2020, 
l’oferta formativa mitjançant webinars, 
càpsules formatives PodCasts per les 
11 Delegacions ICAB ha estat idèntica 
a la què han rebut els companys i 
companyes residents i amb domicili 
professional de Barcelona ciutat. 
Finalment fer menció de la Jornada 
sobre els Nous Criteris d’Honoraris que 
es va impartir el mes de juliol 2020 per 
als companys i companyes adscrits a les 
11 Delegacions ICAB.

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

L’ICAB A L’ÀMBIT INTERNACIONAL
La internacionalització de la professió 
és un dels grans reptes que ha 
d’afrontar l’Advocacia de Barcelona 
del segle XXI.  La Junta de Govern 
del nostre Col·legi, reunida en sessió 
de 18 de juliol de 2017, va acordar la 
constitució de la Comissió Delegada 
de Junta de Relacions Internacionals, 
per tal de conjuntament amb el 
Departament d’Internacional de l’ICAB, 
orientar i assessorar a la Junta de 
Govern en la internacionalització de 
l´Advocacia de Barcelona, amb els 
següents objectius principals: 

• Fomentar les relacions del Col·legi 
amb les Associacions Internacionals 
d’advocats/des de les què l’ICAB és 
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membre i oferir suport als col·legiats 
i col·legiades en l’exercici de la seva 
professió a l’exterior.
• Promoure la seva participació en els 
diferents fòrums internacionals amb 
la finalitat de crear contactes amb 
institucions i advocats/des d’arreu del 
món.
• Fomentar que Barcelona esdevingui 
seu d´esdeveniments jurídics i 
convertir-se d´aquesta manera en un 
referent de l’advocacia internacional.
Des de la seva creació, la Junta de 
Govern, la Comissió i el Departament 
d’Internacional han treballat 
conjuntament per tal de poder donar 
compliment als referits objectius.
Atesa la situació global de la 
pandèmia, l’únic esdeveniment 
internacional presencial que es va 
poder organitzar va ser el de les 
tradicionals “Trobades de Barcelona, 
Memorial Jacques Henry”, dins del 
marc de la Festivitat de Sant Raimon 
de Penyafort 2021. L’edició de les 
Trobades de l´any passat, a la qual hi 
van participar els representants de 
l’advocacia internacional i col·legiats/ 
des de l´ICAB, va tractar sobre “La 
revolució de l’intel·ligència artificial 
en el sector jurídic”, amb 2 sessions. 
La primera: “Compte enrere vers 
el singularity day: l’impacte de la 
intel·ligència artificial en el sector 
jurídic” i la segona: “Intel·ligència 
artificial: la fi de l’Advocacia”.

L’endemà de les tradicionals Trobades 
es va organitzar un “International Legal 
Brunch”, quin tema fou “El retrat de 
l’Advocacia del segle XXI”.
A partir del mes de març fins al 
desembre, no es van poder organitzar 
esdeveniments internacionals 
presencials: missions jurídiques, visites 
de Delegacions estrangeres, sessions 
de networking, Internatonal Legal 
Breakfast...

No obstant,  l’activitat internacional 
va poder continuar gràcies a les 
conferències online de l’ICAB. En 
concret, s’han dut a terme diferents 
Webinars organitzats per l’ICAB,  
per les Associacions Internacionals 
d´Advocats i per Col·legis de 
l’Advocacia Internacional.
A continuació es detallen les activitats 
que s’han pogut realitzar virtualment: 

1) Reunió amb els Col·legis agermanats: 
18 de juny, durant la qual es van tractar 
les mesures adoptades per diferents 

països arrel de la crisi sanitària, així 
com futurs projectes d’interès dels 
Col·legis, fet que sens dubte va 
contribuir a reforçar els lligams entre 
les institucions.
Concretament durant el darrer any, amb 
motiu de la Festivitat de Sant Raimon de 
Penyafort, s’han signat Convenis amb la 
California Lawyers Association (CLA) i amb 
l’Ordine degli Avvocati di Roma, comptant a 
l’actualitat amb més de 50 convenis subscrits.

En aquesta reunió també es va fer un 
seguiment en la implementació efectiva 
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d´alguns Convenis principalment 
d’Europa i EUA. Determinació de futures 
accions amb determinats Col·legis 
estrangers, per tal d´intercanviar 
coneixements i buscar solucions a 
problemes comuns de la professió en 
benefici dels col·legiats/des.

Cal recordar que en el marc d’aquests 
convenis els col·legis agermanats 
intercanvien informació jurídica, 
organitzen missions jurídiques -  Legal 
Links (per establir negocis i fomentar 
relacions amb clients/es i advocats/des 

d´altres països), conferències, períodes 
de pràctiques en bufets internacionals, 
visites de delegacions estrangeres, 
cooperació bibliotecària, ús de les 
instal·lacions de col·legis internacionals, 
publicació d’articles en les revistes dels 
Col·legis agermanats, entre d’altres.

2. Enfortiment de les relacions amb 
les Associacions Internacionals 
d´Advocats/des de les quals l’ICAB  
n’és membre:
• UIA (Union Internacional de Abogados)
• FBE (Fédération des Barreaux 

d’Europe)
• IBA (International Bar Association)
• AIJA (Associaton Internationale des 
Jeunes Avocats) 
• WJA (World Jurist Association)
• EYBA (European Young Bar 
Association)
• ELFA (European Law Faculties Law 
Association)

De les activitats online realitzades, cal 
destacar les següents:

FBE (Fédération des Barreaux 
d´Europe)
Federació Europea de Col·legis 
d’Advocats/des d’Europa (FBE), 
institució que es va fundar a Barcelona 
l’any 1992, hereva de la Conférence des 
Grands Barreaux d´Europe (CGBE), 
sota el mandat del Degà Eugeni Gay 
Montalvo i que està constituïda per 
225 Col·legis de l’Advocacia i Consells 
Nacionals de països membres del 
Consell d’Europa, que representa més 
d’un milió d´advocats i advocades 
d’Europa.   
            
L’ICAB va participar a la sessió virtual 
“FBE KEEPS IN TOUCH” el 6 de juliol, 
durant la qual els representants dels 
Col·legis van presentar els seus futurs 
projectes i es van donar a conèixer les 
sessions científiques del proper Congrés 
que tindrà lloc a Paris el 2021.

Així mateix el dia 1 d´octubre el nostre 
Col·legi va participar a la Sessió Virtual 
sobre “European Lawyers connceting to 
imprisoned Turkish colleagues”, a la qual 
van intervenir el President d’Ankara i la 
Presidenta de “Lawyers for Lawyers”.

El 7 de desembre l’ICAB, seguint la 
iniciativa de la FBE, va fer un minut 
de silenci en homenatge a l’advocada 
turca Ebru Timtik, ferma defensora 
dels Drets Humans qui ens va deixar 
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després d’una agònica vaga de fam  per 
un judici just, imparcial i amb totes les 
garanties. La Presidenta de la FBE 
va llegir el manifest en el seu honor, i 
en reivindicació de la independència 
judicial com a element inseparable 
de l´Estat de Dret. Finalment, el 10 
de desembre, l’ICAB va participar 
al Webinar “Fundamental rights and 
the pandèmic”, estudi comparatiu a 
França, Grècia, Espanya i amb la visió 
del CCBE (Consell de l’Advocacia 
Europea).

UIA (Unión Internacional  
de Abogados)
La UIA és una organització global i 
multicultural de la professió jurídica, 
que agrupa a 120 països, facilita el 
creixement professional i l´intercanvi 
internacional d´informació i 
idees, promou l´Estat de Dret i la 
independència i llibertat dels advocats/
des d´arreu del món.

L’ICAB va participar al congrés virtual 
dels dies 28-30 d´octubre que va 
tractar sobre: “El finançament per 
tercers”, “Els sistemes judicials clàssics, 
és necessari un nou model?, Combatre 
el racisme sistemàtic en el sistema 
jurídic i judicial”.

L’ICAB va participar a les següents 
sessions:
- Cerimònia d´apertura
- Fòrum de Membres Col·lectius
- Assemblea General
- Senat Internacional
- Sessió de dones advocades
- Fòrum d´Advocats de Llatinoamèrica
- Sessió conjunta UIA-ABA

A més a més, l´ICAB també ha 
intervingut en les diferents reunions 
del Consell de Presidència i del Comitè 
de Direcció de la Unió Internacional 
d´Advocats (UIA), que s’han celebrat 
durant l’any per tal de planificar 
les línies estratègiques d´aquesta 

associació. En concret a les referides 
reunions han assistit la nostra Degana 
en la seva condició de Directora del 
Comitè de Membres Col·lectius de la 
UIA i Rosa Isabel Peña en la condició de 
Directora Adjunta del referit Comitè.  
L’ICAB ha participat en l’organització 
dels següents Webinars adreçat als 
Collective Members de la UIA:
- Quality for legal services and the Role 
of Bar Associations and Law Societies.
- Women Leaders of the Bar Day – 
16/09.
- E-Courts. Lights and Shadows of 
Digitalization – 29/09.
- How can Bar Associations help their 
membres to maintain their mental 
health after Covid-19, managing stress in 
difficult times – 25/11.
- Open Forum – “Mesures adoptades 
per a divulgar l’educació jurídica entre 
la societat”.
- “Coffee-Chats” de parla hispana i 
anglesa.

WJA (World Jurist Association)
La WJA és una ONG amb estatus 
consultiu especial davant les Nacions 
Unides, un fòrum obert a jutges/
esses, advocats/des, professors/es i 
professionals del dret de més de 140 
nacionalitats, que treballen i cooperen 
per reforçar i promoure l´Estat de Dret.
Durant l´any 2020, es van realitzar 
tot un seguit de Webinars d´àmbit 
internacional, com a pas preàmbul 
al Biennial World Law Congress de 
Cartagena de Índies, que vol ser un 
reconeixement de la comunitat jurídica 
internacional en el compromís de 
Colòmbia en la defensa i la promoció 
de l´Estat de dret. Organització 
de webinars amb la participació de 
prestigiosos/es juristes, acadèmics i alts 
representants polítics i institucionals 
d´arreu del món:
• 7 de juliol: “Will the Rule of Law 
survive in Europe?” (Opening Session 
organitzada amb la col·laboració de 
l’ICAB).

• 14 de setembre: “Transnational crime 
and corruption, protecting judicial 
independence” (Organitzat pel Col·legi 
d’Advocats de Chile).
• 14 d´octubre: “Covid-19, Boon or 
detriment to Gender Equality?” 
(Organitzat pel Bass Institute for 
Diversity and Inclusion).
• 12 de novembre: “Human rights 
& Justice, fundamental pillars in 
strenghening democratic Systems” 
(Organitzat pel Col·legi d´Advocats de 
Washington).
• 14 de desembre: “New ways of working 
and the future of work”
A més a més de comptar amb la 
participació de col·legiats, la Degana 
hi va intervenir, com a ponent, en la 
seva qualitat de Presidenta del Spanish 
Chapter de la WJA.

IBA (International Bar Association)
La IBA és l’Associació Internacional 
d’Advocats/des més gran del món 
i compta amb 80.000 membres 
individuals i 200 Col·legis d’Advocats/
des procedents de 17 països, 
amb l’objectiu de promoure la 
independència de l’Advocacia, la 
defensa dels drets humans i afavorir el 
networking amb advocats/des d’arreu 
del món.

L’ICAB va estar representat a l’Annual 
Conference “Virtually together” del 
2 al 27 de novembre, concretament 
a les reunions del BIC, Bar Issues 
Commission, on es varen discutir 
principalment les mesures plantejades 
pels Col·legis i Consells davant la 
situació de la Covid.
A més a més, l’ICAB va participar en 
diferents sessions:
- Apertura Congrés amb la intervenció 
de Bank Ki Moon, Secretari General 
Nacions Unides (2007-2016).
- Panels: “Womens´rights, beyond 
the prism of law and men, “Women, 
millenials and the partnership track”, “A 
conversation with Kerry Kennedy”, The 
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attack on media freedom” with Amal 
Clooney, “Fighting bias in the age of 
machine learning and AI”.
- Council Meeting.
- Sessions de Networking.

AIJA (Association Internationale  
des Jeunes Avocats) 
L’ICAB ha participat al Webinar 
“Covid-19 and beyond: Challenges and 
New Strategies for in House counsel 
and external Lawyers”.

ABA (American Bar Association)
Webinar organitzat per la International 
Law Section de la ABA, amb la 
participació dels Leaders de l’Advocacia 
Internacional sobre “Covid-19, Diversity 
and Inclusion”.

A més, l’ICAB ha intensificat 
relacions amb d´altres Associations 
Internacionals: CCBE (Conseil des 
Barreaux de l´Union Européenne), FIA 
(Federació Interamericana d´Advocats/
des), UIBA (Unión Iberoamericana de 
Colegios y Agrupaciones de Abogados).
Participació de l’ICAB en Webinars 
organitzats per Col·legis d’Advocats/des 
Internacionals:
 
a. Symposium 17 de juny, organitzat per 
la Deutsher Anwaltsverein (DAV), “The 
law firm as a Business model in the 21st 
Century, opportunities and challenges”, 
amb la participació de Leaders de 
l´Advocacia Internacional.
b. Webinar 1 d´octubre, organitzat per 
la Law Society of England and Wales, 
sobre “Impact of Covid-19 on the 
Rule of Law and Democracy and the 
role of the profession, amb motiu de 
l´Opening of the Legal Year.
c. Webinar 13 de novembre, organitzat 
per l’Ordine degli Avvocati di Milano 
i l´Ordine degli Avvocati di Roma 
sobre “La difesa dei diritti umani non 
si ferma”, en record de l´Advocada 
turca, Ebru Timtik, i de tota l’advocacia 
amenaçada d´arreu del món.

d. Webinar 19 de novembre, sobre “The 
Law Societies Compact Forum for SDG 
16 United Nations”, organitzat pel World 
Bank, amb la col·laboració del Barreau 
de Paris, per tal de promoure el rol 
dels advocats/des i dels Col·legís com a 
defensors de l’Estat de Dret i de l’accés 
a la justícia.
e. Webinar organitzat per la Word City 
Bar Leaders Conference (WCBL), de la 
qual l’ICAB n’és membre. Es va tractar 
l’impacte de la situació generada per la 
Covid-19 en diferents països.

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

• Webinar CEI: 25 de febrer, 
Conferència amb l´Ambaixador de 
Perú: “Economia i relacions bilaterals 
amb Espanya”.
• Webinar CEI: 28 de maig, Conferència 
amb l’Ambaixador d´Espanya a Xina.
• Webinar CEI: 29 de setembre, 
Conferència amb l’Ambaixador 
d´Espanya a Malàisia: “Programes 
d´ajuda a la innovació, cofinançats per 
la UE a Àsia”.
• Webinar CEI: 24 de novembre, 
Conferència amb l’Ambaixadora de 
Jordània.

Durant el període de confinament, 
el Departament de Relacions 
Internacionals de l’ICAB també ha 
posat a la disposició dels col·legiats/
des càpsules formatives, realitzades per 
representants de Col·legis d’Advocats/
des Internacionals, sobre els següents 
temes:
- “Labour law measures adopted in the 
UK during the COVID-19 pandemic” 
amb un representant de la Westminster 
and Holborn Law Society.
- “French Government’s emergency 

measures - Contract Law” amb un 
representant de l’Ordre des Avocats de 
Paris.
- “Family Law in England and Wales: 
current situation” amb un representant 
de la Westminster and Holborn Law 
Society.
- “Obligaciones contractuales y 
responsabilidad, con particular atención 
a los contratos de alquiler y préstamos” 
amb un representant de l´Ordine degli 
Avvocati di Milano.
- “Maternidad subrogada y emergencia 
Covid-19” amb un representant de 
l´Ordine Avvocati di Milano.
- “COVID-19 in Germany - The 
most relevant legal answers” 
amb un representant de la 
Rechtsanwaltskammer Frankfurt.

Per últim a finals de 2020 i davant la 
incertesa dels moments viscuts per 
la Covid-19, s´ha seguit fomentant 
que Barcelona sigui futura seu 
d´esdeveniments jurídics internacionals 
per tal de convertir la ciutat en un 
Fòrum de l´Advocacia Internacional. 
Aquest fet contribueix a la projecció 
de Catalunya al món i esdevé una 
oportunitat de creixement per als 
col·legiats/des. Convé destacar, 
que malgrat les circumstàncies 
excepcionals, l’Advocacia de Barcelona 
ha pogut continuar establint relacions 
i creant sinergies amb l’Advocacia 
Internacional gràcies a l’aposta ferma 
de l’ICAB per la digitalització.

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

Ma. Eugènia Gay Rosell
degana

Frederic Munné CatarinaNúria Flaquer Molinas
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Emma Gumbert Jordan

tresorer
Josep M. Balcells Cabanas

oïdora de comptes
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Cristina Vallejo RosSusana Ferrer Delgadillo
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Ma. Eugènia Gay Rosell
Degana, Assessoria Jurídica, Centre de Re-
solució Alternativa de Conflictes (ADR)-Me-
diació, Comissió d’Advocats Mediadors, 
Comissió per a la Cooperació i el Desenvo-
lupament (0’7%), Comissió d’Intermediació, 
Responsabilitat i Assegurança Col·legial 
(CIRAC), Comissió de Relacions amb l’Admi-
nistració i la Justícia (CRAJ), Comissió de Re-
lacions Internacionals, Comissió per a la Pro-
moció dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS), Comunicació i Màrqueting, 
Departament Internacional, Fundació Degà 
Ignasi de Gispert, Fundació Ferrer Eguizábal, 
Fundación Instituto de Investigación Aplica-
da de la Abogacía, Fundació Sant Raimon de 
Penyafort  

Joaquim de Miquel Sagnier, Vicedegà, 
Mediació entre companys, Bibliotecari, Co-
missió de Deontologia Professional, Comissió 
de Drets de la Gent Gran, Comissió d’Intru-
sisme Professional, Comissió de la Memòria 
Històrica, Oficina d’Atenció al Ciutadà (Ser-
viconsum), Alter Mútua (Des de setembre de 
2020), Fundació Ignasi de Gispert, Fundació 
Sant Raimon de Penyafort

Jesús Sánchez García, Secretari, Comissió 
de Normativa, Secció de Dret del Consum, 
Delegacions, Fundació Degà Ignasi de Gispert  
 
Josep M. Balcells Cabanas, Tresorer, Co-
missió 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 Relacions amb l’Administració i 
la Justícia (CRAJ)

Olga Arderiu Ripoll, (Fins al juliol de 
2020), Comissió de Defensa dels Drets de la 
Persona i del Lliure Exercici de l’Advocacia, 
Comissió de Dones Advocades, Comissió 
dels Drets de les Persones amb Discapacitat, 
Alter Mútua
  
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, Comissió 
de Relacions amb l’Administració i la Justícia 
(CRAJ), Comissió per a la Promoció dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS), Revista Món Jurídic, Fundació Sant 
Raimon de Penyafort

Cristina Vallejo Ros, Àrea de Formació 
(Comissió de Cultura i Formació), Comissió de 
Relacions amb l’Administració i la Justícia (CRAJ), 
Comissió d’Intermediació, Responsabilitat i As-
segurança Col·legial (CIRAC), Secció de Dret del 
Consum, Fundació Sant Raimon de Penyafort

Núria Flaquer Molinas, Centre de Resolu-
ció Alternativa de Conflictes (ADR)-Media-
ció, Comissió d’Advocats de Responsabilitat 
Civil i Assegurances, Comissió d’Advocats 
Mediadors, Comissió dels Drets de les Per-
sones amb Discapacitat, Comissió de Dones 
Advocades (Des de setembre de 2020)., 
Comissió per a la Igualtat dels Nous Models 
de Família, Comissió de Normativa, Comissió 
d’Intermediació, Responsabilitat i Assegu-
rança Col·legial (CIRAC), Comissió per a la 
Cooperació i el Desenvolupament (0’7%)

Frederic Munné Catarina, Comissió d’Advo-
cats Sèniors, Comissió d’Arbitratge, Centre de 
Resolució Alternativa de Conflictes (ADR)-Ar-
bitratge, Comissió de Defensa dels Drets de 
la Persona i del Lliure Exercici de l’Advocacia 
(Des de setembre de 2020), Comissió d’Hono-
raris, Comissió de Justícia Penal Internacional, 
Comissió de Prospectives Socioprofessionals, 
Oficina d’Atenció al Ciutadà (Serviconsum)  

Emma Gumbert Jordan, Borsa de Tre-
ball-Servei d’Ocupació i Orientació Professio-
nal, Comissió de Relacions amb l’Administració 
i la Justícia (CRAJ), Comissió per a la Promoció 
dels Objectius de Desenvolupament Soste-
nible (ODS), Secció de Dret Cooperatiu i de 
l’Economia Social, Mutualitat de l’Advocacia

Rodolfo Antonio Tesone Mendizábal, Co-
missió de Prospectives Socioprofessionals, 
Comissió de Transformació Digital, Grup 
de l’Advocacia Jove (GAJ), Fundació Sant 
Raimon de Penyafort

M. Carmen Valenzuela Hidalgo, Comissió 
de Dret Penitenciari, Comissió d’Estran-
geria, Comissió de Protecció dels Drets 
dels Animals, Comissió de Relacions amb 
l’Administració i la Justícia (CRAJ), Comissió 
del Torn d’Ofici i Assistència a la Persona De-
tinguda, 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) 

La Junta de Govern vol agrair la companya 
Olga Arderiu la tasca realitzada durant els 
darrers tres anys al servei del Col·legi i de 
l’advocacia.

Rodolfo Antonio  
Tesone Mendizábal

M. Carmen Valenzuela Hidalgo

Alejandro Fuentes-Lojo Rius

La Junta de Govern distribueix les 
seves responsabilitats per a un millor 
control de tota l’estructura col·legial 
i una millor relació amb les diferents 
comissions col·legials. L’any 2020 les 
responsabilitats assignades han estat 
les següents: 
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A més de la participació dels col·legiats 
i col·legiades en els òrgans de direcció 
per elecció directa, existeixen múltiples 
maneres d’intervenir en la vida col·legial 
com seria: 

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

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

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

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

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

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

Secció de Compliance 
Secció de Dret Administratiu 
Secció de Dret Aeronàutic 
Secció de Dret Ambiental 
Secció de Dret Civil 
Secció de Dret Concursal 
Secció de Dret Constitucional 
Secció de Dret del Consum 
Secció de Dret Cooperatiu i de 
l’Economia Social 
Secció de Dret Esportiu 
Secció de Dret Fiscal i Financer 
Secció de Dret Internacional i de la 
Unió Europea 
Secció de Dret Laboral 
Secció de Dret Lingüístic 
Secció de Dret Marítim i del Transport 

Secció de Dret Matrimonial i de Família 
Secció de Dret Mercantil 
Secció de Dret Penal 
Secció de Dret Processal 
Secció de Dret Sanitari 
Secció de Dret de la Circulació 
Secció de Dret de la Competència i de 
la Propietat Industrial 
Secció de Dret de la Construcció 
Secció de Dret de les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació 
Secció de Drets de Propietat 
Intel·lectual i Drets d’Imatge 
Secció de Dret de la Infància i de 
l’Adolescència 

Es tracta, per tant, de 55 comissions 
o seccions que participen també 
d’una bona part de les decisions que 
es prenen a l’ICAB respecte de les 
activitats a realitzar en benefici dels 
col·legiats i col·legiades.

ÀREA DE RELACIONS 
INSTITUCIONALS I PROTOCOL
L’Àrea de Relacions Institucionals i 
Protocol centra la seva activitat a 
donar suport a Deganat,  Vicedeganat, 
Secretaria i als diputats i diputades de 
la Junta de Govern de l’ICAB.

La tasca fonamental de l’Àrea de 
Relacions Institucionals i Protocol 
és traçar vincles de col·laboració 
permanent amb els col·legiats 
i les col·legiades, el CGAE, el 
Consell de l’Advocacia Catalana, 
altres corporacions professionals, 
l’Administració Pública, així com 
entitats polítiques, culturals, civils, 
acadèmiques, econòmiques i socials 
tant de Catalunya com d’arreu 
d’Espanya. L’Oficina vetlla pel correcte 
tracte de representació de la Degana 
i de la Junta del Col·legi, i per la 
projecció pública de l’ICAB, tant en 
actes propis, com en aquells externs en 
què està representada la Corporació.
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És important destacar que el decret 
d’estat d’alarma que va aplicar el Govern 
Central, arran de la pandèmia provocada 
per la COVID19, entre els mesos de març 
a juny, ha provocat una intensa activitat 
de reunions i actes telemàtics, i per raons 
evidents ha minvat substancialment el 
número d’esdeveniments presencials. 
L’Àrea organitza i coordina els actes i 
les activitats que tenen lloc al Col·legi. 
Respecte dels actes interns. S’han celebrat:

Actes propis:
• Actes de togats
• Esmorzars ICAB
• Congressos i Jornades
• Sant Raimon de Penyafort
• Signatures de convenis amb 
institucions públiques i privades 
• Signatures de patrocinis
• Signatures d’agermanament amb 
col·legis internacionals i nacionals
• Concerts de la Coral
• Obres de teatre

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

Respecte al Deganat Obert, com 
a eina de comunicació i proximitat 
entre el/la col·legiat/da i la Junta de 
Govern, ha mantingut una periodicitat 
quinzenal en l’atenció d’observacions 
i suggeriments relacionats amb la 
millora de l’exercici de la professió. La 
COVID19 ha provocat que la demanda 
d’aquesta iniciativa hagi estat gairebé 
inexistent. No obstant, es destaca un 
augment més que notable de peticions 
dels col·legiats/des respecte les tarifes 
col·legials i la creació d’una sèrie 
d’actes, a més d’un intens recolzament 
en el funcionament de reunions i 

esdeveniments (via ZOOM) per part de 
l’Àrea de Relacions Institucionals i Protocol. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Està integrada pels departaments de 
Deganat, Vicedeganat, Secretaria de 
Junta de Govern, Direcció General, 
Comunicació, Normativa, Internacional 

i Comissió de Relacions amb les 
administracions i la justícia.

FUNCIONS PÚBLIQUES. 
Es duen a terme des dels departaments 
de Deontologia, Serveis de Justícia 
Gratuïta, Honoraris, Serveis d’atenció 
al consumidor (SERVICONSUM) i 
registres públics (secció integrada 
al Servei d’atenció a la persona 
col·legiada) i desenvolupen les funcions 
essencials de l’ICAB com a corporació 
de dret públic

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

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

SERVEIS INTERNS DE SUPORT. Per 
últim, per facilitar l’estructura a tota la 
resta de departaments, trobarem els 
de Finances, Comptabilitat, Recursos 
Humans, Assessoria Jurídica i serveis 
generals de logística i suport.

PLA ESTRATÈGIC
Per dur a terme l’acció de Govern, la Junta 
de Govern va definir un pla estratègic 

que té una vigència a quatre anys i que 
s’estructura de la següent manera:

MISSIÓ
Ajudar a les persones col·legiades en el 
seu creixement professional, així com 
en la preparació per a reptes futurs, 
convertint l’ICAB en un referent social i 
professional.

VISIÓ
Ser el col·legi professional de referència

VALORS
Excel·lència
Innovació
Transparència
Credibilitat
Proximitat

LÍNIES ESTRATÈGIQUES
Les línies estratègiques en les que es 
fonamenta tota l’acció de govern són:
• Transformar al col·legiat en un 
professional adaptat a les exigències 
de l’advocacia i al món digital i preparat 
pels reptes de millora contínua.
• Millorar en el coneixement de les 
persones col·legiades per poder ser 
capaços d’atendre millor les seves 
necessitats.
• Augmentar la participació, la 
fidelització i l’orgull de pertinença de 
persones col·legiades.
• Ser un referent en el compliment 
de les funcions inherents a un col·legi 
professional i les seves obligacions 
legals.
• Millora en la comunicació i en la 
conversió d’aquesta com a eina 
bidireccional amb les persones 
col·legiades.
• Millora dels serveis col·legials amb 
mecanismes d’excel·lència i control de la 
utilitat i rendibilitat econòmica.
• Millora de l’equip humà de l’ICAB amb 
equips multidisciplinars i transversals.
• Augmentar la presència social i la 
consideració del Col·legi com a referent 
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del món professional en general i de 
l’advocacia en particular.
• Crear xarxes de relacions que 
permetin el creixement de les 
persones col·legiades i la seva 
internacionalització.

EIXOS ESTRATÈGICS DE LA JUNTA 
DE GOVERN
1. Pla d’igualtat
2. Transformació digital
3. En defensa de l’advocacia
4. Presència social destacant la funció 
social de l’advocacia

PLA D’IGUALTAT I PLA D’ACCIÓ PER 
A LA CONSECUCIÓ DELS ODS DE 
L’AGENDA 2030 DE NN.UU.
En l’exercici de les competències 
definides als Estatuts col·legials, l’ICAB 
ja té entre les seves finalitats tant 
vetllar perquè l’actuació professional de 
les advocades i els advocats respongui 
als interessos i a les necessitats de 
la societat actual com facilitar la 
conciliació de la vida personal, familiar i 
professional, així com defensar els drets 
humans i les llibertats públiques, entre 
les quals, la igualtat efectiva entre home 
i dona és una premissa fonamental. 
Per això, ja en el programa electoral 
de la candidatura de l’actual degana i 
la seva Junta de Govern, es planteja 
la necessitat de treballar en un pla 
d’igualtat que no només tindrà com a 
objectiu l’estructura interna de l’ICAB 
sinó que també haurà d’anar a les 
persones col·legiades i a la societat en 
el seu conjunt. 

En aquest sentit, l’actual Junta de 
Govern de l’ICAB va establir unes fites 
específiques que conformen el Pla 
d’Igualtat de l’ICAB 2018- 2021. 
1. Creació i presentació del Pla Integral 
d’Igualtat de l’ICAB 
2. Celebració d’actes i campanyes en 
defensa de l’efectivitat de la igualtat de 
gènere. 
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3. Incorporació de formació en igualtat 
en els plans docents i la creació d’un 
element distintiu que identifiqui les 
activitats formatives que compleixin 
aquesta fita 
4. Protocol de llenguatge i ús d’imatges 
coherent amb la diversitat de gènere. 
5. Necessitat de polítiques i mesures 
que garanteixin la presència de les 
dones en la presa de decisions. 
6. Prioritzar actuacions per combatre la 
violència de gènere 
7. Visualitzar l’aportació de les dones 
advocades i juristes en les publicacions 
del Col·legi  i plans formatius 
8. Obrir un canal de comunicacions 
on les advocades puguin posar en 
coneixement de l’ICAB situacions que 
considerin discriminatòries. 
9. Intervenir en iniciatives normatives 
que tendeixin a incloure la perspectiva 
de gènere 
10. Participació paritària de les dones 
advocades a l’entorn de l’ICAB 
11. Participació paritària de les dones 
advocades en els òrgans de les 
comissions. 
12. Creació d’un distintiu de qualitat per 
a aquells despatxos compromesos amb 
la igualtat i la conciliació. 

Degut a la complexa situació provocada 
pel decret d’estat d’alarma arran de 
la COVID19, aquest ha estat un any 
en el què malauradament no s’han 
pogut executar moltes de les accions 
previstes en matèria d’igualtat.

Març 2020
Recollint la tradició ja arrelada a l’ICAB, 
es procedeix a la Lectura del Manifest 
del 8 de març, en coordinació amb 
la Comissió de Dones Advocades de 
l’ICAB. Així mateix, el passat 5 de 
març es va presentar l’informe sobre 
les accions portades a terme en 
compliment del Pla d’Igualtat ICAB pel 
que fa al 2020, constatant la voluntat 
de continuar treballant en l’assoliment 
de la igualtat efectiva entre homes i 
dones.

Juliol 2020
El 12 de juliol: Commemoració del Dia 
de la Justícia Gratuïta 2019, donant 
compliment a la Fita 3 de l’Objectiu 
16: Promoure l’estat de dret en els 
àmbits nacional i internacional i garantir 
la igualtat d’accés a la justícia per a 
tothom. En compliment de les accions 
per l’assoliment dels ODS 13, 14 i 15, 
i del compromís de l’ICAB amb la 
preservació del medi, i en aplicació de 
la Directiva UE 2019/04, del Parlament 
Europeu i del Consell de 5 de juny de 
2019, relativa a la reducció de l’impacte 
de determinats productes de plàstic 
en el medi ambient, es va iniciar la 
campanya del #NoPlastic.
 
Octubre 2020
13,14 i 15 d’octubre: Celebració del II 
Congrés de Compliance de Barcelona 
reivindicant la necessitat de programes 
de Compliance a les empreses, en 
compliment de la Fita 5 de l’Objectiu 16, 
per tal de reduir considerablement la 
corrupció i el suborn en totes les seves 
formes. 

El 21 d’octubre es va organitzar un 
webinar commemorant  el 75 aniversari 
de Nacions Unides en el què van 
participar entre d’altres la vicerectora 
d’Igualtat i Acció Social de la Universitat 
de Barcelona, Dra. Maite Vilalta, la 
qual va exposar el pla d’igualtat de la 
Universitat.

Novembre 2020
El 19 de novembre es va celebrar un 
acte formatiu on line, organitzat per la 
Comissió de Dones Advocades, que 
va tractar sobre el tema “Abordatge 
de les violències sexuals: una mirada 
pluridisciplinar”. (Aquesta conferència 
NO estava prevista pel dia reivindicatiu 
contra la violència de gènere, però 
degut a la pandèmia es va haver 
d’endarrerir i finalment es va fixar pel 
dia 19).
El 25 de novembre es va projectar 
un vídeo amb la lectura del manifest 
rebutjant la violència masclista. Aquest 

manifest fou impulsat per la Comissió 
de Dones de l’ICAB. 
El 26 de novembre va tenir lloc el 
webinar “Actualització en el tractament 
de la violència masclista” organitzat 
per l’ICAB en el qual van participar les 
màximes representants del Tribunal 
Suprem, Advocacia i Ministeri fiscal, en 
matèria de violència masclista.

TRANSFORMACIÓ DIGITAL 
L’any 2020 ha estat marcat per la 
pandèmia mundial, i per un període 
inèdit de confinament domiciliar. Tots 
aquests elements han provocat que 
des del departament de Transformació 
Digital, s’hagi estat treballant per 
una ràpida adaptació a l’ús de noves 
tecnologies, sobretot en el referent a 
suport en diferents aplicatius per realitzar 
videoconferències i formacions on-line.

Per altra banda la gran fita en marxa ja 
des de feia un parell d’anys ha estat la 
finalització del projecte de la nova Seu 
Digital de l‘ICAB. Tot i la complicada 
situació social i de retruc laboral 
viscuda no ha estat impediment pel 
llançament de la nova pàgina web el 
passat 9 de novembre. El web compta 
amb un nou disseny i una extensa Àrea 
Personal, on sobretot s’ha pensat en 
les múltiples gestions que totes les 
persones col·legiades podran dur a 
terme des del seu dispositiu.

Per altra banda, les cinc grans àrees 
de treball del departament han estat 
resoltes tal com s’indica a continuació:

Pla de Formació en Transformació 
Digital per a advocats i advocades
Es va iniciar l’any amb una oferta 
formativa, ja definida, amb un format 
presencial per a tots els casos. La 
situació mundial va provocar que es 
fes una gran tasca d’adaptació a un 
estàndard on-line. Els cursos que ja 
havien començat es van reconvertir i 
ràpidament els/les professors i alumnes 
varen agafar la dinàmica de les classes 
per videoconferència. Per tal de donar 
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més facilitats a qui no disposava de tots 
els elements tècnics per a aquestes 
connexions, es va preparar a la 
plataforma Moodle un espai, on tothom 
podia visualitzar en diferit la classe 
que s’havia enregistrat. Amb aquest 
model, es van muntar tots els cursos. La 
formació per a la transformació digital 
ha estat organitzada mirant diferents 
línies formatives:

Respecte de la formació inicial, 
s’inclouen matèries relacionades amb 
la Transformació Digital (Fonaments en 
protecció de dades; Prova electrònica 
o signatura electrònica i serveis digitals) 
en el programa formatiu d’EPJ, com a 
matèria transversal.)

Aquest 2020 dins la formació 
especialitzada:

• S’ha consolidat la iniciativa de l’any 
passat, permetent incloure varies 
sessions especifiques relacionades amb 
la Transformació Digital en els diversos 
programes de Màster.
• En quant a la formació en DPO, 
s’ha impartit una edició del curs de 
100h, que va finalitzar just abans 
del confinament. La complicació de 
la gestió per organitzar l’examen va 
provocar que es decidís no organitzar 
la versió de 60h i s’ha esperat a 
impartir-se a partir del gener de 2021 
sempre seguint els esquemes oficials 
d’acreditació.
• Al llarg del 2020, s’ha treballat sobre 
el Màster en Dret de la Societat de 
la Informació per tal d’actualitzar els 
continguts i millorar el nivell de formació. 
La participació de diferents membres 
de la Comissió de Transformació Digital 
ha permès que es fessin importants 
aportacions, sobretot per la seva alta 
experiència en el sector. Aquests canvis 
s’aplicaran a l’edició 2020-21.  
  
En relació a la formació continuada, 
s’han organitzat i celebrat formacions 
en relació a Ciberseguretat, Protecció 
de Dades, Contractes Tecnològics, 

CAMPANYA DEL #NOPLASTIC

2N CONGRÉS DE COMPLIANCE DE BARCELONA

LECTURA DEL MANIFEST DEL 8 DE MARÇ, EN COORDINACIÓ  
AMB LA COMISSIÓ DE DONES ADVOCADES DE L’ICAB
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• Celebració periòdica de conferències 
gratuïtes en temes de transformació 
digital (Blockchain i Smart Contracts, 
5G: Reptes per a la Ciberseguretat i els 
Drets Digitals).

• Col·laboració en l’organització de les 
jornades formatives de Sant Raimon 
de Penyafort 2020 i del V Congrés de 
l’Advocacia de Barcelona 2020 (“Guia 
sobre l’ús de les Cookies - Agencia 
Española de Protección de Datos”, “El 
reglament Europeu de Protecció de 
Dades i la seva dispar aplicació per les 
autoritats de control europees”, “La 
Transformació digital de la Justícia” i 
“Dret a la veracitat de la informació. 
Límits amb el dret penal”)

Les valoracions de les formacions 
i actes, per part de les persones 
inscrites, amb una mitjana per damunt 
del 8 posen de manifest la ràpida 
adaptació als nous formats on-line i la 
bona acollida dels diferents productes 
formatius oferts en matèria de 
transformació digital. 

Serveis per als col·legiats i col·legiades
La gran fita ha estat la posada en 
marxa de la nova Seu Digital de l‘ICAB. 
Una nova plataforma dissenyada 
seguint els estàndards actuals i 
buscant unes línies netes on a simple 
cop d’ull sigui senzill relacionar i 
trobar el que s’està buscant. A nivell 
de disseny, cal destacar la gran 
tasca que s’ha fet per permetre una 
òptima visualització amb tots els 
diferents dispositius mòbils actuals, 
sobretot amb els Smartphones, d’ús 
majoritari. La idea és que totes les 
persones col·legiades puguin tenir el 
col·legi a la seva mà. Per altra banda, 
l’Àrea Personal incorpora múltiples 
tràmits, pensats per poder-se dur a 
terme on-line. Alguns ja disponibles, 
s’han millorat, i d’altres són nous. 
Cal tenir en compte que a banda del 
que es mostra, la nova seu disposa 
de molta més flexibilitat de disseny i 

III DIGITAL LAW WORLD CONGRESS (22 I 23 D’OCTUBRE DE 2020)

Protecció de Dades Personals i 
Relacions Laborals. Quant al RGPD, 
s’han impartit sessions sobre com 
portar a terme avaluacions d’impacte, 
reclamacions de drets, gestió de 
projectes o redacció de clàusules 
informatives.

Tota l’oferta formativa ha estat 
complementada amb la celebració 
d’actes que com la resta de cursos 
va iniciar-se en format presencial per 
després passar al format webinar. Cal 
remarcar la bona acollida d’aquest 
canvi, amb gairebé 3000 inscrits al llarg 
de tot l’any.

• Celebració del III Digital Law World 
Congress (22 i 23 d’octubre de 2020) amb 
ponents internacionals, representants 
dels màxims organismes reguladors 
d’Europa i amb més de 150 inscripcions 
tot i tractar-se d’un format virtual.

• 3 edicions del Matins Digitals van 
deixar pas al nou model on-line del 
Directe del Digicab, amb 9 sessions al 
llarg de l’any. Els temes tractats han 
estat relacionats amb “Teletreball: 
aspectes pràctics i jurídics”, “Retorn al 
treball presencial i compatibilitat amb 
teletreball”, “Plans de contingència, 
Compliment normatiu per a la 
reactivació”. “Cibercriminalitat i dret 
a la veracitat”, “L’advocacia post 
COVID-19. Reptes i oportunitats”, 
“Reptes post COVID-19: 5G, mobilitat, 
ciberseguretat i aspectes legals”, 
“Claus del Legal-Tech, emprenedoria 
i Start-Ups post COVID-19”, “Impacte 
de les tecnologies en les relacions 
laborals”, “Necessitat del compliance 
per a la reactivació davant la ‘nova 
normalitat’”, “COVID-19 i protecció 
de dades personals” i “Treball a 
distància. RD Llei 28/2020 del 22 
setembre”.
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d’implementació de processos, cosa 
que permetrà que la pàgina web, 
estigui en constant evolució i millora. 
Sens dubte, aquesta nova pàgina web 
permet a l’ICAB seguir essent referent 
dins els col·legis professionals en el 
camp de la Transformació Digital.

Oportunitats i defensa dels 
interessos professionals de 
l’advocacia davant noves formes i 
activitats professionals

En relació a les oportunitats i 
nous nínxols professionals que la 
digitalització de l’economia i de la 
societat impliquen, l’ICAB ha treballat 
en la reivindicació de l’advocacia com a 
professió de referència.

Al llarg d’aquest 2020, seguint amb 
l’acord amb ISMS Forum, entitat 
certificadora per la figura del Delegat 
en Protecció de Dades (DPD), s’han 
pogut realitzar 2 exàmens a la seu de 
l’ICAB. Els dies 29 de setembre i 12 de 
desembre van ser les dates escollides 
per celebrar les dues convocatòries 
d’examen. Aquests actes van dur-
se a terme amb totes les mesures 
COVID necessàries i van facilitar a 
tots els professionals de l’advocacia de 
Barcelona l’obtenció de la certificació 
com a DPD.

Per altra banda, la consolidació del 
II Congrés de Compliance, es va dur 
a terme els passats dies 13, 14 i 15 
d’octubre, en un format on-line amb 
més de 100 inscripcions i 8 taules.

Relacions estratègiques vinculades a la 
Transformació Digital del Dret 
Al llarg d’aquest 2020, la impossibilitat 
de celebració dels actes previstos, 
començant per la cancel·lació del 
MOBILE WORLD CONGRESS a 
principis d’any, posava en avís del que 
podria ser la resta de l’any. Per aquest 
motiu, l’objectiu ha estat mantenir 
col·laboracions que estaven previstes, 

traslladant-les als nous formats. En 
aquest sentit, s’ha pogut comptar 
amb la participació de col·laboradors 
d’organismes amb els que el Col·legi 
te signats convenis d’acord: MWC, 
IFCLA, BARCELONA TECH CITY, 
ISACA, ASCOM, BLOCKCHAIN 
CONVENTION,  EL CONSELL DE 
L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA, 
L’EUROPEAN LEGAL TECH 
ASSOCIATION, DIGITAL FUTURE 
SOCIETY, als Directes del Digicab o 
bé al III Digital Law World Congress. 
Paral·lelament i per mostrar el fort 
lligam existent entre l’ICAB i la resta 
d’entitats s’han renovat els convenis 
que anaven vencent amb l’objectiu 
de seguir mantenint el vincle, tot i els 
complicats moments viscuts per la 
Covid-19.

R+D+I
S’ha mantingut durant el 2020 la 
generació d’articles d’aprofundiment 
i divulgació en la matèria a través del 
Món Jurídic i de la Newsletter de 
Transformació Digital.

La redacció en el seu moment de la 
Carta de Barcelona pels Drets de la 
Ciutadania en l’era Digital ha permès 
que l’ICAB tingui presència amb el 
grup d’experts que s’ha proposat des 
del Govern, a través del Ministerio 
de Asuntos Económicos y de 
Transformación Digital, per l’elaboració 
d’una Carta dels Drets Digitals Estatal. 
La persona designada ha estat el 
diputat de la Junta i president de la 
Comissió de Transformació Digital de 
l’ICAB, Rodolfo Tesone Mendizábal. 
Durant el mes de juny es va fer pública 
la notícia i les tasques dutes a terme 
pel grup de 18 persones expertes que 
s’han concretat amb un esborrany, 
que el passat mes de novembre es 
va publicar en un procés de consulta 
pública. Aquest període va finalitzar el 
4 de desembre i des d’aleshores s’està 
treballant per anar polint el document 
inicial. 

A l’ICAB, amb la redacció de la Carta 
fa un temps, i ara, dins l’equip de la 
Carta Estatal, es posa de manifest la 
incidència de les noves tecnologies en 
els drets humans, en exigència de què 
els drets fonamentals de les persones 
siguin també una realitat en l’entorn 
digital. En aquest sentit, la defensa dels 
drets que ha caracteritzat històricament 
a l’advocacia i a l’ICAB, s’ha de portar 
ara a l’àmbit de les noves TIC i el seu 
impacte. Finalment, referent a la gestió 
interna de l’ICAB, es manté el sistema 
de vigilància i manteniment continuat 
que, sobre les dades personals, 
exigeixen el RGPD i la LOPDGDD. 
S’ha seguit treballant per implementar 
un sistema de compliance aprofitant 
la revisió de totes les estructures i 
procediments per la seva adequació a 
la transformació digital. 

EN DEFENSA DE L’ADVOCACIA 
(CRAJ)
La defensa de la professió des 
de l’ICAB es materialitza a través 
de la Comissió de Relacions amb 
les Administracions i la Justícia 
(CRAJ), que funciona d’enllaç 
entre les persones col·legiades i 
les administracions. L’exercici de 
l’advocacia es sustenta en valors com la 
independència, la llibertat, la dignitat o 
la integritat, entre d’altres. La CRAJ té 
la missió de vetllar pel respecte de tots 
aquests principis, per tal que els i les 
professionals puguin desenvolupar les 
seves funcions amb plenes garanties. 
No oblidem que, en un estat de dret, la 
independència de l’advocacia resulta 
tan necessària com la imparcialitat del 
jutge/essa, tal i com ens recorda el Codi 
Deontològic del Col·legi.

Amb aquest esperit, la CRAJ 
desenvolupa les següents funcions:

• Canalitzar les queixes, les 
disfuncions i suggeriments de les 
persones col·legiades, en relació 
amb el funcionament de les diferents 
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administracions, i principalment 
respecte als Jutjats i Tribunals. 
• Consecució d’acords de col·laboració 
amb les diferents institucions. En 
especial, les comissions mixtes 
establertes amb representants de 
la judicatura, lletrats i lletrades de 
l’Administració de Justícia, Fiscalia 
i cossos policials. Les diferents 
comissions mixtes es reuneixen 
periòdicament, permetent un marc de 
col·laboració directe i eficaç i faciliten 
un espai que permet tractar els temes 
que interessen a la professió. 
• Mantenir contactes a través de 
les comissions mixtes i també 
específicament per temes que ho 
requereixin amb el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, amb els Jutges 
Degans dels diferents partits judicials 
i els Jutges Delegats de les diferents 
Jurisdiccions a Barcelona, la Fiscalia, els 
representants dels Mossos d’Esquadra, 
Guàrdia Urbana o altres Cossos 
policials, l’Agència Tributària, diferents 
Registres Públics, i els organismes de la 
Seguretat Social, entre d’altres. 

• Informar periòdicament, mitjançant 
l’actualització regular de les dades dels 
Jutjats i Tribunals, la publicació anual 
dels calendaris de guàrdies, normes 
de repartiment, criteris interpretatius 
de les Seccions de l’Audiència 
Provincial de Barcelona, les inspeccions 
programades a Jutjats i Fiscalia, així 
com altres novetats d’interès per a 
l’exercici de la professió. 

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

Des de la CRAJ, es fa un tractament 
especialitzat per cadascuna de 
les diferents jurisdiccions, sota les 

directrius d’un Diputat de la Junta de 
Govern especialista en la matèria, amb 
la intervenció, en cada cas, de ponents 
experts en l’assumpte. 

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

• Diputat de Guàrdia. 
• Emparament col·legial. 
• Queixa/incidència sobre el 
funcionament anormal de les 
Administracions Públiques.
• Altres qüestions relatives a l’exercici 
professional que es responen 
directament o es deriven. 
Les actuacions concretes durant aquest 
any 2020 han estat: 

• Fomentar la necessitat de l’adopció 
d’acords no jurisdiccionals  a la 
instància, que proporcionen seguretat 
jurídica. Això ha estat possible per la 
relació de col·laboració i presència 
de la CRAJ als diferents ordres 
jurisdiccionals. En aquest sentit, 
durant la pandèmia, els Jutjats de 
família van establir  uns criteris sobre 
guarda i règim de visites, acollint els 
plantejaments de l’ICAB i els Jutjats 
d’Instància han remès acords sobre 
la clàusula rebus sic stantibus i els 
processos de desnonament i sobre el 
Decret 37/2000.

• Promoure l’adopció d’acords i 
protocols entre judicatura i advocacia, 
per a la realització d’actuacions 
professionals. Destaca la realització del 
protocol per a suspensió d’actuacions 
judicials amb el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, subscrit al gener 
de 2020 i la participació en grups de 
treball en qüestions de gran rellevància 
social, com els llançaments judicials.

• Difondre els criteris i acords 
establerts organitzant conferències, 
juntament amb els departaments de 
normativa i formació de l’ICAB, amb la 

participació dels representants de la 
judicatura per informar i resoldre els 
dubtes de les persones col·legiades.

• Facilitar la informació relativa a les 
mesures que han afectat a l’activitat 
professional, i de manera específica les 
de seguretat i sanitàries establertes amb 
motiu de la pandèmia. Així mateix, la 
CRAJ ha comunicat els acords adoptats 
per part del CGPJ, TSJCAT, Fiscalia i 
altres administracions com la tributària.
 
• Impulsar la realització d’actuacions 
per via telemàtica, tant a nivell de 
Comissaries amb els diferents Cossos 
Policials, com de Jutjats o altres 
Administracions, per tal de poder 
practicar les actuacions per aquesta via 
sense desplaçaments.

• Reclamar la creació de nous òrgans 
judicials necessaris davant l’actual 
volum de procediments judicials i les 
previsions d’increment d’assumptes a 
conseqüència del Covid-19, en especial 
a l’àmbit mercantil i social.

• Donar suport en relació a les 
incidències que s’han generat en relació 
a l’exercici de la professió. 

• Consolidar els punts de suport per 
a les persones col·legiades: la seu 
principal de la CRAJ està situada a 
l’edifici del C/Mallorca 283, amb un 
punt d’atenció a la Ciutat de la Justícia, 
potenciant la possibilitat de dirigir-se 
a la Comissió a través dels mitjans 
telemàtics. 

• Intervenir per a la resolució de les 
incidències detectades en els diferents 
partits judicials, mantenint la reclamació 
d’una major presència efectiva de 
representants de la Fiscalia i d’efectius de 
funcionaris en les delegacions territorials, 
especialment en el partit judicial de 
Vilafranca del Penedès per tal de mitigar 
la manca de recursos que de manera 
endèmica pateix aquest partit judicial. 
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• Incorporar a la nova web, com 
a tràmit directe la realització de 
comunicacions, d’incidències, queixes 
o suggeriments a la CRAJ. 

En els últims anys s’ha produït una 
tendència continuada d’augment 
de les consultes realitzades a 
aquesta Comissió per part de les 
persones col·legiades. També, en 
les interaccions efectuades amb les 
diferents administracions, per poder 
resoldre les incidències o necessitats 
detectades. Destaca l’increment de 
les actuacions efectuades per part de 
la CRAJ, durant el present exercici 
2020, ja que pràcticament s’han 
duplicat els expedients respecte 
l’any anterior: de 472 expedients 
enregistrats l’any 2019 s’ha passat a 
856, el que suposa un increment del 
81%. 

Aquest increment s’ha degut, 
principalment, pels següents factors:
• La irrupció de la Covid-19 per la 
ingent activitat normativa i l’adopció 
de continus Acords, Resolucions i 
Protocols per part de les diferents 
autoritats governatives (Ministeri 
de Justícia, CGPJ, TSJCAT, Jutjats 
Degans), que afectaven directament 
al funcionament i a l’organització 
dels òrgans judicials. La setmana 
prèvia a la declaració del primer 
estat d’alarma (RD 463/2020 de 
14 de març) ja es va produir un 
increment notable de les consultes 
arran la incertesa de la situació; 
concretament sobre l’eventual 
suspensió de l’activitat judicial que 
podia esdevenir en funció de les 
eventuals mesures que adoptés el 
Govern.  

•La CRAJ és un servei que cada 
vegada és més conegut i utilitzat 
per les persones col·legiades. La 
majoria de les persones col·legiades 
que hi contacten, ho fan per primera 
vegada; però moltes ho fan seguint 

les recomanacions d’algun company 
o companya que havia acudit 
prèviament a la CRAJ. També, s’ha 
detectat una tendència alcista de 
les persones que repeteixen l’ús del 
servei. 
El major volum de consultes i 
expedients es correspon a l’àmbit 
penal  i social. Els següents àmbits 
que han generat un major volum 
d’expedients a la CRAJ són el 
civil, tenint en consideració que es 
diferencia l’àmbit del dret de família. 

La CRAJ també posa a disposició de 
totes les persones col·legiades altres 
recursos, com un telèfon vermell, 
servei que es va engegar el 2013 i que 
proporciona una atenció immediata 
les 24h, per rebre les eventuals 
queixes dels advocats i advocades, 
en relació amb el mal funcionament 
de l’Administració de Justícia. S’ha 
anat ampliant la funció del telèfon 
vermell, i també s’atenen diferents 
tipus de consultes vinculades amb la 
professió que es responen de manera 
directa o es deriven al departament 
que correspongui. 

L’any 2020 s’han atès un total de 
175 consultes o comunicacions 
d’incidències a través del Telèfon 
Vermell,  de les quals, la majoria es 
van traslladar a la CRAJ per a la seva 
tramitació. La resta de consultes 
han estat ateses directament amb 
alguna derivació als Departaments de 
l’ICAB, sobretot al Servei d’Atenció a 
la persona Col·legiada, Deontologia o 
el Torn d’Ofici.

SERVEI D’INTERMEDIACIÓ, 
RESPONSABILITAT I 
ASSEGURANÇA COL·LEGIAL 
(CIRAC)
La Comissió d’Intermediació, Respon-
sabilitat i Segur Col·legial (CIRAC) 
està integrada per persones col·legi-
ades que actuen com a Defensor de 
la Persona Assegurada i que té com 

a funció principal l’acompanyament 
de la persona col·legiada quan té un 
conflicte amb l’asseguradora contrac-
tada pel Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona (ICAB) i s’ha de cobrir la 
Responsabilitat Civil Professional. La 
seva actuació es realitza en col·la-
boració amb la corredoria, sense 
perjudici de dur-la a terme sense 
interferències de cap tipus i amb 
independència absoluta.
Exerceixen de defensors de la 
persona assegurada els membres 
de la Comissió d’Intermediació, 
Responsabilitat i Assegurança 
Col·legial (CIRAC), garantint així 
imparcialitat total i objectivitat en la 
resolució de les queixes sotmeses al 
seu coneixement.

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

A més, cada dia una persona 
membre de la CIRAC està de 
guàrdia per tal de donar recolzament 
i acompanyament a la persona 
col·legiada quan tingui alguna 
incidència de les esmentades.
En relació a les dades i sobre 
l’evolució anual de la sinistralitat 
professional, en els darrers cinc 



memòria202026

Gràfic 1. EVOLUCIÓ ANUAL DE LA
SINISTRALITAT PROFESSIONAL.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

307

356

311
300

322

203

anys, la CIRAC ha portat un control 
exhaustiu dels sinistres, no tramitant 
aquells que estaven per sota de 
franquícia o aquells presentats 
per o contra col·legiats/des no 
assegurats en el 2017 i 2018 per la 
pòlissa col·lectiva de responsabilitat 
civil professional que té concertada 
l’ICAB amb CASER.(Gràfic 1)

També es pot apreciar l’històric de 
la sinistralitat, tenint en compte la 
matèria de la qual ha derivat. (Gràfic 2)

En aquest, es veu com les matèries 
que major volum de sinistralitat han 
representat durant l’any 2020 han 
estat la civil, amb un total de 78 
assumptes, i la laboral amb un total de 
58 expedients.

Al tancament de l’any 2020, 69 
peticions han estat estimades, sens 
perjudici d’aquelles que, presentades al 
2020 tinguin la seva resolució al 2021.

COMISSIÓ DE NORMATIVA
La finalitat essencial de la Comissió de 
Normativa és treballar per al seguiment 
de l’elaboració normativa dels diferents 
òrgans legislatius, estudi dels diferents 
projectes normatius, preparació de les 
esmenes que es consideren oportunes 
i suggerir iniciatives legislatives. A 
més, durant el 2020 i atès el context 
de la pandèmia s’ha fet una recerca i 
divulgació diària d’informació de tota la 
normativa i documentació relacionada 
amb la Covid-19 i que pugui incidir 
directa o indirectament en l’advocacia.
En aquest sentit durant l’any 2020 s’han 
desenvolupat les següents activitats: 

Participació en iniciatives normatives 
d’iniciatives legislatives estatals:
Consulta pública prèvia Proyecto 
Real Decreto por el que se incorpora 
al ordenamiento jurídico español 

Directiva (UE) 2018/958 relativa al test 
de proporcionalidad antes de adoptar 
nuevas regulaciones de profesiones.
Proposición de Ley Orgánica de 
regulación de la Eutanasia.
Proposición de Ley de modificación del 
art 1258 CC.
Proyecto de Ley de medidas procesales 
y organizativas para hacer frente 
al COVID-19 en el ámbito de la 
Administración de Justicia (procedente 
del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de 
abril).
Proposición de Ley de modificación de 
la Ley de enjuiciamiento criminal para 
la inclusión en la misma de medidas 
cautelares en la instrucción de delitos 
de usurpación del art. 245 del Código 
Penal.
Consulta pública de la modificación 
de determinadas recomendaciones 
del Código de buen gobierno de las 
sociedades cotizadas.
Propuestas para un protocolo de 
actuación en el ámbito jurisdiccional 
para el día siguiente hábil al 
levantamiento del Estado de Alarma.
Propuestas de modificación en el 
ámbito de Segunda Oportunidad en la 
fase de regreso a la actividad judicial en 
época “Post Covid-19”.
Consulta pública sobre el Anteproyecto 
de Ley de medidas procesales, 
tecnológicas y de implantación de 
medios de solución de diferencias.
Anteproyecto de Ley de trabajo a 
distancia.
Proyecto de Ley de cambio climático y 
transición energética.
Consulta pública previa sobre el 
Anteproyecto de Ley Orgánica de 
modificación de la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal, en materia de maltrato 
animal.
Proyecto de Ley orgánica de protección 
integral a la infancia y la adolescencia 
frente a la violencia.
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Gràfic 2. EVOLUCIÓ ANUAL DE LA
SINISTRALITAT PROFESSIONAL SEGONS 
MATÈRIA.
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Propuesta de Enmiendas al 
Anteproyecto de ley de modificación 
del texto refundido de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre, con objeto 
de introducir el concepto de persona 
consumidora vulnerable y modificar 
algunos aspectos del régimen de compro-
bación y servicios de atención al cliente.

Participació a iniciatives normatives 
d’iniciatives legislatives autonòmiques:
Avantprojecte de llei de modificació del 
llibre segon del Codi Civil de Catalunya, 
en relació amb l’establiment de 
l’obligatorietat de la sessió informativa 
sobre mediació en determinats 
conflictes familiars, i de modificació 
de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de 
mediació en l’àmbit del dret privat. 

Consultes publiques de la Unió 
Europea: 
Consulta pública sobre Política de 
los consumidores: nueva “agenda del 
consumidor” de la UE.
Creació de grups de treball per 
impulsar o promoure modificacions 
legislatives: 
- Grup de Treball de mesures urgents 
per millorar l’accés a l’habitatge
- Grup de treball  de la Llei Concursal
- Grup de treball Anticovid
- Grup de Multireincidència  
- Grup de treball de la presó preventiva
- Grup de treball en matèria de família (com 
subgrup del grup de treball “plataforma 
familia y derecho” a nivell nacional) 
- Grup de secret profesional en les 
professions jurídiques davant la 
jurisdicció penal
- Grup de treball Secret professional i 
normativa tributària
- Grup de treball d’Habitatge Social
- Grup de treball apertura Administració 
de Justícia 

- Grup de treball per la constitució 
d’una secció col·legial sobre dret dels 
sectors i serveis regulats
- Grup de Treball Estrangeria Torn 
d’Ofici
- Grup de Treball terminis processals
- Grup de Treball del projecte de Llei 
de Serveis de Consumidors i usuaris
- Grup de Treball de reforma del judici 
verbal

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

Secció de dret cooperatiu i de 
l’economia social
La formació que s’ha realitzat amb 
la participació de la Secció de Dret 
Cooperatiu i Economia Social ha estat:
• Jornada ON-LINE ARACOOP 
sobre els reptes de la digitalització 
a les cooperatives i cooperatives de 
plataforma. 
• Conferència on-line: ‘Les assemblees 
de les cooperatives en el període 
post-COVID-19. Anàlisi del Decret Llei 
19/2020, de 19 de maig’
• Taula rodona: ‘La Sentència de 8 de 
maig de 2019 i els seus efectes als 
socis treballadors de les cooperatives 
(Sentència SERVICARNE)’
 
Secció de dret de consum
La formació que s’ha realitzat amb la 
participació de la Secció del Dret de 
Consum ha estat: 
• La contractació a distància i la 
contractació electrònica: dret de 
desistiment.
• Accions col·lectives. Propostes de 
millora tècnica després de 20 anys de 
publicació de la LEC.

• Jornada Formativa de Consum.
• Conferència (videostreaming): 
‘Debat sobre la qüestió prejudicial 
de l’IRPH: conclusions de l’Advocat 
General del TJUE’.
• Conferència (videostreaming) - 
Hipoteca tranquil·litat: ‘Nul·litat 
declarada per la STS del Jutjat 
Mercantil núm. 6 de Madrid en l’acció 
col·lectiva exercitada per l’Associació 
d’Usuaris Financers (ASUFIN)’.
• Conferència (videostreaming): 
‘L’impacte de les recents novetats 
legislatives i jurisprudencials sobre les 
execucions hipotecàries’.
• Jornada Formativa de Consum.
• Conferència on-line: ‘Aspectes 
substantius i processals del dret 
de resolució dels contractes amb 
consumidors i usuaris que regula 
l’article 36 del RDL 11/2020’.
• Conferència on-line: ‘Sistemes 
alternatius de resolució de conflictes. 
Una mirada a l’experiència d’altres 
països europeus’.
• Conferència on-line: ‘Dilacions 
indegudes en àmbits diferents al 
penal i més concretament centrats en 
assumptes civils i de consum’.
• Conferència on-line: ‘Incompliment 
contractual derivat de contractes de 
consum’.
• III Congrés Nacional de Consum. 
Congrés Virtual.
• Webinar: ‘Assegurança de vida 
vinculada al préstec hipotecari: 
jurisprudència contradictòria’. Secció 
de Consum i Comissió de Normativa 
de l’ICAB.
• Webinar: Dieselgate, 5 anys després, 
perspectives per al consumidor 
videostreaming de la Jornada 
Formativa de Consum.
• Webinar: Anàlisi de la Sentència del 
Tribunal Suprem de 12 de novembre 
de 2020 sobre l’IRPH. Comissió 
de Normativa i Secció de Dret de 
Consum
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Grup de treball de segona oportunitat 
de la Comissió de normativa ICAB- 
Consell de l’Advocacia Catalana
El Grup de Treball de Segona Opor-
tunitat de la Comissió de Normativa 
ICAB-CICAC té com a objectiu impulsar 
l’ús de la Segona Oportunitat i treballar 
per millorar la seva utilitat. Durant aquest 
any s’ha dut a terme una campanya per 
donar a conèixer el mecanisme de segona 
oportunitat útil i eficaç a disposició de les 
persones físiques insolvents, tant consu-
midores com empresàries. La estratègia 
de difusió s’ha desenvolupat amb:

Creació de l’Aliança de la Segona 
Oportunitat, organitzant reunions amb 
institucions i entitats (Conselleria de 
Justícia de la Generalitat, Ajuntament 
de Barcelona, Diputacions, Col·legis 
Professionals així com amb entitats 
sense ànim de lucre). Els membres del 
grup de treball han presentat i explicat 
la importància de la segona oportunitat,  
concretant acords i/o propostes per 
donar suport a la segona oportunitat.  

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

• Conferència online GAJ: ‘La 
intervenció de l’advocat jove a la segona 
oportunitat. Taller pràctic sobre segona 
oportunitat’.
• Conferència online GAJ: ‘La 
intervenció de l’advocat jove a la segona 
oportunitat. La segona oportunitat com 
a solució a la insolvència personal i 
L’acord extrajudicial de pagaments’.
• Conferència ON-LINE: ‘Debat jurídic 
sobre la Llei de Segona Oportunitat en 
el TRLC pels Jutges especialistes de 
Catalunya’.
• Conferència online GAJ: ‘La 
intervenció de l’advocat jove a la segona 

oportunitat. Concurs consecutiu i 
l’exoneració del passiu’.
• Conferència on-line: ‘Insolvències i 
Segona Oportunitat en temps de crisi’.
Creació del Web de Segona 
Oportunitat, on consta la jurisprudència 
més actual, els cursos de formació, així 
com tots els formularis i documentació 
sobre la normativa existent.

Estudi i presentació de la creació d’un 
torn d’ofici específic per la segona 
oportunitat, perquè sigui  útil en 
la tasca de defensa dels drets dels 
ciutadans i les ciutadanes. 

Reunions amb entitats bancàries per 
agilitzar la intervenció de comptes 
bancaris; així com amb Notaris i AEAT.

Elaboració d’una proposta de conveni 
amb CGPJ.

Comissió per a la promoció dels 
objectius de desenvolupament 
sostenible (ODS)
Participació de la Comissió en les 
reunions de la Comissió ODS. 

Grup d’impuls Pla d’igualtat
Participació de la Comissió en les 
reunions del grup d’Impuls del Pla 
d’Igualtat.

PRESÈNCIA SOCIAL DESTACANT 
LA FUNCIÓ SOCIAL DE L’ICAB

MÀRQUETING
L’ICAB ha continuat treballant aquest 
any 2020 mitjançant campanyes de 
màrqueting i publicitàries amb l’objectiu 
d’augmentar la presència social de 
l’advocacia i la consideració del Col·legi 
com a referent del món professional en 
general i de l’advocacia en particular.

Al mes de gener, es va iniciar la 
publicitat i promoció del nou programa 

de l’EPJ posant de relleu la seva vessant 
eminentment pràctica, que el converteix 
en referent al mercat. En aquesta 
edició, sota el lema “Converteix-te en 
advocada. Converteix-te en advocat”.

Sota el títol d’Advocacia Preventiva, s’ha 
iniciat la campanya per donar a conèixer 
la tasca de les advocades i advocats 
posant l’accent en l’assessorament 
integral que només pot realitzar un 
advocat o advocada i té visibilitat durant 
tot l’any: des de la previsió del conflicte 
fins a la seva resolució. Destacar de 
manera especial que en aquesta ocasió 
es va produir un vídeo publicitari que ha 
tingut una excel·lent acollida en la seva 
difusió per xarxes socials.

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

També durant els mesos de gener a 
desembre es va continuar la campanya 
de publicitat que dona a conèixer 
l’activitat de la Comissió Delegada 
per a la promoció dels Objectius 
de Desenvolupament Sostenible de 
Nacions Unides. En aquest sentit, 
l’ICAB treballa en el Pla d’Acció per 
l’assoliment dels ODS de l’Agenda 2030 
de NN.UU., en base a l’ODS 5:Igualtat 
de gènere, juntament amb  la resta 
d’accions planificades  per l’assoliment 
dels altres objectius previstos a l’Agenda 
2030, als que expressament s’ha adherit 
l’ICAB (ODS 5, 13, 14, 15, 16 i 17).

Al mes de maig es van continuar les 
accions de màrqueting relacionades 
amb el Pla Integral d’Igualtat de l’ICAB, 
i dels diferents actes i campanyes de 
màrqueting per donar visibilitat al talent 
femení. Destaquen especialment la 
campanya i accions relacionades amb 
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el 3rd Women, Business and Justice 
European Forum, que finalment va 
posposar la seva celebració per al 2021 
(decisió adoptada arran de la pandèmia 
mundial provocada per la COVID-19). 
Aquestes accions venen incardinades 
dins d’una de les línies estratègiques de 
l’actual Junta de Govern.

Als mesos de maig, juny i juliol es va 
treballar la nova campanya de difusió 
dels Màsters, que vol posar de relleu el 
valor afegit que té la formació de l’ICAB, 
que busca la qualitat de continguts 
atorgant el protagonisme a l’alumne, i 
al seu projecte personal i professional 
de fer un Màster a l’ICAB. En aquest 
sentit, durant el mes de setembre es va 
treballar de manera especial la publicitat 
del Màster de Mediació i altres Sistemes 
alternatius de Resolució de conflictes. A 
l’edició 2020-2021 s’ha tingut en compte 
l’especial promoció que es fa dels 
continguts online.

Així mateix, durant el 2020 s’ha 
continuat la campanya de publicitat 
de la Llei de Segona Oportunitat, 
una campanya de l’ICAB i el Consell de 
l’Advocacia Catalana per impulsar de 
forma decidida el coneixement i ús del 
mecanisme de la segona oportunitat.

L’objectiu de la campanya és donar a 
conèixer que avui, hi ha un mecanisme 
de segona oportunitat útil i eficaç a 
disposició de les persones físiques 
insolvents, tant consumidores com 
empresàries. Sota el lema “Que els 
deutes no et vencin” aquesta campanya 
compta també amb un espai web propi: 
http://www.segonaoportunitat2019.cat/.

De març a desembre es va continuar 
la campanya per posar en valor la 
tasca que desenvolupa l’advocacia 
d’ofici, amb la participació de persones 
col·legiades que presten aquest servei a 

CAMPANYA EPJ

CAMPANYA ADVOCACIA PREVENTIVA

CAMPANYA PER LA PROMOCIÓ DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE DE NACIONS UNIDES
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la ciutadania. S’ha treballat amb diversos 
lemes, com són: “Advocacia d’ofici: 
valenta i compromesa; Advocacia d’ofici: 
capacitada i mediadora”. 

Al mes de setembre i desembre es va 
continuar la publicitat i promoció del nou 
programa de l’EPJ, posant de relleu la 
seva vessant eminentment pràctica, que 
el converteix en referent al mercat, en 
especial amb la novetat que suposa l’oferta 
d’aquests cursos en format on line.

Finalment al desembre 2020 es 
va continuar amb la campanya de 
publicitat del Defensor de la Persona 
Assegurada i del 3rd Women, Business 
and Justice European Forum, amb data 
de celebració el febrer de 2021, així 
com del 1er Congrés de Transparència i 
contractació predisposada com a valor 
a la societat.

COMUNICACIÓ
L’ICAB, referent a nivell mediàtic 
per donar resposta jurídica al nou 
escenari derivat de l’Estat d’Alarma i la 
COVID-19

La COVID-19 ha generat un nou 
escenari en el qual la comunicació de 
l’ICAB ha estat essencial. Amb motiu 
de la declaració de l’Estat d’Alarma i 
davant l’allau de normatives aprovades 
durant aquest temps, el Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona ha donat 
resposta a prop de 430 peticions de 
premsa formulades durant el 2020 
pels diferents mitjans de comunicació 
(la majoria de les quals han estat 
de mitjans escrits -paper i on-line-, 
seguides per ràdios i televisions). 
Aquest fet indica que el departament 
de comunicació del Col·legi és un 
referent per als mitjans de comunicació 
per resoldre qüestions jurídiques, i això 
és possible gràcies a la col·laboració 
de tots els col·legiats i col·legiades que 

quan se’ls requereix atenent aquestes 
peticions de premsa, ja siguin membres 
de la Junta de Govern com de les més 
de 50 seccions i comissions amb què 
compta l’ICAB, responen amb rapidesa 
i coneixement jurídic. 

La COVID-19 ha comportat una 
nova forma de treball i en aquest 
sentit les connexions per zoom o 
plataformes similars han pres el màxim 
protagonisme, també en la relació 
de l’ICAB amb els mitjans doncs, han 
estat una nova via tant per respondre 
peticions de premsa com per facilitar 
als periodistes el seguiment dels 
nombrosos actes formatius organitzats 
sobre temes de rabiosa actualitat: les 
conferències on-line realitzades en el 
marc del V Congrés de l’Advocacia de 
Barcelona, els directes del Digicab, o 
els congressos que en format on-line 
s’han celebrat des del setembre de 
2020 (II edició de Congrés Compliance, 
III edició del Digital Law World 
Congress, III edició del Congrés de 
Dret Immobiliari, III edició del Congrés 
de Dret Laboral, entre d’altres). 

Com a novetat, el departament de 
Comunicació ha dut a terme rodes 
de premsa de forma telemàtica per 
propiciar que l’ICAB pogués mostrar 
el seu posicionament sobre temes de 
màxima preocupació ciutadana, com 
per exemple, l’augment d’habitatges 
ocupats a Catalunya i la proposta 
legislativa formulada per la Comissió 
de Normativa amb l’objectiu de donar 
resposta, des de l’àmbit jurídic, a 
aquesta qüestió. 

Dins l’estratègia comunicativa del 
Departament s’ha continuat amb la 
ingent publicació d’articles i tribunes 
d’opinió als mitjans de comunicació, 
tant nacionals com estatals, signats 
per la degana de la Corporació i els 

membres de la Junta de Govern de 
l’ICAB. Sobre la temàtica d’aquests, 
cal assenyalar que la COVID-19 i la 
seva afectació en l’àmbit de la justícia 
ha tingut un fort protagonisme però 
també s’han escrit articles en defensa 
de l’advocacia, per promoure la 
igualtat, per denunciar la violència de 
gènere i altres problemes socials, (com 
exemple la falta d’habitatge social o 
els desnonaments) per defensar els 
col·lectius més vulnerables (infants, i 
víctimes del tràfic de persones), per 
donar a conèixer nous serveis de 
l’ICAB, sobre mediació i arbitratge, la 
necessària reforma i digitalització de 
l’Administració de justícia i el teletreball, 
entre d’altres. 

Aquests impactes en premsa escrita 
i on-line se sumen a les intervencions 
derivades de les peticions de premsa, 
de l’enviament de notes de premsa 
i del treball realitzat per l’equip del 
departament de Comunicació amb els 
periodistes per aconseguir entrevistes 
per tal de fer arribar l’opinió del Col·legi 
de l’Advocacia de Barcelona a la societat.

En relació amb les notes de premsa, 
durant el 2020 se n’han elaborat 
un total de 213 entre convocatòries 
d’actes, notes i comunicats. 

A través d’aquestes s’ha donat a 
conèixer iniciatives per millorar 
l’exercici de l’advocacia promogudes 
per l’ICAB com el «nou protocol 
sobre suspensió d’actes judicials per 
coincidència d’assenyalaments, en 
els casos de maternitat, paternitat, 
matrimoni o defunció d’un familiar 
dels advocats o advocades», «els 
nous criteris orientadors en matèria 
de taxació de costes i jura de 
comptes, adequats a les normes 
de competència», «l’ajornament del 
pagament de la quota col·legial i la 
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destinació de més de 100.000 euros 
a través de la Fundació Degà Ignasi 
de Gispert per ajudar a l’advocacia 
davant les conseqüències del 
COVID-19»; accions en benefici de 
la ciutadania com «la proposta de la 
Comissió de Normativa de l’ICAB de 
modificar la LECrim per acabar amb 
les ‘’ocupacions’’ il·legals d’habitatges», 
« el Fast-track, iniciativa del Tribunal 
Arbitral de Barcelona per facilitar 
una via ràpida de resolució arbitral 
de conflictes a conseqüència de la 
COVID-19»; per donar a conèixer el 
balanç d’activitats realitzades per la 
Corporació, entre les quals destaquen: 
«el centre ADR de l’ICAB gestiona 
al voltant de 1.000 expedients en el 
primer any de vida», «les càpsules 
formatives de l’ICAB aconsegueixen 
298.000 impressions i superen les 
39.000 visites durant el primer mes de 
confinament»; per convocar als actes 
organitzats per l’ICAB, entre els quals 
cal els realitzats per commemorar 
Sant Raimon de Penyafort, els 
diferents congressos, els webinars 
de formació, etc.; per promoure la 
figura de l’advocacia i per donar 
difusió dels nous convenis, com per 
exemple, el signat amb el Consejo 
General del Poder Judicial «per 
impulsar la ‘Segona oportunitat’»,  amb 
l’Ajuntament de Barcelona per «oferir 
serveis d’orientació jurídica gratuïts 
per a persones autònomes i pimes 
amb problemes per afrontar el cànon 
del lloguer a causa de la Covid-19»; i 
amb la plataforma virtual MEDIEM, 
«per impulsar la mediació i les bones 
pràctiques en temes d’habitatge».

Fruit de tot aquest treball l’ICAB ha 
estat mencionat en 3.455 ‘impactes’ 
gestionats pel departament de 
Comunicació, dels quals la majoria 
són en mitjans on-line i ràdios, i en un 
segon terme, són notícies publicades en 



memòria202032

premsa escrita o emeses per televisió.  
Tots aquests corresponen a mencions 
directes al Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona, la degana o els diputats i 
diputades de la Junta de Govern, així 
com a accions realitzades pels membres 
de les diferents Seccions i Comissions 
del Col·legi.

PÀGINA WEB
Durant el 2020 es va seguir informant 
de l’actualitat col·legial a través de 
la pàgina web, amb la publicació de 
notícies, novetats jurídiques, agendes, 
cursos i, com a novetat derivada de 
la pandèmia de la COVID-19, molts 
webinars per Zoom. 

Cal remarcar el nombre de pàgines 
visualitzades totals que va tenir el web 
al 2020, ja que gairebé van arribar als 
10 milions (9.785.246). A remarcar, molt 
especialment, el pic aconseguit durant el 
mes de març, coincidint amb la declaració 
de l’Estat d’Alarma, que va acumular 
1.077.882 pàgines visualitzades en total. 

A més del manteniment habitual de la 
pàgina web col·legial, durant el 2020 es 
va seguir treballant en altres pàgines 
web específiques per a la promoció 
de les línies estratègiques de la Junta 
de Govern, com ara el web de 2a 
Oportunitat, el de la Carta de Barcelona 
pels Drets de la Ciutadania en l’Era 
Digital, o el del Pla d’Igualtat/ODS. Així 
mateix, s’han creat webs específiques 
per a esdeveniments i congressos 
concrets, com ara Sant Raimon. 

També es va reforçar l’enviament de 
flaixos ICAB, en la major part a través 
de Mailchimp, eina que va permetre 
obtenir estadístiques de l’impacte que 
tenien els butlletins entre els advocats 
i advocades del Col·legi. Així, es va 
arribar a un 30% d’obertura de mitjana 
als flaixos generals i al recull de premsa.  

NOVA SEU VIRTUAL 
En paral·lel, durant més de la meitat de 
l’any es va treballar per posar en marxa 
la nova seu virtual de l’ICAB, que es va 
estrenar finalment el 9 de novembre 
de 2020. Aquest va ser un dels grans 
projectes de la Corporació durant el 
2020. 

La nova pàgina web és més moderna, 
intuïtiva, amb un nou disseny, accessible 
des de qualsevol lloc, en qualsevol 
moment i des de qualsevol dispositiu 
mòbil! Inclou un nou i ponent cercador 
de continguts, la possibilitat de 
personalitzar l’Àrea Personal i l’opció de 
realitzar molts tràmits telemàticament. 

XARXES SOCIALS ICAB
El Col·legi compta amb alt nombre 
de seguidors/es a totes les Xarxes 
Socials: Twitter, Instagram, Facebook, 
Linkedin, Vimeo i Youtube. Durant 
el 2020 han augmentat de manera 
considerable tenint en compte la 
immediatesa i actualització diària en 
la comunicació per la ingent activitat 
normativa derivada de la COVID-19. El 
Twitter de l’ICAB @comunicacioicab 
compta ja amb 18.051 seguidors/es 
degut a l’activitat frenètica d’informació 
qualitativa d’interès per l’Advocacia i 
la ciutadania amb retransmissions dels 
Congressos com: ‘Women Business & 
Justice European Forum’, ‘Congrés de 
l’Advocacia de Barcelona’, Congrés de 
Consum, Congrés de Transformació 
Digital  i l’esdeveniment més important 
per a l’Advocacia de Barcelona: Sant 
Raimon de Penyafort.

El Twitter de la degana, Mª Eugènia Gay, 
creix de manera progressiva, comptant 
ja amb 12.900 seguidors/es. També 
hi hagut un increment en piulades, 
tenint uns 250 likes com a mitjana, el 
doble respecte l’any passat.  La idea 
és mantenir una relació entre el perfil 

18.051 seguidors/es

6.100 seguidors/es

14.758 seguidors/es

3.000 seguidors/es

PRESÈNCIA A LES XARXES SOCIALS

PRESÈNCIA EN PREMSA

twitter

facebook

linkedin

instagram

3.455 impactes



memòria2020 33

de la degana i el perfil corporatiu de 
manera que existeixi una comunicació 
àgil, transparent i de qualitat, dirigida a 
l’Advocacia de Barcelona i a tots/tes els 
professionals de l’àmbit jurídic. 

Des del compte de Twitter @DigiICAB 
s’ha donat difusió de l’activitat generada 
per la Comissió de Transformació Digital 
del Col·legi, entre la qual cal destacar 
la promoció de la ‘Carta de Barcelona 
pels Drets de la Ciutadania en l’Era 
Digital’,  projecte impulsat per l’ICAB 
i que ha comptat amb la col·laboració 
de més de 130 entitats de la societat 
civil. S’han fet tuïts promocionals per 
donar a conèixer aquest projecte i 
guanyar adhesions, per això es fa servir 
el #BarcelonaDigitalRights. També s’ha 
promocionat des d’aquest compte la 
formació organitzada per la Comissió, 
amb especial atenció a les “Tardes 
Digitals” realitzades a l’inici de la crisi 
de la COVID-19. Tota aquesta activitat 
(realització de més de 1.000 tuïts en 
un any) ha permès un augment dels 
seguidors: 1500.

A Instagram s’ha arribat als 3.000 
seguidors/es. Es segueixen publicant 
totes les activitats que es duen a 
terme a l’ICAB, amb imatges acurades 
i procurant que aquestes s’acompanyin 
d’informació d’interès per a l’advocacia. 

A través de Linkedin, també hi hagut un 
increment considerable de seguidors/es 
amb un total de 14.758 seguidors.

En relació al Facebook durant aquest 
2020 s’ha augmentat el número de 
publicacions de post per dia, per tal 
de donar major cobertura i difusió de 
l’activitat del Col·legi. Actualment es 
compta amb 6.100 seguidors/es.

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

Convé destacar que en aquest darrer 
2020, s’ha incrementat intensament la 
interacció a XARXES SOCIALS ICAB, 
sobretot per la Formació ICAB ONLINE 

oferida a través de plataformes com 
ZOOM, amb motiu dels moments 
excepcionals ocasionats per la crisi 
sanitària de la COVID-19. 

Món Jurídic 
Al llarg de l’any 2020, Món Jurídic 
ha seguit apostant per la renovació 
de seccions i continguts, una tasca ja 
iniciada des del numero 314 al mes 
d’octubre de 2017. 

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

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

S’ha assolit el propòsit que es va 
fixar durant els anys 2019 i 2020, per 
incorporar espais més lúdics, relaxants 
i d’ agilitat mental, i ja es compta amb la 
secció fixe de publicació d’acudits, mots 
encreuats i sopa de lletres.  

NOVA SEU ICAB
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S’ha mantingut la novetat de la secció 
“Gent Corrent”, que enguany ha 
renovat el seu nom per el de “Gent 
Legal” amb entrevistes molt properes i 
personals a gent anònima, treballadors 
i treballadores, tant del ICAB com 
d’altres entitats i/o administració de 
Justícia, i en general, totes elles molt 
vinculades a la advocacia i a la nostre 
Corporació. Igualment s’ha aprofundit 
en la difusió i coneixement de la revista 
entrevistant a una destacada figura del 

món jurídic empresarial i/o econòmic, 
incloent-t’hi un enfoc molt personal,  un 
personatge no jurista per tal que ens 
faci saber quina és la seva visió del dret 
i de l’advocacia des d’altres disciplines o 
activitats professionals, i amb la secció 
“Cara a Cara” que aborda problemàtiques 
plenament vigents i de màxima actualitat 
des de perspectives contraries. 

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

Per últim, fer constar que s’estan 
valorant propostes realitzades per 
les persones col·legiades, per 1) 
economitzar despeses en la distribució 
de la revista en paper, 2) utilitzar paper 
ecològic i reciclable, 3) apostar per la 
publicació “on line” exclusivament, i 4) 
eliminar el plàstic nociu i/o contaminant 
en totes aquelles fases de producció de 
la revista que sigui possible. 

Lloguer de sales
Com a conseqüència de la pandèmia 
de la COVID-19, l’activitat de lloguers va 
quedar suspesa a partir del passat mes 
de març de 2020 fins a l’actualitat.

ALTRES ÀMBITS D’ACTUACIÓ 
Vicedeganat
La principal funció o servei del 
Vicedeganat és la de celebrar 
mediacions entre persones col·legiades 
davant de conflictes generats 
preferentment com a conseqüència de 
l’exercici professional; en aquest sentit, 
la missió de les mediacions col·legials és 
evitar al màxim la judicialització entre 
companys/ es  i potenciar els acords 
extrajudicials.

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

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

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

Durant l’any 2020 s’han tramitat 
120 comunicacions d’accions contra 
companys/es; 40 mediacions col·legials 
de les quals 17 ha finalitzat amb 
avinença i 23 sense avinença.

A més, des de Vicedeganat es gestiona 
el servei de tramitació de vènies 
d’urgència.

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

S’han tramitat 99 vènies col·legials de 
les quals 29 no han estat concedides 
(els motius essencials han estat: per 
no ser aquesta Corporació competent, 
per haver estat concedida pel company 
o per no aportar la documentació 
requerida per acreditar les requisits 
necessaris per la concessió de la 
vènia col·legial) i altres 70 han estat 
concedides.

També des de Vicedeganat es gestiona 
el Defensor de la Persona Col·legiada.

De conformitat amb l’article 82.1. dels 
Estatuts Col·legials: “La Junta de 
Govern ha de nomenar un defensor o 
defensora de la persona col·legiada, 
que ha de ratificar l’Assemblea General, 
amb la finalitat de resoldre totes les 
queixes que les persones col·legiades 
formulin en relació amb el funcionament 
anormal dels serveis col·legials. Les 
seves funcions són de caire  únicament 
administratiu.”

Al llarg de l’any no s’ha obert cap 
expedient.

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

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

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

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

• La preparació de la normativa 
col·legial. En l’exercici d’aquesta 
funció, cal destacar la participació en 
l’elaboració i redacció, en col·laboració 
amb els departaments afectats, de 
la normativa col·legial pròpia. Es 
redacten els informes de les esmenes 
presentades a la normativa en període 
d’informació pública col·legial, es 
preparen les propostes de resolució 
sobre aprovació d’esmenes i aprovació 
del text normatiu, s’elaboren textos 
refosos i es tramita l’adequació legal 
de la normativa col·legial davant de la 
Generalitat.

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

• La gestió de la protecció de dades 
i LSSI. A partir del mes de setembre 
de 2020, l’Assessoria Jurídica es 

fa càrrec, com a nova funció, de la 
coordinació dels aspectes jurídics 
en matèria en protecció de dades 
i LSSI que afecta a la Corporació, 
consistent, entre d’altres, en 
la revisió i manteniment de les 
polítiques de privacitat, la revisió 
i adequació dels contractes i 
convenis a la normativa vigent, la 
gestió de l’exercici de drets, i la 
confecció de documents en aquesta 
matèria. També es mantenen 
reunions setmanals amb el Delegat 
de Protecció de Dades de l’ICAB, 
participant així en el Comitè de 
Protecció de Dades.

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

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

2. Redacció de les pròrrogues, 
novacions i resolucions dels 
contractes signats per l’ICAB, 
respecte dels quals se’n realitza el seu 
seguiment.

3. Assistència a la taula lletrada de 
Col·legis professionals.  

En el Gràfic 3 (Pàgina següent), 
durant l’exercici 2020, s’ha realitzat 
l’estudi i elaboració de tres-cents 
quatre (304) informes jurídics. En 
aquest concepte d’informe jurídic 
s’inclou: informes, notes informatives, 
propostes de resolució i/o d’acord, 
i consultes jurídiques relacionades 
amb les diverses àrees d’actuació, 
exposades anteriorment. Atès que van 
tenir entrada nombroses consultes 
de col·legiats/des arrel de la situació 
de pandèmia sanitària, cal esmentar 
l’increment de les consultes jurídiques 
en l’exercici 2020 en relació amb el 
2019, passant de 57 a 83. 
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En el Gràfic 4, s’observa l’evolució 
del nombre de convenis i contractes 
nous, apreciant aquest darrer any 
un increment en el nombre de 
convenis i contractes, en relació amb 
els exercicis anteriors, fins els 98, ja 
que s’està realitzant periòdicament, 
en el moment de la pròrroga dels 
contractes, la revisió de les clàusules 
de protecció de dades. 

En el Gràfic 5, s’aprecia una taula 
amb l’històric dels escrits judicials 
derivats, essencialment dels recursos 
contenciosos administratius que ha 
portat a terme el departament des 
de 2013 fins al 2020. Aquest darrer 
exercici de 2020, el número ha estat 
de 162, sent inferior al 2019 atesa 
la paralització de l’activitat judicial 
per la declaració d’estat d’alarma 
esdevinguda per la pandèmia sanitària.

Participació al Pla Estratègic 2020
L’Assessoria Jurídica, tal i com s’ha 
fet referència anteriorment, és un 
departament intern, de suport, 
però de caràcter transversal, havent 
contribuït en aquest sentit en algunes 
de les línies estratègiques establertes 
per la Junta de Govern per als 
exercicis 2019 i 2020, essencialment 
en el compliment de les funcions 
inherents a un col·legi professional i les 
seves obligacions legals. 

En aquesta vessant, cal destacar la 
participació de l’Assessoria Jurídica 
en els següents plans d’acció de 2020, 
contribuint a fomentar la transparència 
i el coneixement: 

• Col·laboració en la modificació del 
Reglament de la Comissió d’Honoraris. 

• Col·laboració, amb el departament de 
Transformació Digital, en la confecció 
de la política de privacitat i les Gràfic 5. ESCRITS JUDICIALS.
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condicions generals d’ús del servei del 
nou portal web de l’ICAB.

INSTITUCIONS VINCULADES

L’ICAB també desenvolupa la seva 
activitat 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 Catalunya, Lluís de 
Peguera i Juristes Sense Fronteres, 
però l’activitat fonamental se centra 
en les Fundacions Ferrer Eguizábal, 
Instituto de Investigación Aplicada 
a la Abogacía, Sant Raimon de  
Penyafort i Degà Ignasi de Gispert 
(FIdG).

La Fundació Ferrer Eguizábal va 
ser constituïda el 1981 pel senyor 
Lluís Ferrer i Eguizábal, col·legiat de 
l’ICAB. Amb la dotació que percep 
d’aquesta Fundació, el Col·legi 
convoca anualment Premis sobre 
diverses matèries jurídiques i beques 
d’estudi. El 2020 l’ICAB va convocar 
el Premi Jurídic Ferrer Eguizábal 
sobre Dret financer i tributari.

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

L’Espai de Reflexió de la Fundació 
Sant Raimon de Penyafort és 
una trobada periòdica en què 
experts jurídics i d’altres àmbits de 
coneixement debaten a l’entorn de 

temes d’actualitat relacionats amb 
les finalitats fundacionals. Durant 
el 2020 la Fundació ha organitzat 
el Seminari “Visions del Brexit” 
(14.01.2020) en el marc del Conveni 
de Col·laboració signat amb la 
Universitat Autònoma de Barcelona.

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/des. 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 i 
advocades.

La Fundació Degà Ignasi de Gispert, 
del Patronat de la qual formen part 
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona, Alter Mútua Advocats 
i Arquia Banca-Caixa Advocats, té 
l’objectiu de realitzar obra social per 
als col·legiats/des i els seus familiars. 
En aquest sentit, la Fundació 
ofereix ajut econòmic als advocats 
i les advocades que pateixen greus 
dificultats econòmiques per raons de 
malaltia o accident. Excepcionalment, 
aquestes prestacions també poden 
arribar a persones vinculades a 
l’ICAB que es trobin en les mateixes 
circumstàncies.

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

va ser guardonada amb la Creu de 
Sant Jordi de la Generalitat de de la 
Generalitat de Catalunya l’any 2003. 
La RJC és una eina pràctica de 
gran utilitat pels advocats / des i 
en general pels juristes, ja que és la 
publicació més complerta sobre les 
normes i sentències d’aplicació a 
Catalunya. A més, és una publicació 
indexada en els principals catàlegs 
de qualitat nacionals i internacionals: 
DICE, RESH, ISOC, LATINDEX, 
CARHUS, entre d’altres.
La RJC publica 9 números anuals (4 
de doctrina i 5 de jurisprudència). 
Cada trimestre es publica 1 número 
de doctrina i 1 de jurisprudència. 
A més, durant l’any es publica 
almenys un número addicional, 
una monografia sobre un tema 
d’actualitat.

L’ICAB forma part també de 
l’Associació Catalana per a 
l’Arbitratge-Tribunal Arbitral.

Finalment, l’ICAB presideix 
l’Associació Intercol·legial 
de Col·legis Professionals de 
Catalunya, que representa més 
de 100 corporacions catalanes de 
tots els àmbits professionals i que 
treballa per reforçar la presència 
dels col·legis professionals al sí de la 
societat. Entre el 23 d’octubre i el 18 
de desembre de 2020, l’Associació 
Intercol·legial va organitzar les I 
Jornades Intercol·legials on-line,  
amb un ampli programa de  webinars 
i conferències, impulsades per les 
diferents Sectorials i Comissions 
de la Intercol·legial, en què es van 
tractar temes d’interès transversal 
relacionats amb l’actualitat de les 
professions i amb les repercussions 
de la pandèmia per la COVID-19 en el 
món professional i en el conjunt de la 
societat.
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Funcions 
Públiques

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

les detencions de la ciutadania per fets delictius.
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REGISTRES PÚBLICS
El manteniment dels Registres Públics és 
una de les Funcions públiques del Col·legi.

Amb aquesta inscripció als diferents Re-
gistres, es vol donar publicitat formal a 
l’existència de determinats perfils professi-
onals de les persones col·legiades, essent 
obligatòria en el cas de les Societats Pro-
fessionals, Administrador/es Concursals, 
Comptadors-partidors/es i Mediadors/es; 
i voluntària per a la resta de Registres pro-
fessionals que manté l’ICAB.

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

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

• Administradors/es Concursals: 1032
• Comptadors-Partidors/es: 833
• Auditors/es en Entorns Tecnològics: 105

LA NEWSLETTER DE 
FUNCIONS PÚBLIQUES
Durant l’any 2020 els departaments que 
formen part de Funcions Públiques de 
l’ICAB han continuat amb la publicació 
trimestral que es va iniciar l’any 2016, infor-
mant de les dades d’interès i rellevància. 

A més d’estadístiques puntuals, aquest 
any s’han publicat articles relatius a l’in-
crement de dades d’assistència a la per-
sona detinguda, presó provisional abans 
de cometre’s delictes en grup (art.22.2 
del C.P), insostenibilitat de la pretensió 
jurídica, PROBONO ICO-ICAB i resum 
del dia de la Justícia Gratuïta: resum de 
la mateixa i aplicabilitat.

Els nous criteris sobre honoraris, l’infor-
me previ sobre la taxació de costes, la 
caducitat de les sol·licituds de taxació de 

costes, el tractament de la minuta d’ho-
noraris a la Normativa deontològica, els 
principis bàsics dels drets de les parts als 
expedients disciplinaris, la confidenciali-
tat, la superació dels límits econòmics i 
l’accés a la Justícia Gratuïta, l’assistència 
pericial en la justícia gratuïta. 

LES RECLAMACIONS DE CONSUM: 
SERVICONSUM
Des de l’any 2017, es va introduir el me-
canisme de presentació de queixes, re-
clamacions i denúncies per part dels 
consumidors, en desenvolupament de la 
normativa legal en la matèria, per la via 
principal de registre en l’Oficina d’Atenció 
als Consumidors, anomenada específica-
ment SERVICONSUM.

L’any 2020 es van enregistrar 2.629 consul-
tes de l’Oficina (repartides en els corres-
ponents conceptes de queixes, reclama-
cions o denúncies), de les què un 29% es 
van resoldre directament pel servei, sense 
necessitat de derivació a cap departa-
ment col·legial, en tractar-se de reclamaci-
ons de consum pròpies dels mecanismes 
de responsabilitat civil,  d’arbitratge o me-
diació, i altres, sent la mitjana del temps de 
tramitació de les consultes de 4,95 dies. 

LA DEONTOLOGIA PROFESSIONAL
La vigilància i el control deontològic 
de l’exercici professional de l’advoca-
cia, en  compliment de les funcions 
públiques i estatutàries de l’ICAB, es 
duu a terme a través de la Comissió de 
Deontologia Professional i Intrusisme. 
Aquesta articula l’exercici de l’ICAB 
de la potestat disciplinària, d’acord 
amb els estatuts col·legials i les nor-
mes professionals, i vetlla pel com-
pliment de la normativa deontològica 
i ètica que gira entorn a la professió. 
L’exercici de l’advocacia es regeix per 
uns principis que inspiren les relacions 
amb altres lletrats/des, amb els clients 
i usuaris, amb l’Administració de Justí-

cia, i amb la resta d’operadors que s’hi 
relacionen.

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 Llei 
2/2007, de 15 de març, de societats 
professionals, on s’estableix que la lli-
bertat d’elecció de la forma societària 
per a l’exercici d’una activitat professi-
onal, es veu modulada per una sèrie de 
límits continguts en la pròpia norma, 
amb la finalitat de no desnaturalitzar 
el contingut deontològic al què s’han 
de sotmetre.

Al Gràfic 1, podem veure el total de 
queixes presentades en el període 
comprès entre els anys 2016 i 2020. Les 
queixes presentades havien davallat 
els anys 2017 i 2018, en relació a l’any 
2016, en reflex de la situació econòmi-
ca social, amb un canvi de tendència 
al 2019 augmentant de nou, en un 18%,  
en 105 queixes . Aquest augment no ha 
estat la tendència per aquest 2020, ja 
que ha hagut un descens d’un 28% de 
queixes respecte l’any anterior, moti-
vat per la situació de pandèmia de la 
COVID-19, i els confinaments derivats 
dels decrets de l’estat d’alarma.

El descens tècnic a l’any 2018 és de-
gut a què es van posar en marxa me-
canismes de filtre de reclamacions 
estrictament de consum, no denún-
cies deontològiques.  Així, d’un total 
de 700 queixes interposades l’any 
2010, es passa a 665 l’any 2019 la qual 
cosa suposa, malgrat l’augment relatiu 
respecte el 2018, un descens del 5%, 
respecte el 2010, que s’ha de consi-
derar estrictament tècnic, i cal tenir 
en compte, que en els últims anys el 
cens de col·legiats ha crescut de for-
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ma notable, augmentant amb això les 
potencialitats de què es produeixi una 
queixa dirigida a un advocat o a una 
advocada. 

D’altra banda, malgrat que segueixen 
estant per sobre de les queixes pre-
sentades en els primers anys de la sè-
rie, el descens encara d’un 29% el 2020 
sobre el 2016  podria ratificar el canvi 
en la tendència abans comentada.

En el Gràfic 2 podem veure el percen-
tatge que representen el nombre total 
de queixes presentades sobre el cens 
col·legial, des de l’any 2012 fins a l’any 
2020.

Encara que a priori pot semblar que el 
comportament de la gràfica és bastant 
irregular, si es contempla l’eix de les or-
denades, s’observa com el percentatge 
de queixes sobre el cens, es mou en 
una forqueta molt estreta. La mitjana 
de queixes se situa en un 1,97 %, la qual 
cosa és una xifra relativament baixa, 
que reflecteix un alt grau de satisfacció 
dels serveis prestats pels advocats i ad-
vocades de l’ICAB. Això coincideix amb 
les conclusions a “L’Informe general: Ba-
ròmetre Intern del Consell General de 
l’Advocacia Espanyola 2019”. En resum, 
el citat document conclou sobre l’estat 
actual de la professió, que “estem mala-
ment en l’econòmic, però cada vegada 
millor en tota la resta”. Aquest “tota la 
resta” es refereix al grau de lliurament 
als clients per part dels professionals, la 
qualitat en la prestació del servei, l’es-
forç per mantenir-se en constant for-
mació i reciclatge professional, l’interès 
pels problemes de la Justícia, així com 
una especial sensibilitat pels problemes 
socials.
 
Pel que fa a l’origen de les queixes pre-
sentades, en el Gràfic 3 es pot veure 
quina ha estat la seva evolució en el 

Gràfic 1. TOTAL QUEIXES PRESENTADES Gràfic 2. PERCENTATGE DE QUEIXES 
SOBRE EL CENS.
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període temporal 2013 a 2020. Les quei-
xes tenen la seva principal font d’origen 
en la “ciutadania”. En efecte, a l’any 
2020, d’un total de 475 queixes, un 63% 
han estat presentades per “ciutadans”. 
El col·lectiu que major nombre de quei-
xes ha presentat, han estat altres lle-
trats, amb un total de 124 en l’últim any. 
Mentre que les queixes que dimanen de 
les categories “Jutjats” o “uns altres” re-
presenten menys d’un 5% cadascuna.

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

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

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

En aquest sentit és rellevant l’entrada 
en vigor el 2019 de la modificació de Gràfic 6. PERCENTATGE DE SANCIONS IMPOSADES SOBRE EL CENS
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la Normativa de l’Advocacia Catalana, 
que entre altres aspectes rellevants 
extrau de la tipicitat infractora la negli-
gència o mala praxis professional, sen-
se una sentència judicial prèvia que la 
declari, així com les pautes de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre.

En quant a la tendència de la gràfica, 
veiem com en termes generals es pro-
dueix un descens progressiu, per les 
raons exposades, del nombre total de 
sancions imposades. En efecte, de 112 
sancions imposades a l’any 2009, es 
passa a un total de 63 a l’any 2020, la 
qual cosa suposa una reducció del 43%, 
malgrat superi el nombre de sancions 
dels tres anys precedents, situant-se a 
nivell de l’any 2016.
 
En el Gràfic 5, podem veure una com-
parativa del nombre total de sancions 
imposades, en funció de la qualificació 
que la conducta reprotxable té en el 
règim disciplinari d’aplicació. Així, no 
totes les conductes tindran un mateix 
càstig, sinó que aquest es modula en 
funció de la gravetat de la conducta, 
atenent al principi de proporcionalitat 
que regeix en tot règim sancionador, en 
les següents categories: “lleus”, “greus” 
i “molt greus”.

En la gràfica, s’observa com la majoria 
de sancions imposades al llarg dels úl-
tims anys han rebut la qualificació de 
“greu”. A l’any 2020, han estat sancio-
nades com a “lleus” 35 conductes. Les 
conductes considerades com a “greus”, 
ocupen la segona posició; mentre 
que les sancions resoltes com a “molt 
greus”, tenen una escassa representa-
tivitat sobre el total. Així, en l’últim any, 
no s’han imposat sancions “molt greus” 
de les 475 presentades.
 
En el Gràfic 6, podem veure la repre-
sentativitat de les sancions imposades 
sobre el cens col·legial, al llarg del perí-

ode 2009-2020. Tal i com s’apuntava 
abans, del nombre total de queixes 
presentades, no totes donen lloc a una 
sanció, la qual cosa suposa un percen-
tatge relativament petit en relació al 
cens de col·legiats/des. 

A més, es veu com en els últims anys, 
la tendència de la gràfica mostra una 
regressió de les sancions imposades, 
d’acord amb l’augment del cens col·le-
gial i el descens del nombre total de 
sancions imposades, abans comentat. 
A l’any 2020 s’han imposat un 0,26% 
de sancions sobre el cens, la qual cosa 
sense dubte és una dada positiva que 
reflecteix la bona actuació dels advo-
cats i les advocades de l’ICAB. A més, 
suposa el manteniment de la línia inici-
ada l’any 2013, reflectint en bona part el 
canvi de pràctica respecte la mala pra-
xis o la negligència professional, conso-
lidada per la Normativa vigent des de 
l’any 2019.

ELS DICTÀMENS EMESOS EN RELACIÓ 
ALS HONORARIS PROFESSIONALS
D’acord amb allò que estableix tant 
l’Estatut General de l’Advocacia Es-
panyola, en el seu article 44, com la 
Normativa de l’Advocacia Catalana, 
en el seu article 38, els advocats/des 
tenen dret a percebre uns honoraris 
adequats com a contraprestació dels 
seus serveis professionals, així com 
també la llibertat en la fixació dels 
honoraris convinguts entre l’advocat 
i el client. S’estableix igualment la re-
comanació de recollir aquest pacte 
en matèria d’honoraris mitjançant full 
d’encàrrec on es detalli el cost i el 
contingut de les actuacions, tant ju-
dicials com extrajudicials, incloent les 
oportunes previsions sobre despeses 
no incloses, com les bestretes per les 
actuacions d’altres professionals (pro-
curadors, perits…), i la subjecció dels 
preus al règim fiscal vigent, IVA i IRPF, 
principalment.  Així mateix, els col·le-

gis de l’advocacia tenen encomanada 
la competència d’emetre informes a 
requeriment de l’òrgan judicial sobre 
l’adequació o el caràcter excessiu de 
la minuta que sigui impugnada pels 
tràmits de l’article 242 i següents de la 
LEC.

La funció principal de la Comissió 
d’Honoraris de l’Il·lustre Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona és la d’eme-
tre els dictàmens o informes precep-
tius i no vinculants en els incidents 
d’impugnació per excessius dels hono-
raris de l’advocacia en taxació de cos-
tes i jura de comptes,  que preveuen 
els articles 35 i 246 de la LEC, pon-
derant principalment de forma con-
junta i equitativa els factors relatius a 
l’interès econòmic litigiós i al grau de 
treball. La ponderació del treball té 
present el tipus de procediment o la 
fase del procediment o actuació res-
pecte de la qual es planteja la taxació, 
la complexitat i el temps de l’actuació.  
La Comissió d’Honoraris també s’en-
carrega de designar pèrit, d’entre les 
persones adscrites a la Comissió, per 
emetre dictamen pericial a requeri-
ment d’un òrgan judicial, de conformi-
tat amb l’article 339 o 381 de la LEC. 
Igualment, pot emetre informe previ a 
la taxació, com a servei voluntari i pre-
ventiu, per reduir la conflictivitat en 
matèria de taxació de costes, d’acord 
amb allò disposat als articles 5 a 9 del 
Reglament de la Comissió d’Honoraris, 
aprovat per Acord de la Junta de Go-
vern de l’ICAB de data 17 de setembre 
de 2019 i posteriorment modificat per 
Acord de la Junta de Govern de data 
28 de juliol de 2020. 

Així mateix, en data 5 de març de 2020 
van entrar en vigor uns nous Criteris 
Orientatius en matèria de taxació de 
costes, declarats adequats a la legali-
tat de competència per Resolució de 
la CNMC de 27 de febrer de 2020. 
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En el Gràfic 7 s’observa l’evolució anual 
dels expedients tramitats en incidents de 
taxació de costes i jura de comptes en el 
període comprès entre l’any 2013 i 2020. 
Es pot veure com durant els anys 2013 
a 2017 el número d’informes sol·licitats 
es va estabilitzar, mentre que en els dos 
anys posteriors es va produir una tendèn-
cia a l’alça, amb un increment d’un 12,87% 
en els expedients registrats l’any 2018 en 
relació amb l’any 2017 i d’un 26,69% en els 
expedients registrats l’any 2019 en relació 
amb l’any 2018. No obstant, en aquest úl-
tim any 2020 la Comissió d’Honoraris ha 
registrat un total de 1.154 expedients, és 
a dir, un 17,57% menys que l’any anterior.

DICTÀMENS SOBRE TAXACIÓ 
DE COSTES I JURA DE COMPTES
En el Gràfic 8 queda palès el temps mitjà 
de tramitació dels dictàmens emesos en 
incidents d’impugnació de taxació de cos-
tes i jura de comptes. Des de l’any 2014 es 
produeix una reducció del temps de tra-
mitació, passant de 2,34 mesos a 2 mesos 
durant els anys 2014 a 2018; xifra que, no 
obstant, ha augmentat durant l’any 2019 i 
2020, degut principalment al propi incre-
ment del nombre d’expedients registrats 
durant els anys 2018 i 2019.
 
TEMPS DE TRAMITACIÓ EN  
MESOS SOBRE TAXACIÓ DE  
COSTES I JURA DE COMPTES
*FE D’ERRADA: L’any 2019 el temps mitjà 
de tramitació d’un expedient de taxació 
de costes i jura de comptes era de 4 me-
sos i no de 2,5 mesos, tal com es feia cons-
tar per error en la memòria de l’any 2019.

La Comissió d’Honoraris també dona 
contestació a les qüestions que plantegen 
els lletrats i lletrades sobre honoraris pro-
fessionals, ja sigui presencialment, via te-
lefònica o per correu. Des de l’any 2013 es 
manté constant el nombre de consultes 
ateses. En aquest 2020 s’han atès 5.516 
consultes, amb un increment d’un 28,57% 

en relació amb les consultes de l’any 2019, 
degut principalment a l’entrada en vigor 
del nous Criteris Orientatius en matèria 
de taxació de costes de 2020. (Gràfic 9)
 
CONSULTES ATESES SOBRE 
HONORARIS PROFESSIONALS
Pel que fa al servei d’informe previ, du-
rant aquest any 2020 s’han tramitat  45 
sol·licituds.

ELS SERVEIS D’ORIENTACIÓ JURÍ-
DICA, ORIENTACIÓ EN MEDIACIÓ I 
ORIENTACIÓ EN ESTRANGERIA, LA 
JUSTÍCIA GRATUÏTA, EL TORN D’OFI-
CI I L’ASSISTÈNCIA A LA PERSONA 
DETINGUDA
A l’empara del que disposa la Llei 1/1996, 
de 10 de gener, d’assistència jurídica gra-
tuïta, es reconeix  als ciutadans i a les ciu-
tadanes el dret a rebre orientació jurídica 
i a litigar gratuïtament si acrediten tro-
bar-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/da 
adscrit/a al torn d’ofici corresponent.

Per altra banda, l’art. 119 de la CE, en relació 
amb el reconeixement del  dret a la tutela ju-
dicial efectiva de l’article 24, estableix el dret 
a la justícia gratuïta per a aquells que acredi-
tin insuficiència de recursos per litigar. 

A Espanya l’accés a la Justícia a qualsevol 
ciutadà/na és un dret reconegut per la llei 
en aplicació de la Constitució Espanyola, 
en desenvolupament dels seus articles 14, 
24 i 119. És a dir, l’accés a la Justícia Gratu-
ïta per a qualsevol ciutadà/na és un dret 
consolidat, exigible als poders públics.

• L’ICAB signa cada any CONVENI de 
col·laboració per al funcionament d’un 
servei d’orientació jurídica als ciutadans / 
es,  amb el Departament de Justícia  de la 
Generalitat de Catalunya.

Gràfic 9. CONSULTES SOBRE 
HONORARIS PROFESSIONALS
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El SOJ té caràcter gratuït i conté les se-
güents prestacions.
1. Proveir d’un consell orientador en ma-
tèria jurídica.
2. Proporcionar assessorament als ciuta-
dans / es en relació al dret a obtenir jus-
tícia gratuïta.
3. Oferir vies alternatives de resolució de 
conflictes: Mediació.

El SOJ / SERTRA, per tant, és un servei 
públic i gratuït d’atenció personalitzada i 
de caràcter presencial que té com a finali-
tat proporcionar un primer consell orien-
tador sobre el tema plantejat pels usua-
ris i usuàries i informar sobre la viabilitat 
d’anar als tribunals i de recórrer a les vies 
alternatives de resolució de conflictes. 

Està regulat a l’art. 22  de la Llei 1/1996, de 
20 de gener, d’Assistència Jurídica Gra-
tuïta:  “Els col·legis d’advocats/des han 
d’implantar serveis d’assessorament als 
peticionaris d’assistència  jurídica gratuï-
ta,  amb  la  finalitat  d’orientar  i  canalitzar  
les  seves pretensions. L’assessorament 
esmentat ha de tenir, en tot cas, caràcter 
gratuït per als sol·licitants”. 

 I també a l’art. 32  del Reglament d’Assis-
tència Jurídica Gratuïta (aprovat pel Real 
Decret 996/2003, de 25 de juliol): 
“1. Cada Col·legi d’Advocats comptarà  ne-
cessàriament  amb un servei d’orientació 
jurídica que assumirà, a més de les funcions 
que li assigni la Junta de Govern, l’asses-
sorament previ als peticionaris d’assistèn-
cia jurídica gratuïta, la informació sobre el 
compliment dels requisits necessaris per a 
el seu reconeixement i l’auxili en la redac-
ció dels impresos normalitzats de sol·licitud. 
Aquest servei tindrà caràcter gratuït per als 
sol·licitants. 2.Els col·legis d’advocats han 
d’adoptar les mesures necessàries per fa-
cilitar l’accés dels ciutadans / es als serveis 
d’orientació jurídica i per difondre adequa-
dament la localització de les seves depen-
dències i les seves funcions.” 

DECRET 252/1996, de 5 de juliol, de cre-
ació de les comissions d’assistència jurídi-
ca gratuïta, de regulació del procediment 
per al reconeixement del dret d’assistèn-
cia jurídica gratuïta i de la subvenció per 
a les actuacions professionals dels advo-
cats i procuradors. 

ACCÉS AL SERVEI SOJ-SOM
SERTRA GENERAL 
El ciutadà/na es pot adreçar a aquest 
Servei de manera telefònica, presencial 
o sol·licitant una cita on-line per mitjà del 
web de l’ICAB. Els responsables de donar 
aquesta primera atenció al ciutadà / ana 
són: 

- El tècnic en atenció telefònica.
- El tècnic del taulell del SOJ-SOM de la 
Ciutat de la Justícia.  
- El personal administratiu de les Delega-
cions de l’ICAB.
  
Després d’haver fet una valoració inicial 
de la consulta, es derivarà  en funció de la 
matèria al servei SOJ-SOM que corres-
pongui (inclosos aquells que s’ofereixen 
en instal·lacions municipals com la dipu-
tació o els ajuntaments), o bé serà atesa 
amb caràcter d’urgència  amb la menor 
brevetat possible, sempre i quan versi so-
bre les matèries següents: 

- VIGE i resta de víctimes a que fa refe-
rència l’art. 2.g) de la LAJG. 
- Interessos de menors en situació de risc. 
- Quan el ciutadà hagi rebut una demanda, 

una citació o una comunicació del jutjat. 
- Quan es tracti de terminis peremptoris, 
segons l’ordenament jurídic general. 
 
Pel que fa a l’any 2020, arran de la situ-
ació epidemiològica derivada de la pan-
dèmia mundial sanitària, es va declarar 
l’estat d’alarma declarant la inhabilitat del 
terminis processals, a excepció de matè-
ria essencial: Menors, Ingressos involun-
taris, Penals. Així mateix es va confinar 
a la població en general, per tal motiu el 
treball va a ser telemàtic. Durant el con-
finament des dels diferents punts  SOJ i 
SERTRA es van a atendre als ciutadans/
es citats i a tots/es telefònicament. A la 
vista de les consultes més freqüents, i te-
nint en compte l’exhaustiva legislació du-
rant l’estat d’alarma, es va a realitzar una 
guia SOJ - SERTRA amb les consultes 
més reiterades.

• Des del moment que el treball es va a 
reiniciar de manera presencial, l’objec-
tiu de SOJ SERTRA va a ser l’obertura 
d’expedients de Justícia Gratuïta  per 
tal de poder donar solució al màxim 
número de persones. A tal fi el servei 
es va a prestar durant dues hores més 
de l’horari habitual.   
    
Com es pot observar al Gràfic 10, du-
rant l’any 2020 s’han tramitat un total 
de 30.672 expedients de justícia gratu-
ïta, que respecte a l’any anterior han 
suposat un total de 8.704 expedientes 
menys, conseqüència de la situació 
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descrita. Durant l’any 2020 s’han obert 
61.146 expedients de justícia gratuïta 
penals, un 8,19% menys que l’any ante-
rior, degut a la mateixa situació. 

• Aquests expedients han estat re-
solts com a favorables per l’ICAB en 
un  68’52%. Respecte l’any anterior hi 
ha un 0.9% menys de favorables,  que 
pot ser degut a l’augment del SMI l’any 
2019 que no ha anat acompanyat amb 
una actualització de l’IPREM.

•S’han atès durant el període de con-
finament: 2.139 trucades i s’ha donat 
compliment a 2.556 correus electrò-
nics a SERTRA.

Respecte a la tramitació dels expedi-
ents de Justícia Gratuïta és molt im-
portat assenyalar que aquest any 2020 
es va posar en marxa la digitalització, el 
que ha suposat un esforç per part del 
departament SOJ-SERTRA funcionant 
a plena satisfacció.
    
MEDIACIONS TRAMITADES: 
CJ, OAC I DELEGACIONS
Des del servei SOJ s’inicia, si s’escau, 
la tramitació de l’expedient pel reco-
neixement del dret a Justícia Gratuïta, 
segons les previsions de la Llei 1/96, 
de 10 de gener, d’assistència jurídica 
gratuïta que acabarà en la designació 
d’advocat/da adscrit/a al torn d’ofici, 
PRÈVIA LA SEVA TRAMITACIÓ DES 
DEL SERTRA.

• 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 re-
solució de conflictes. En el cas que la 
part que rep la informació sobre la me-
diació manifesti la seva voluntat a iniciar 
aquest procés, es contacta amb l’altre 
part en conflicte, convidant-la a rebre la 
mateixa informació sobre la mediació.
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Gràfic 11. EVOLUCIÓ ANUAL CONSULTES SOJ

2017
2016

2015 50.124
51.096

51.769
2018

53.473

2019

2020

50.481

48.593



memòria2020 49

Des del SOJ s’informa i es difon la 
mediació entre els/les usuaris sent el 
protocol d’actuació establert que els/
les mateixos lletrats informadors fa-
cin el seguiment de les mediacions de 
què informen, acabant el procediment 
d’orientació en mediació en la designa-
ció del/la mediador/a quan ambdues 
parts així ho sol·liciten.

TORN D’OFICI I ASSISTÈNCIA 
A LA PERSONA DETINGUDA
Les estadístiques d’aquest àrea també 
venen influenciades per la situació sa-
nitària.

ÀREA JURÍDICA TORN 
Gestió d’Expedients Informatius inici-
ats en relació a les diverses incidències 
que es plantegen amb posterioritat a la 
designació de lletrat / da. Per tal d’om-
plir amb el treball s’atenen telefònica-
ment i per correu electrònic, de dilluns 
a divendres, totes les consultes de 
lletrats i lletrades, i d’òrgans judicials. 
S’atenen als companys per resoldre els 
seus dubtes i incidències, resultant les 
més freqüents les assenyalades als ex-
pedients informatius.
 
El personal de l’àrea jurídica es reuneix 
setmanalment amb la CTO per: Reso-
lució d’expedients, Propostes a Junta 
i Adopció de criteris. Mensualment, hi 
ha reunió Plenària presidida per la Di-
putada de la Junta de Govern, Respon-
sable del Torn Ofici.

Aquest any 2020, es van a tramitar un 
total de 3382 expedients, la xifra és 
menor a l’any passat degut als mesos 
de l’Estat d’Alarma. 
Expedients disciplinaris incoats: 44 ex-
pedientes

     Sancions:  Per infracció lleu: 2  
                          Per infracció greus: 0
                          Per infracció molt greu: 7

Gràfic 13.  TELEFONEMES ATESOS ASSISTÈNCIA AL DETINGUT 2020
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Gràfic 14. COMPARATIVA DESIGNES TORN D’OFICI

Gràfic 15. DISTRIBUCIÓ DE DESIGNES 
SEGONS MATÈRIES
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1A ASSISTÈNCIA

17%

83%

En relació a la tipologia d’expedients 
informatius: 

• Renúncia:  570 (per ruptura de la rela-
ció de confiança, per haver-se exhaurit 
l’abast de la designa, etc)

• Queixa: 900 expedients (majoritàri-
ament queixa dels interessats, però 
també inclou  queixes dels  jutjats i co-
missaries). 
  
Vènia: 384 
Accés al Torn d’Ofici: 81 
Baixa del torn d’Ofici: 77
Agraïment: 1
Ampliació de designa: 2
Baixa d’exercici: 27
Canvi de dades de la designa: 85
Consulta: 38
Designa caducada: 30
Designa derivada: 20
Designa sense efecte: 345
Desistiment: 66
Error de pagament: 74
Ha rebut honoraris: 216
Incidència designa: 317
Incidència de guardià: 40
Justificant d’actuacions: 3
Petició de cobrament: 68
Varis: 38

A més del Conveni amb el Departament 
de Justícia de la Generalitat, l’ICAB té 
convenis d’altres serveis amb l’Ajunta-
ment de Barcelona i amb la Diputació 
de Barcelona que es presten dirigits 
des del Departament del Torn d’Ofici:
 
• Conveni amb l’Ajuntament de Barcelo-
na: Servei d’Orientació Jurídica al ciuta-
dans / es de Barcelona empadronats a 
la ciutat per tal d’apropar pel matí i per 
la tarda  l’orientació jurídica i mediado-
ra i la tramitació de la Justícia Gratuïta.

• Conveni amb l’Ajuntament per a la 
Ciutat Vella, al manifestar-se els de-

sequilibris en matèria d’habitatge atès 
que el districte ha estat immers en una 
transformació urbanística, econòmica i 
social molt important i per tal de pres-
tar  una atenció molt més personalitza-
da, atenent a persones amb diferents 
situacions socioculturals amb l’objec-
tiu d’apropar  la possibilitat d’accés rà-
pid i eficient a la Justícia Gratuïta.

• Conveni amb la Diputació per tal d’aten-
dre punts d’orientació jurídica municipal, 
per tal d’atendre les necessitats dels 
col·lectius més vulnerables pel fet de te-
nir recurs limitats  i poder ser orientats 
i assessorats  en defensa dels seus drets 
i interessos. Es presta en 14 punts: Igua-
lada, Berga, Sitges, Sant Sadurní d’Anoia, 
Santa Margarida i Els Monjos, Badalona, 
Sant Adrià del Besos, Pineda de Mar, 
Arenys de Mar, Montgat, Castelldefels, 
El Prat de Llobregat i Viladecans.

• Conveni amb la Diputació per tal 
d’atendre el servei d’orientació jurídi-
ca específica en l’àmbit de l’habitatge. 
Conegut com a Servei d’Intermediació 
en deutes de l’habitatge (SIDH) qui 
facilita una unitat d’actuació i de res-
posta davant dels problemes que plan-
tegen els ciutadans, facilitant la pro-
ximitat al servei d’assessorament i de 
mediació a l’àmbit hipotecari. Aquest 
servei es presta a 19 punts: Anoia-Igua-
lada, Berguedà, Vilanova i la Geltrú, 
Garraf, Sant Sadurní d’Anoia, Vilafran-
ca del Penedès, Badalona, l’Hospitalet 
de Llobregat, Sant Adrià del Besos, 
Santa Coloma de Gramenet, Pineda, 
Calella, Arenys de Mar, Castelldefels, 
El Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà, 
Sant Boi de Llobregat i Cornellà.

LES FUNCIONS DE L’ICAB 
EN EL SOJCIE
En el marc dels convenis de col·labora-
ció signats amb l’Ajuntament de Barce-
lona i  la Direcció General de la Policia 

JUTJAT COMISSARIA

Gràfic 19. PAÏSOS PRINCIPALS 
PER CONTINENTS.
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- Comissaria d’Estrangeria i Fronteres-,  
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona realitza al CIE de Barcelona 
les següents funcions: 

a) Auxiliar a l’intern en l’obtenció de 
les dades de contacte del seu advo-
cat/da per afavorir l’exercici del dret 
de comunicació entre ambdós.

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

c)Assessorar als 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 organis-
mes competents quan es detectin situ-
acions de tràfic d’éssers humans. 

La pandèmia generada per la COVID-19 i la 
declaració de l’estat d’alarma per contenir 
la propagació de la infecció causada pel vi-
rus van condicionar l’activitat del SOJCIE 
durant l’any 2020. L’estat d’alarma compor-
tà el tancament del centre d’internament 
d’estrangers i, conseqüentment, del servei 
d’orientació jurídica. El SOJCIE va roman-
dre tancat des del mes de març fins al mes 
de setembre, ambdós inclosos. Per aquesta 
raó, la memòria anual del Servei correspo-
nent a l’any 2020 només contempla l’activi-
tat que va haver-hi en els mesos de gener a 
febrer i d’octubre a desembre. 

ELS USUARIS DEL SOJ-CIE
L’edat dels usuaris
El Servei d’Orientació Jurídica del 
centre d’internament d’estrangers de 
Barcelona (SOJ-CIE) va tenir 155 usu-
aris al llarg de l’any 2020 amb una edat 
compresa entre els 18 i 65 anys d’edat; 
si bé tres interns van declarar ser me-

nors d’edat. La franja entre els 18 a 39 
anys és la que va aglutinar la majoria 
dels usuaris /es del servei. (Gràfic 18)

La nacionalitat dels usuaris/es
La nacionalitats algeriana i marroquina 
eclipsaren la resta de les nacionalitats. 
Dels 155 usuaris /es atesos, 70 van ser 
algerians i 51 marroquins. Per continents, 
Àfrica va contribuir amb 136 persones, 
que van representar gairebé el 88% del 
conjunt d’usuaris /es. (Gràfic 19)

Situació de l’intern 
Aquesta dada registra els motius d’in-
ternament al CIE a partir de la situació 
en què es trobava la persona abans del 
seu ingrés. S’han descrit sis possibles 
situacions motivadores d’internament: 
l’arribada de l’estranger al país en pas-
tera, l’internament a un centre peniten-
ciari, la detenció per aplicació de l’ar-
ticle 57.2 de la LO. 4/2000, la detenció 
en un control policial, la detenció en la 
frontera i la produïda per la presumpta 
comissió d’una infracció policial. Paral·le-
lament també es registren els usuaris / 
es que estaven en llibertat (carrer) en el 
moment d’ingressar en el CIE. L’arriba-
da en pastera a Espanya va ser el motiu 
principal d’internament en el CIE. Però 
destaca, també, que 45 dels 155 usuaris 
atesos es trobaven en llibertat en el mo-
ment d’ingressar en el CIE. (Gràfic 20)

 Vies de coneixement del servei
L’existència del servei d’orientació jurídi-
ca pot ser coneguda pels interns a tra-
vés de diferents vies de difusió. De les 
identificades, és la Creu Roja la que més 
difon el servei entres les persones inter-
nades en el CIE. (Gràfic 21)
 
Des que ingressen fins que tenen conei-
xement del servei d’orientació jurídica, els 
interns no triguen en saber de l’existèn-
cia, ja que en la majoria dels casos l’espe-
ra es situa entre un i cinc dies. (Gràfic 22)

Gràfic 20. PROCEDÈNCIA 
DELS USUARIS DEL SOJCIE.
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Gràfic 21. VIES DE PROMOCIÓ
DEL SERVEI.
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LES CITACIONS
Durant el 2020 es van dispensar 212 ci-
tacions. 109 van ser concedides als usu-
aris / es que només van acudir al servei 
en una ocasió i les 103 cites restants a 
les 45 persones que van acudir-hi en 
més d’una ocasió, i que implica, si es 
descompten les atorgades per la pri-
mera visita, un volum addicional de 58 
cites més.  

El Gràfic 23 mostra l’agrupació d’usua-
ris/es pel nombre de visites. 
 
Del total de cites assignades, 163 es van 
convertir en una entrevista i 49 d’elles 
no van arribar a generar-la. La causa 
principal de la no realització de l’entre-
vista va ser la repatriació de l’usuari. 
(Gràfic 24)
 
El Gràfic 25 agrupa els usuaris/es del 
servei en funció del temps que han ha-
gut d’esperar des de la petició de la cita 
fins al dia de l’entrevista. 
 
ELS EXPEDIENTS 
Origen dels expedients
Tenint en compte el lloc on es va in-
coar l’expedient administratiu, la majo-
ria dels usuaris/es atesos/es al servei 
durant l’any 2020 es trobaven en Ca-
talunya, si bé també és significatiu el 
nombre de persones traslladades d’al-
tres comunitats autònomes, com ara 
de les Illes Balears, Múrcia o País Basc. 
(Gràfic 26)

En el cas de Catalunya, la majoria dels 
expedients van ser iniciats a la ciutat de 
Barcelona. 

EL SERVEI D’INTÈRPRET
Les 212 citacions sol·licitades, 151 es van 
demanar amb presència d’un traductor 
per a l’entrevista.  En 61 entrevistes no 
es va requerir la presència d’un traduc-
tor/a. L’idioma més demandat en les 

entrevistes va ser l’àrab, amb 138 peti-
cions. (Gràfic 27). El servei d’intèrpret 
es va gestionar amb eficiència ja que les 
vegades en què es va requerir la pre-
sència d’un intèrpret aquest va acudir. 
(Gràfic 28)

I la confirmació de la disponibilitat va 
ser  immediata en la majoria dels casos. 
(Gràfic 29)

LES CONSULTES DEL SOJCIE
Les qüestions vinculades al cessament 
de l’ingrés en el CIE són les que més 
consultes van generar entre els interns 
al llarg del 2020, seguides de les realit-
zades per temes d’expulsió i protecció 
internacional. 

LES ACCIONS DEL SOJCIE
De les 163 entrevistes que es van rea-
litzar, es van obrir 134 expedients dis-
tribuïts entre els 109 expedients que 
només van generar una única entrevista 
i els 25 expedients que van generar 54 
entrevistes. Les actuacions realitzades 
van consistir en contactar amb el lletrat 
/ da de l’intern, ajudar en la gestió de 
la petició de justícia gratuïta, tramitar 
la petició d’asil i oferir una orientació 
jurídica. És aquesta darrera actuació la 
que va destacar durant el 2020 amb 92 
orientacions. (Gràfic 30)
 
Al creuar les accions amb les consultes 
s’observa que la majoria de les con-
sultes sobre protecció internacional 
estaven vinculades al procediment,  ja 
sigui per la necessitat de demanar jus-
tícia gratuïta o presentar la sol·licitud. 
(Gràfic 31)
  
LES FUNCIONS DE L’ICAB AL SAIER
Al 1989 es va constituir el SAIER com 
a servei municipal d’atenció a les per-
sones immigrants, estrangeres i refu-
giades. Integrat per les entitats CREU 
ROJA, ACCEM, CITE, AMIC, CENTRE 

Gràfic 23. DISTRIBUCIÓ DELS USUARIS/ES 
EN FUNCIÓ DEL NOMBRE DE VISITES 
EFECTUADES AL SERVEI. 
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Gràfic 24. CAUSES QUE VAN IMPEDIR 
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DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
DE BARCELONA i l’ICAB, les actu-
acions específiques 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’usua-
ri i contribuir la consecució dels objec-
tius comuns. 

L’ICAB realitza en el SAIER les 
següents funcions:

• Orientació jurídica dels usuaris/es 

• Impugnació administrativa i/o judi-
cial contra resolucions administrati-
ves denegant sol·licituds d’autorit-
zació de residència i/o residència i 
treball. 

• Tramitació de sol·licituds de naciona-
litat espanyola.

• Tramitació d’expedients de cancel·la-
ció d’antecedents policials i penals.

• Assessorament jurídic vinculat a pro-
grames de retorn.

• Formació en temes d’estrangeria.

• Orientació en casos de racisme. 

ELS USUARIS/ES DEL 
SERVEI D’ORIENTACIÓ JURÍDICA 
Nombre d’usuaris/es
El servei d’orientació jurídica que  
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia 
de Barcelona (ICAB) realitza en el  
SAIER va atendre a 2.216 persones al 
2020. 

D’aquestes, 1.446 persones tenien as-
signada  una cita i 770 persones més 
d’una. Entre les persones que sumen 
més d’una citació, 448 van ser citades  
dues vegades i  322 més de dues.

ANDALUSIA 1

ARAGÓ 3

C. VALENCIANA 5

CATALUNYA 77

ILLES BALEARS 30

ILLES CANÀRIES 1

MÚRCIA 21

PAÍS BASC 16

SENSE INFO. 1

Gràfic 26. COMUNITATS AUTÒNOMES ON ES VAN TRAMITAR ELS EXPEDIENTS 
ADMINISTRATIUS DELS INTERNS ATESOS AL SOJCIE.

Gràfic 27. IDIOMES DEL SERVEI 

D’INTÈRPRET

ÀRAB 138

FRANCÈS 5

GEORGIÀ 3

PANJABI 2

Gràfic 28.  SEGUIMENT DE 
L’ASSISTÈNCIA DE L’INTÈRPRET. 
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Gràfic 29.  AGRUPACIÓ D’USUARI /ES 
EN FUNCIÓ DEL TEMPS D’ESPERA 
DE CONFIRMACIÓ D’INTÈRPRET. 
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Gràfic 30.  CLASSIFICACIÓ DE LES 
MATÈRIES CONSULTADES AL SOJCIE Gràfic 31.  MOTIUS DE CONSULTA

contactar amb el lletrat
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orientació jurídica
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16
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MOTIUS DE 
CONSULTA

ACCIONS ACTUA-
CIONS 
REALIT-
ZADES

CONTACTAR 
AMB EL LLE-
TRAT / DA

Cessament 
ingrés

8

Devolució 6

Expulsió 9

GESTIONAR PE-
TICIÓ JUSTÍCIA 
GRATUÏTA

Protecció 
internacional

16

ORIENTACIÓ 
JURÍDICA

Cancel·lació 
d’antece-
dents penals

2

Cessament 
ingrés

43

Devolució 10

Drets dels 
interns

1

Expulsió 19

Internament 
en el CIE

3

Menors 3

Peticions, 
queixes i 
recursos

4

Protecció 
internacional

7

TRAMITACIÓ 
PETICIÓ D’ASIL

Protecció 
internacional

3

TOTAL   134



Gràfic 32. AGRUPACIÓ DELS USUARIS QUE HAN ESTAT CITATS MÉS DE DUES VEGADES.
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L’anàlisi dels usuaris/es amb més de 
dues citacions mostra la següent dis-
tribució (Gràfic 32).

Procedència dels usuaris/es
1.504 persones provingueren del con-
tinent americà,  en la seva majoria 
d’Amèrica del Sud. Els usuaris africans 
van ser 296 persones. Asiàtics i euro-
peus van sumar 208 persones, respec-
tivament. (Gràfic 33) 
 
Les absències al SAIER
De les 2.216 persones que van dema-
nar una cita al 2020, 567 persones no 
van acudir al servei el dia de la citació. 
D’aquestes, 489 persones comptabi-
litzen una absència i 78 persones en 
comptabilitzen més d’una. Aquestes 
absències representen un volum de 
674 cites perdudes, distribuïdes entre 
els usuaris/es que van faltar una vega-
da i els que van faltar-hi més d’una ve-
gada, que sumen 185 cites perdudes. 

Cal tenir en compte que hi ha una 
part d’usuaris / es que van assistir-hi i 
van absentar-se en alguna ocasió, raó 
per la qual aquests usuaris / es estan 
presents en la comptabilitat dels usu-
aris que van generar una acció com els 
que no en van generar una. (Gràfic 34)

Si desgranem el col·lectiu d’usuaris 
que van faltar més d’una vegada ob-
servem que les absències van des de 
dues a cinc vegades. (Gràfic 35)

En la comparativa interanual s’aprecia 
un clar descens de les absències en 
el darrer any i que permet considerar 
el 2020 com l’any que presenta el mi-
llor resultat dels darrers quatre anys.  
(Gràfic 36)

L’ACTIVITAT DE L’ICAB AL SAIER
Les citacions 
Les 2.216 persones que van acudir al 

Gràfic 33. PROCEDÈNCIA DELS USUARIS / 
ES PER CONTINENTS. 
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Gràfic 35. ANÀLISI DELS USUARIS/ES
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Gràfic 34. AGRUPACIÓ DE LES 
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Gràfic 36. COMPARATIVA INTERANU-
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SAIER durant l’any 2020 van generar 
3.604 citacions, repartides entre els 
usuaris /es amb una cita i els que en 
tenien més d’una. Això significa que 
del total de cites assignades, 1.446 
d’elles van destinar-se a les 1.446 per-
sones que van demanar una sola vi-
sita, i 2.158 citacions es van destinar 
a les 770 persones que en requerien 
més d’una. D’aquestes 2.158 citacions, 
896 cites corresponen a les 448 per-
sones que van sol·licitar dues visites i 
1.262 cites corresponen als 322 usuaris 
que van demanar més de dues visites.
 
Tenint en compte que la xifra 2.158 
inclou  també les cites donades per 
la primera visita de les 770 persones 
que en necessitaven més d’una, al des-
comptar-les resulta que van consumir 
1.388 cites per les posteriors visites.
 
Les accions
Les 2.930 actuacions realitzades per 
l’ICAB al SAIER durant el 2020 deri-
ven de les 1.939 persones que van 
acudir a la seva cita. Actuacions que, 
agrupades per usuaris / es en funció 
del nombre d’actuacions que van re-
querir, queden de la següent manera. 
(Gràfic 37)

La següent gràfica mostra el compor-
tament de l’activitat del servei en els 
darrers cinc anys. (Gràfic 38)

L’orientació jurídica va ser l’activitat 
principal del 2020. Les derivacions als 
tramitadors i al SERTRA, amb un vo-
lum d’actuacions similar, constitueixen 
les principals destinacions de les deri-
vacions que s’efectuen. (Gràfic 39)

L’orientació jurídica és l’activitat prin-
cipal del servei d’orientació que l’ICAB 
presta en el SAIER mentre que les 
derivacions tenen un volum d’actuaci-
ons inferior. El 2020 ha aconseguit fre-

nar la desceleració de l’activitat orien-
tativa iniciada al 2018 i obtenir el millor 
resultat des de 2017. Per contra, l’acti-
vitat derivativa no ha pogut consolidar 
la recuperació iniciada l’any passat. 
(Gràfic 40)

L’acció derivativa 
L’acció derivativa del SAIER la inte-
gren les derivacions a altres entitats, 
al SERTRA, al SOJ-laboral i personal 
tramitador.
 
Derivacions a altres entitats
En el registre interanual s’observa un 
marcat descens d’aquesta categoria 
de derivacions, situant el resultat del 
2020 en la mitjana dels valors d’altres 
anys. (Gràfic 41, pàgina següent)
  
Derivacions al SERTRA 
Al 2020 continua la tendència alcis-
ta amb un increment molt pronunciat 
(gairebé el 73%) de les derivacions 
efectuades al SERTRA. (Gràfic 42, pà-
gina següent)
 
Derivacions al SOJ - Laboral  
2020 trenca la línia ascendent de les 
derivacions realitzades al SOJ - Laboral.  
(Gràfic 43, pàgina següent)

Derivacions al personal tramitador
La crisi sanitària viscuda durant el 
2020 degut a la pandèmia provocada 
per la COVID-19 va condicionar aques-
tes derivacions. La pandèmia va obli-
gar a declarar l’estat d’alarma el passat 
mes de març mitjançant l’aprovació del 
RD. 463/2020, de 14 de març. Aquest 
Real Decret contemplava en la seva 
Disposició Addicional segona i tercera 
la suspensió dels terminis processals 
i  administratius respectivament, que 
va afectar a la tramitació dels proce-
diments contenciosos i administratius  
d’estrangeria. Amb l’aprovació del RD. 
537/2020, de 22 de maig es va acordar 

Gràfic 37. DISTRIBUCIÓ DELS USUARIS/ES 
QUE VAN REQUERIR MÉS D’UNA ACTUACIÓ.  
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Gràfic 38. COMPARATIVA INTERANUAL 
DE L’ACTIVITAT DEL SAIER.

Gràfic 39. ACCIONS REALITZADES PER 
L’ICAB EN EL SAIER.
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11
8

que amb efectes des de 4 de juny es 
van aixecar els terminis processals i 
amb efectes des d’1 de juny es van rei-
niciar o reprendre  el còmput dels ter-
minis administratius. (Gràfic 44) 

El Gràfic 45 desgrana els motius de 
derivació al personal tramitador du-
rant el 2020.
 
En l’evolució interanual s’observa que la 
nacionalitat continua sent el principal 
procediment seguit de les derivacions re-
alitzades per impugnació. (Gràfic 46) 

La impugnació de les resolucions 
Respecte a la interposició de recur-
sos, adopta un major protagonisme el 
recurs de reposició. La disminució de 
la interposició dels recursos conten-
ciosos – administratius està vinculada 
a la crisi sanitària i a la suspensió dels 
terminis administratius derivats de l’es-
tat d’alarma, deixant-los en una posició 
semblant al recurs d’alçada, amb un 
àmbit d’aplicació més reduït que l’an-
terior. (Gràfic 47) 

LES CONSULTES
La categorització de les consultes ate-
ses permet observar que les relacio-
nades amb la nacionalitat espanyola 
van predominar durant el 2020. Les 
segones en ordre d’importància van 
ser les agrupades en la categoria Rè-
gim General. Ressaltar que el tercer 
lloc de la classificació l’ocupi la ca-
tegoria Altres, integrada per les con-
sultes que no són pròpies del Dret 
d’Estrangeria, sinó d’altres branques 
jurídiques. (Gràfic 48) 

La categoria Altres inclou consultes re-
latives a les branques del Dret civil, de 
família, laboral i penal. (Gràfic 49)

El bloc comunitari integra les consul-
tes relatives a la residència dels ciu-

Gràfic 41. COMPARATIVA INTERANUAL DE LES DERIVACIONS A ALTRES ENTITATS.  
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Gràfic 42. COMPARATIVA INTERANUAL DE LES DERIVACIONS AL SERTRA. 
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Gràfic 43. COMPARATIVA INTERANUAL DE LES DERIVACIONS AL SOJ-LABORAL.
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Gràfic 44. COMPARATIVA INTERANUAL DE LES DERIVACIONS AL PERSONAL TRAMITADOR. 
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Gràfic 45 MOTIUS DE DERIVACIÓ AL PERSONAL TRAMITADOR AL 2020.
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tadans europeus  i dels seus familiars. 
En quant a la residència de familiars, 
cal diferenciar entre els membres de 
la família dels  ciutadans espanyols i 
dels nacionals d’un altre Estat mem-
bre.  (Gràfic 50) 

L’àrea de nacionalitat engloba les con-
sultes sobre l’adquisició, conservació, 
pèrdua i recuperació de la nacionalitat 
espanyola. (Gràfic 51)  
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Gràfic 46. IMATGE GRÀFICA DE L’EVOLUCIÓ INTERANUAL DE LES ACCIONS DERIVATIVES. 
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ATESES DURANT L’ANY 2020.
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Gràfic 51. CONSULTES INTEGRADES 
EN LA CATEGORIA NACIONALITAT. 
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Funcions 
Privades

SERVEIS PER A LA MILLORA 
DE LA CAPACITACIÓ PROFESSIONAL:

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

L’exercici de l’advocacia exigeix estar en constant desenvolupament 
formatiu i actualització professional, tenint en compte la creixent 
complexitat social en la qual s’emmarquen les ciències jurídiques. 
Des de la Comissió de Cultura i Formació, l’ICAB posa a disposició 
dels col·legiats i col·legiades, un servei per al seu reciclatge i espe-
cialització 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: cursos 
específics, conferències, jornades, màsters d’especialització, etc. A 
més, com que l’exercici de l’advocacia exigeix el desenvolupament 
d’altres competències professionals, l’ICAB ofereix formació sobre 
altres àrees tan importants com els idiomes, la gestió empresarial, el 
màrqueting, la mediació i/o l’arbitratge.
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FORMACIÓ 
Servei de Formació ICAB
La missió del departament de formació 
de l’ICAB és posar a l’abast de les per-
sones lletrades l’accés a una formació 
continuada de qualitat. Les Seccions i 
Comissions de l’ICAB organitzen diver-
ses activitats formatives sobre totes les 
àrees del dret i temes de plena actualitat.

L’Escola de Pràctica Jurídica, amb més 
de 50 anys de trajectòria, procura for-
mar als/les graduats/des en la pràctica 
de la professió d’advocat/a, facilitant-los 
les eines i recursos necessaris per a l’ac-
tivitat diària de l’exercici davant Jutjats 
i Tribunals. L’alt nivell d’especialització i 
el coneixement detallat i rigorós que es 
demana avui en dia als professionals del 
dret s’ofereix a través de diferents pro-
ductes formatius: Màsters i Postgraus. 

Dins d’aquest any 2020 cal destacar que 
a partir del dia 13 de març de 2020, do-
nades les circumstàncies excepcionals 
de l’estat d’alarma causades per la Co-
vid-19, el Col·legi es va veure obligat a 
suspendre totes les activitats formatives 
presencials (que suposen el 90%).

Per tal d’adaptar-nos a la situació i seguir 
oferint un servei als alumnes, es van recu-
perar les classes on-line en totes les àrees 
de formació, es van organitzar webinars, 
càpsules formatives, podcasts i congres-
sos virtuals. En aquest sentit, l’oferta for-
mativa  es va ampliar considerablement, 
arribant a un gran número de col·legiats i 
col·legiades i fins i tot d’advocats/des de 
tota Espanya, Sud-Amèrica i Europa.

S’han organitzat 9 Congressos, dels quals 
7 han estat virtuals: 5è Congrés on-line 
de l’Advocacia de Barcelona, III Congrés 
Nacional de Consum, Congrés virtual, II 
Congrés de Compliance on-line, III Con-
grés de Dret Immobiliari on-line, III Digital 
Law World Congres, III Congrés de Dret 

Gràfic 1. EVOLUCIÓ ALUMNES MATRICULATS A L’EPJ
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Laboral, III Congrés d’Actualitat Mercan-
til  (arribant aproximadament a una mitja-
na de 5.000 participants.)

A l’àrea de formació inicial es van poder 
recuperar totes les sessions on-line, i 
a més organitzar la nova promoció pel 
20-21 en dos formats: presencial i on-
line, donant facilitats i accés a la forma-
ció a molta més gent. Cal destacar que 
s’han doblat els alumnes, aconseguint   
9 grups de l’EPJ en l’edició de NOV 
2020-21. A més, s’han incorporat nous 
productes com: el Màster en Dret con-
cursal, i un nou programa del Màster en 
Dret Laboral i RRHH. I les formacions 
on-line s’organitzen en horari concilia-
dor (més d’un 30%).

S’han celebrat més de 100 webinars, la 
festivitat de Sant Raimon de Penyafort i 
el Congrés de l’Advocacia de Barcelona, 
totes elles activitat gratuïtes amb més 
de 48.000 assistents. Cal tenir en comp-
te que només en el període de confina-
ment  (març - juny 2020) es van fer 60 
activitats formatives arribant als 37.000 
participants. S’han gravat 73 càpsules 
formatives sobre temes d’actualitat en 
accés obert i gratuït a les persones col-
legiades i a la ciutadania. S’observa un 
increment fins a 66.000 participants vs. 
els 27.609 de l’edició 2019.

Formació inicial 
(Màster d’Accés a l’Advocacia)
En el marc del nou accés a l’advocacia, 
el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
ha firmat convenis amb 5 universitats 
per organitzar el Màster d’Accés a l’Ad-
vocacia: la Universitat de Barcelona, la 
Universitat Autònoma de Barcelona, la 
Universitat Pompeu Fabra, la Universi-
tat Oberta de Catalunya i la Universitat 
Abat Oliba. Es destaca l’increment de 
més de 700 alumnes  (amb 3.500h de 
formació teòrica i 2.250 h de formació 
pràctica.)

Formació inicial (EPJ)
Els programes de formació inicial im-
partits a través de l’Escola de Pràctica 
Jurídica EPJ estan dirigits a un perfil 
molt concret d’advocats/des. El primer 
perfil es constitueix de col·legiats/des 
que, recentment llicenciats o no, volen 
iniciar-se en l’exercici de la professió. El 
segon perfil el constitueixen companys/
des 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. L’EPJ 
posa a disposició dels/les seus alumnes, 
les eines i coneixements per poder de-
senvolupar la professió, a través de ses-
sions pràctiques i grups reduïts, i amb un 
programa dividit en diferents mòduls en 
funció de l’àrea pràctica del Dret que es 
vulgui desenvolupar.

Així, els estudiants realitzen diverses simu-
lacions, visiten seus judicials, desenvolu-
pen diferents casos pràctics tutelats per 
professors/es que compten amb una àm-
plia experiència en l’exercici professional. 
A més, tenen la possibilitat de fer pràcti-
ques en despatxos i gaudir de sessions im-
partides per jutges/esses, magistrats/des, 
pèrits i altres operadors jurídics.

En el Gràfic 1 s’observa l’evolució anual 
dels/les alumnes matriculats a l’EPJ. En 
aquest, s’observa com l’últim any hi ha 
hagut un augment significatiu en el núm. 
d’alumnes. Durant l’any 2017-18, entre les 
dues edicions, hi va haver un total de 88 
alumnes. Aquesta evolució va continuar  
l’any 2018-19 amb un total de 80 alumnes. 
L’any 2019-20 a l’Escola de Pràctica Jurídi-
ca hi va haver un lleuger augment d’alum-
nes, amb un total de 81  i l’any 2020-21 hi ha 
hagut 120 alumnes, augment degut al for-
mat on-line. FOTO Entrega diplomes EPJ 

Pràctiques 
El departament de formació ofereix als 
alumnes que cursen formació de llarga 

durada la possibilitat de realitzar pràc-
tiques en despatxos, institucions públi-
ques i empreses per tal de portar a la 
pràctica els coneixements adquirits a 
les aules. Aquestes pràctiques són naci-
onals o internacionals. 

En el cas de les pràctiques nacionals des-
taquen: 

a) Alumnes que estan cursant el Màster 
d’Accés a l’Advocacia a universitats amb 
les quals el Col·legi té conveni de col·labo-
ració (UB, UAB, UPF, UOC i Abat Oliba).

b) Alumnes que estan cursant els Màsters 
d’Especialització i l’Escola de Pràctica Ju-
rídica.

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

Durant l’any 2020, el Col·legi ha gestionat 
un total de 520 convenis amb un  total de 
280.000 hores de pràctiques nacionals.

En relació a les pràctiques internacionals, 
un dels principals objectius de l’ICAB és 
el de fomentar la internacionalització de 
la professió, garantint que els/les estudi-
ants de Dret i les persones col·legiades 
puguin assolir coneixements pràctics i 
directes dels diversos sectors. L’objectiu 
és oferir l’oportunitat d’ampliar les seves 
competències i de viure una experiència 
enriquidora que aporta un valor afegit al 
seu desenvolupament professional.

En aquest sentit, l’ICAB fomenta la inter-
nacionalització dels recents i futurs col·le-
giats i col·legiades mitjançant la realització 
de pràctiques externes en els diferents 
àmbits del Dret. Per a la seva instrumen-
talització, l’ICAB fa ús dels més de 50 con-
venis d’agermanament que actualment 
manté amb diversos Col·legis d’Advocats/
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des d’arreu del món. A través del projec-
te “The Euro Lawyers Exchange Program” 
emmarcat dins el Programa Erasmus+ del 
que l’ICAB forma part i desenvolupat 
conjuntament amb la Universitat Oberta 
de Catalunya, la Universitat Autònoma de 
Barcelona i la Universitat de Barcelona, 
s’ofereix la possibilitat als/les estudiants 
del Màster d’Advocacia i a les persones 
que no faci més d’un any que hagin fina-
litzat el Màster en aquestes universitats, 
realitzar una part de les pràctiques del 
Màster a un despatx estranger. Això els hi 
ofereix la possibilitat de finalitzar el Màs-
ter d’Advocacia amb experiència laboral 
nacional i internacional.  

L’any 2020 s’han realitzat al voltant de 
12 mobilitats de les 28 atorgades l’any 
2019. A causa de la situació excepcional 
provocada per la Covid-19, les primeres 
mobilitats previstes pels mesos de juny 
a setembre es van haver de cancel·lar i 
només s’han pogut dur a terme les 6 re-
latives als mesos de setembre a desem-
bre. En aquest sentit, es va decidir crear 
una convocatòria extraordinària el pri-
mer semestre del 2021 en la qual hi havia 
sis participants estudiants més. Aquest 
mateix 2020 s’ha tornat a aconseguir el 
programa Erasmus+ per subvencionar 
les mobilitats del proper 2021 i que es 
començaran a implementar el juny 2021.
En relació al programa LAWYEREX, tot 
i que es comptava amb diferents candi-
dats per participar en aquest intercanvi 
formatiu, el projecte va quedar suspès 
degut a la pandèmia mundial i no es va 
poder enviar a cap advocat/ada a l’es-
tranger. Es va sol·licitar una pròrroga del 
projecte i es preveu que torni a arrencar 
a partir del mes de setembre de 2021. 

Per últim, s’han realitzat dos seminaris 
en format online de l’Acadèmia de Dret 
Europeu (ERA). El primer: “Economics of 
EU Competition Law: A Practical Guide 
for Competition Practitioners” i el segon: 
“Computer Forensics in Legal Procee-

Gràfic 2. EVOLUCIÓ ANUAL ALUMNES MATRICULATS A MÀSTERS ICAB
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Gràfic 3. DISTRIBUCIÓ ALUMNAT MÀSTERS ICAB 2020
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que el participant pugui donar resposta a 
múltiples disciplines legals del Dret Digi-
tal davant la revolució tecnològica actual.  

Al Gràfic 2, es pot observar l’evolució 
anual dels/les alumnes matriculats en al-
gun Màster d’Especialització de l’ICAB. 
En aquest, es veu com la tendència des 
de l’any 2016, excepte l’any 2017 que va 
haver una disminució de matrícules, és 
d’anar incrementant el nombre d’alumnes 
que s’especialitzen. Coincideix amb la re-
novació de programes i introducció de 
nous productes. El descens l’any 2020 es 
deu a la crisi sanitària de pandèmia que 
s’ha sofert aquesta edició i perquè alguns 
dels productes s’inicien en el primer tri-
mestre 2021. Tot i això, es valora positiva-
ment, ja que s’ha aconseguit adaptar tota 
la formació online i les persones col·legi-
ades poden seguir amb l’especialització.
 
Al Gràfic 3 es té la distribució dels/les alum-
nes matriculats als Màsters al llarg de l’any 
2020, en funció del concret pla formatiu 
triat. En aquest sentit s’observa el nombre 
d’estudiants repartit de manera bastant irre-
gular segons el concret Màster que es miri, 
encara que sempre respectant la filosofia 
de desenvolupar els cursos en grups reduïts. 
Així, destaquen els grups de Concursal com 
a nou producte amb nº més gran d’inscrits; 
el de Negocis que normalment també és 
el que té més alumnes. El grup més petit 
ha estat el de Penal, probablement perquè 
s’ha mantingut el format presencial amb les 
dificultats que implica. Es considera que tots 
els grups tenen un nº d’alumnes adequat per 
poder treballar al màxim amb una metodolo-
gia teòrica i pràctica.

En relació a l’evolució anual d’hores impar-
tides a través dels programes de Màsters 
d’Especialització de l’ICAB, al Gràfic 4 es 
tenen les dades relatives al període com-
près entre els anys 2016-2020. Cal posar-ho 
en relació amb el desenvolupament anual 
de les matriculacions, abans comentat. 
S’observa com en termes generals es pro-

dueix un descens en el període temporal 
analitzat. L’any 2016 va haver un augment 
considerable en les hores, que al 2017 s’ha 
adequat al número d’hores i número d’ins-
crits. Al 2019 s’observa l’increment, junta-
ment amb el d’alumnes, i el 2020 un petit 
descens per les circumstàncies sanitàries 
i perquè alguns dels productes s’inicien al 
primer trimestre de 2021. (Gràfic 4)

Formació contínua 
(Comissió de Cultura) 
La Comissió de Cultura, a través de les 26 
Seccions que representen les diferents 
àrees i especialitats del Dret, duen a ter-
me una important tasca posant a l’abast 
dels col·legiats/des una àmplia oferta for-
mativa. A partir del mes de març de 2020, 
la formació contínua clàssica i essencial-
ment presencial, va donar pas a la forma-
ció virtual en diversos formats: webinars, 
càpsules formatives o podcasts. A més, 
també s’ha adaptat el format presencial 
al format on-line en cursos, conferències, 
taules rodones i tertúlies. Per tant, tota la 
formació continuada de març 2020 – de-
sembre 2020 s’ha impartit on-line. 

Els webinars que s’han ofert durant aquest 
2020 han estat gratuïts, la major part d’ells 
enregistrats i publicats a la web de l’ICAB 
i amb accés obert i gratuït, acompanyant 
als col·legiats i col·legiades de l’ICAB en 
aquells moments d’incertesa. Certament 
el número d’activitats formatives ha baixat 
respecte anys anteriors, però no el nom-
bre d’alumnes a cursos i d’assistents als 
formats de curta durada que ha incremen-
tat considerablement. 

L’any 2019 es va arribar als 24.000 
inscrits, aquest 2020 s’ha superat els 
55.878. Si l’any passat, més de 15.000 col-
legiats i col·legiades van poder gaudir de 
les ofertes formatives gratuïtes, aquest 
2020 s’ha comptat amb més de 48.000 
inscrits / es. Al Gràfic 5 es pot veure la 
seva evolució anual en el període com-
près entre els anys 2016 i 2020.

dings”. En els seminaris han participat una 
vintena de col·legiats/des amb places gra-
tuïtes obtingudes a través del conveni que 
l’ICAB té amb l’ERA, a més de la participa-
ció de col·legiats/des com a ponents. 

Formació especialitzada 
(Màsters d’Especialització Jurídica)
Els programes formatius desenvolupats a 
través de l’àrea de formació especialitzada 
de l’ICAB tenen l’objectiu de proporcionar 
les competències i coneixements especí-
fics en un àrea determinada del dret. Des 
de la seva creació a l’any 2004 aquesta for-
mació ofereix als alumnes les eines neces-
sàries per a l’especialització en: dret penal, 
laboral, societat de la informació, concur-
sal, mediació, família, negocis, esport, pro-
pietat industrial i intel·lectual, successions, 
fiscal. Tot això, a través de sessions de 
màster impartides en grups reduïts i per 
un ampli ventall de professors, la gran ma-
joria advocats/des en exercici.

La novetat a l’edició 2020 ha estat la 
transformació i adaptació de tota la for-
mació on-line amb l’objectiu de continuar 
donant servei de màxima qualitat en les 
circumstàncies sanitàries derivades de la 
Covid-19.  A més de tota l’oferta de Màs-
ters i Postgraus,  s’han organitzat cursos 
específics de Delegat de Protecció de 
Dades, certificats per ISMS amb l’objec-
tiu de preparar al col·legiat/da ICAB per 
desenvolupar el càrrec de DPD, segons 
els requisits de competències requerides 
a l’Esquema de Certificació de Delegats 
de Protecció de dades de l’Agència Espa-
nyola de Protecció de Dades. També s’ha 
organitzat una nova edició del Màster en 
Dret Concursal per tal de donar resposta 
als companys/es que es vulguin preparar 
per assessorar en els concursos de cre-
ditors i empreses i particulars, oferint un 
estudi responsable i complert de la ma-
tèria. A més, s’ha actualitzat el programa 
del Màster de la Societat de la Informació 
amb la col·laboració de la Comissió de 
Transformació Digital de l’ICAB, per tal 
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IMATGE DEL PODCAST ICAB

IMATGE DE LES CÀPSULES 
FORMATIVES GRATUÏTES

IMATGE DELS WEBINARS ICAB

Amb motiu de l’entrada en vigor dels 
Nous Criteris Orientatius en matèria 
de taxació de costes, en data 5 de març 
de 2020, s’han organitzat des de la Co-
missió d’Honoraris conjuntament amb 
el Departament de Formació diverses 
sessions informatives on-line sobre: ‘Els  
nous criteris per calcular les costes’, 
adreçades als col·legiats/des de l’ICAB.
Des del Departament de Formació tam-
bé s’ha donat suport a l’organització per 
part de l’Associació Intercol·legial de 
Col·legis Professionals de Catalunya a 
les I Jornades Intercol·legials  On-line. 
Des del 23 d’octubre i fins al 18 de de-
sembre es van celebrar més de 20 we-
binars a les quals es van inscriure 1.755 
professionals. 

Webinars
Els webinars han tingut una molt bona 
acceptació per part dels col·legiats/des 
i sens dubte han estat uns productes 
formatius protagonistes d’aquest any, 
motiu pel que han vingut per quedar-se. 
El format és un grup de ponents que ex-
posen a través d’una plataforma virtual 
un tema d’interès i d’actualitat i els as-
sistents es connecten des d’un disposi-
tiu per seguir la ponència. Els assistents 
poden formular les consultes o qüestions 
que considerin. És un format que habitu-
alment té una durada (1.30h). Inicialment 
els/les ponents fan la seva breu interven-
ció i després s’origina un debat conjunt. Al 
mes d’abril de 2020 van ser organitzades 
per iniciativa de la Junta de Govern de 
l’ICAB, si bé posteriorment és un produc-
te que es va estendre a totes les Seccions 
i Comissions de l’ICAB que participen en 
l’organització d’activitats gratuïtes.

Es destaquen com exemples alguns dels 
que van tenir més de 2.000 persones 
inscrites: 

- “La problemàtica dels arrendaments de 
locals de negoci derivada del coronavi-

rus: clàusula rebus vs suspensió del con-
tracte”, amb 4.777 inscrits/es. 

- “Insolvències i Segona Oportunitat en 
temps de crisi”, amb 3.607 inscrits/es.

- “Reptes i mesures de xoc en matèria con-
cursal”, amb 2.224 inscrits/es.

- “Aspectes substantius i processals del 
dret de resolució dels contractes amb 
consumidors i usuaris que regula l’article 
36 del RDL 11/2020”, amb 2.047 inscrits/es. 

Podcasts
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
(ICAB) ha posat en marxa les tertúlies 
jurídiques sobre temes d’actualitat en 
format PODCAST. La presentació dels 
àudios van a càrrec de  Jesús Sánchez, 
advocat i secretari de la Junta de Go-
vern de l’ICAB, i de Francisco González 
de Audicana, magistrat del Jutjat de Pri-
mera Instància núm. 38 de Barcelona. 
Des del 22 de juny fins al 31 de desembre 
de 2020 s’han publicat a la web col·legial 
11 episodis del PODCAST ICAB amb una 
molt bona acceptació pels col·legiats/
des de l’ICAB. Alguns dels temes que 
s’han tractat són: la situació de la juris-
dicció social, la Llei de Segona Oportu-
nitat, la conciliació i el teletreball, l’oku-
pació, etc. A l’inici només es publicava al 
perfil de l’Speaker, però finalment també 
es distribueix a través de Ivoox, Spotify 
i Apple music. Els podcasts s’han des-
carregat o reproduït des de l’Speaker, 
Spotify i Apple music 3.268 vegades. Des 
d’Ivoox s’han descarregat o reproduït 
535 vegades.
 
Càpsules formatives
Durant els mesos de març, abril, maig i 
juny de 2020 es van gravar 73 Càpsules 
Formatives. Amb la inestimable col·labora-
ció desinteressada de magistrats/des, fis-
cals, advocats/des, professors/res, i d’altres 
professionals del món del dret, econòmic i 
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social, es van gravar sessions compartint els 
seus coneixements sobre temes d’actualitat 
i relacionats amb l’estat d’alarma. 

Entres les càpsules formatives que es 
van fer destaquen algunes d’elles: Càpsu-
la d’Assegurances: Cobertures dels con-
tractes d’assegurances en casos de pan-
dèmia, defunció per coronavirus i altres 
danys personals i materials conseqüència 
de la pandèmia; Càpsula de Dret Sanitari: 
Voluntats anticipades en època de pan-
dèmia; Càpsula de Mediació: La media-
ció, una eina indispensable per empreses 
i consumidors; Càpsula Penal/Violència 
de gènere: Les TIC i la seva incidència 
en la violència de gènere; Càpsula Penal: 
¿Prescriuen els delictes durant l’estat 
d’alarma?; Càpsula Família: Recomanaci-
ons sobre les comunicacions i estàncies 
dels fills durant l’estat d’alarma; Càpsula 
de família: Recomanacions en les situaci-
ons de guarda compartida, similars i guar-
da individual, entre d’altres que es poden 
trobar a la pàgina web de l’ICAB.

Les  dades de l’anàlisi de vídeos a VI-
MEO referent a tota la formació on-line 
(el període consultat és de 18 de març a 
31 de desembre 2020) són les següents:
 
• Nombre total d’impressions: 1.597.568.
• Nombre de vistes: 91.586.
• Promig de vistes:  46%  (índex molt alt, 
en tant es considera ja un bon índex 
quan és superior al 33%)

Els mesos d’abril i maig de 2020 van ser 
els mesos en què es va tenir més pic 
d’impressions, arribant en aquelles dates 
a 544.154 impressions.
 
Jornades i Congressos 2020
Durant l’any 2020 s’han organitzat des 
del Departament de Formació 9 Jorna-
des i Congressos amb una molt bona 
acceptació per part dels col·legiats/des. 
Les Jornades de Sant Raimon i el III Con-

grés Nacional de Víctimes d’Accidents de 
Trànsit es van celebrar presencialment a 
la seu de l’ICAB i la resta virtualment, a 
través de la plataforma Zoom. 

A continuació, es relacionen tots indi-
cant les dates de celebració:

• Jornades formatives de Sant Raimon 
de Penyafort, del 28 al 31 de gener 2020.
• III Congrés Nacional de defensa dels 
drets de les víctimes d’accidents de tràn-
sit, 6 de març de 2020.
• III Congrés Nacional de Consum. Con-
grés virtual, 16 i 17 de juliol de 2020.
• V Congrés de l’Advocacia de Barcelo-
na, del 29 de juny al 3 de juliol de 2020.
• II Congrés de Compliance, 13, 14 i 15 
d’octubre de 2020.
• III Congrés de Dret Immobiliari on-line, 
20 d’octubre de 2020.
• III Digital Law World Congres, 22 i 23 
d’octubre de 2020.
• III Congrés de Dret Laboral on-line, 12 i 
13 de novembre de 2020.
• III Congrés d’Actualitat Mercantil. Me-
sures mercantils en temps de pandèmia, 
on-line, 26 i 27 de novembre de 2020.

1. Jornades de Sant Raimon 
de Penyafort 2020

El dilluns 28 i el dimarts 29 de gener de 
2020 es van celebrar les Jornades For-
matives organitzades en el marc de la 
Festivitat de Sant Raimon, amb més de 
17 conferències de gairebé 2 hores ca-
dascuna, en què es van tractar diversos 
temes d’actualitat com la prova digital, la 
conformitat en procediments de família, 

les conformitat penals, la contractació a 
distància i l’electrònica, entre d’altres. El 
dijous 30 i el divendres 31 de gener de 
2020 va tenir lloc un Monogràfic de la 
LEC amb 11 conferències organitzades 
en les què es van analitzar propostes de 
millora tècnica després de 20 anys de 

publicació de la LEC. Els degans i dega-
nes de diferents Col·legis de l’Advocacia 
van moderar taules rodones per generar 
debat i es van abordar algunes qüesti-
ons com: la prova en els processos de 
família, l’audiència prèvia, els processos 
arrendataris o els canvis que ha sofert el 
procés d’execució hipotecària. Aquestes 
jornades van ser una excel·lent oportu-
nitat per posar-se al dia, actualitzar-se i 
celebrar junts l’aniversari dels 20 anys 
de publicació de la LEC. Es van inscriure 
més de 1.277 que van acudir presencial-
ment a les instal·lacions de l’ICAB.  

2. III Congrés Nacional de defensa
dels drets de les víctimes
d’accidents de trànsit

El 6 de març es va celebrar el III Con-
grés Nacional de defensa dels drets 
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de les víctimes d’accidents de trànsit, 
organitzat per la Secció de dret de la cir-
culació de l’ICAB i la Asociación Nacional 
de Abogados de Víctimas de Accidentes 
y Responsabilidad Civil (ANAVA-RC). Du-
rant el Congrés es van tractar temes com 
els efectes de la regulació de l’assistència 
sanitària d’accidents de trànsit a través dels 
convenis, la interpretació de la Llei 35/2015 
o la utilitat de la reforma del Codi Penal per 
les imprudències menys greus en sinistres 
vials, entre d’altres. El Congrés va ser es-
sencialment pràctic, donant especial inte-
rès a abordar qüestions d’actualitat. Es van 
inscriure 150 persones i la seva celebració 
va tenir lloc al saló d’actes de l’ICAB. 

3. 3er Congrés Nacional 
de Consum. Congrés virtual.

Els dies 16 i 17 de juliol de 2020 l’Il·lus-
tre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
(ICAB), el Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid (ICAM) i la Asociación Española de 
Derecho del Consumo (AEDC) van cele-
brar a Madrid el 3er Congrés Nacional de 
Consum. Congrés Virtual. Inicialment esta-
va previst presencialment, però la situació 
sanitària va obligar la modificació al canvi 
de format per l’on-line. Entre els temes que 
es van tractar destaquen: els contractes 
d’arrendament i la clàusula rebus sic stanti-
bus, els aspectes més controvertits dels 
contractes arrel de la Covid-19, la segona 
oportunitat i la Covid-19, els plans de pensi-
ons, les novetats sobre els crèdits revolving, 
entre d’altres. Es va lliurar el premi a la pro-

tecció del consumidor / a al Registrador de 
la Propietat, Sr. Carlos Balluguera.

4.  5è Congrés on-line de 
l’Advocacia de Barcelona

Durant els dies 29 i 30 de juny i 1, 2 i 3 de 
juliol de 2020, es va celebrar el 5è Congrés 
de l’Advocacia de Barcelona, per primera 
vegada en format on-line. Durant aquests 
cinc dies es van oferir més de 40 webinars 
gratuïtes dirigides a tots els col·legiats i col-
legiades o associats/des, tractant-se temes 
d’interès i actualitat. Es van formalitzar 
6.230 inscripcions i es va comptar amb més 
de 1.600 persones inscrites. Alguns dels 
webinars que van despertar un major inte-
rès entre els/les col·legiats/des van ser:

“Canvis en Dret de Família: ha arribat la 
mediació obligatòria”; “La clàusula IRPH i 
els diferents Criteris jurisprudencials des-
prés de la STJUE de 3/3/2020”; “Aspectes 
civils i fiscals de la planificació successòria 
post-COVID-19”; “Conseqüències pràc-
tiques dels ERTO en situació d’alarma: 
manteniment d’ocupació. Expedients de 
regulació posteriors”; “Força major i res-
ponsabilitat contractual. Les pandèmies”; 
“El procediment preferent en Dret de Fa-
mília i les seves implicacions”; “Els mecanis-
mes de conciliació de la vida laboral i fami-
liar i obligació / possibilitat de teletreball”.

Al Gràfic 6 es pot veure la comparativa 
d’inscripcions al Congrés de l’Advocacia de 
Barcelona entre els anys 2016 i 2020.

5. II Congrés de Compliance, on-line

Els dies 13, 14 i 15 d’octubre de 2020 l’Il·lus-
tre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
(ICAB) va celebrar on-line el II Congrés 
de Compliance de Barcelona amb el títol 
‘Ètica i Compliance: eines per a l’agenda 
del S. XXI’. Un esdeveniment coorganit-
zat per l’ICAB i l‘Associació Espanyola de 
Compliance (ASCOM). La inauguració 
del Congrés va ser a càrrec del subsecre-
tari de Justícia, José Miguel Bueno; la de-
gana de l’ICAB, Mª Eugènia Gay i la presi-
denta d’ASCOM, Sylvia Enseñat. Al llarg 
dels tres dies, a la franja de matí i tarda 
es van tractar temes com: “Panorama del 
compliance a Espanya”, “Blanqueig de ca-
pitals i finançament del terrorisme a Eu-
ropa”, “Riscos de compliance penal en el 
concurs de creditors o altres situacions”, 

Gràfic 6.  COMPARATIVA INSCRIP-
CIONS AL CONGRÉS DE L’ADVOCA-
CIA DE BARCELONA

2016 2017 2018 2019 2020

70
3 85

4 1.1
18 1.1
85

1.6
54
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“Present i futur del compliance després 
de la Covid-19”, entre d’altres. Durant el 
Congrés es va presentar l’enquesta so-
bre Compliment Normatiu i la Funció de 
Compliance a Espanya, elaborada per 
CEOE, IEE, Iberdrola i ASCOM.

6. III Congrés de Dret 
Immobiliari 2020, on-line
El 29 d’octubre de 2020 es va celebrar 
on-line el III Congrés de Dret Immobilia-
ri, on es van analitzar les últimes novetats 
del dret immobiliari a partir de cinc taules 

rodones i amb la participació de diferents 
perfils professionals com magistrats/es, 
advocats/es, registradors/es, catedràtics 
i notaris. El Congrés va ser inaugurat per 
Mª Eugènia Gay Rosell, degana del Col-
legi de l’Advocacia de Barcelona i presi-
denta del Consell de l’Advocacia Catala-
na;  per  Lluís Marsà García, president de 
l’Associació de Promotors de Catalunya; 
per Agustí Pujol Niubó, president del Con-
sell General de Cambres de la Propietat 
Urbana de Catalunya; per  Gerard Duelo 
Ferrer, president del Consell General de 
Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat 
Immobiliària d’Espanya i president del 

Col·legi d’Agents de la Propietat Immobili-
ària de Barcelona; per José Alberto Marín 
Sánchez, vicedegà del Col·legi de Notaris 
de Catalunya; per Adauca Aparicio Sanz, 
tresorera de la Junta de Govern del Col-
legi de Registradors de la Propietat de 
Catalunya i registradora de la Propietat 
de Barcelona n.º 23; i per Cristina Vallejo 
Ros, advocada i diputada de la Junta de 
Govern de l’ICAB. El Congrés va abordar 
diverses temàtiques com “La limitació dels 
preus del lloguer en matèria d’arrenda-
ments urbans”, “Les mesures en matèria 
de lloguer social obligatori”, “Les novetats 
legislatives en matèria d’urbanisme i habi-
tatge”, “Els drets d’adquisició preferent a 
favor de les Administracions Públiques i la 
legitimació de tercers per sol·licitar mesu-
ra cautelar amb base a les Instruccions de 
Fiscalia”. Cal destacar que habitualment 
l’ICAB publica les conclusions de tots els 
temes tractats per donar a conèixer el de-
bat a posteriori. 

7. III Digital Law World Congres on-line.

La Comissió de Transformació Digital de 
l’ICAB va organitzar amb el lema Digital 
rights: a new evolution of Human Rights  
la III Edició del Digital Law World Con-
gress els dies 22 i 23 d’octubre de 2020, 
coincidint amb la celebració, el 24 d’oc-
tubre, del 75è aniversari de la creació de 
Nacions Unides. El III Digital Law World 
Congress va ser un espai de reflexió per 
avançar cap a una societat inclusiva en 
la qual els avenços tecnològics i digitals 

vagin de la mà del respecte absolut cap 
als Drets Humans. Es va comptar amb la 
participació d’experts/es que van abor-
dar temes d’actualitat i interès per a tota 
l’advocacia.

8. 3er Congrés de Dret Laboral on-line.

La Secció de Dret Laboral de l’ICAB va 
organitzar amb un gran èxit d’assistència 
(més de 420 inscrits), el III Congrés de 
Dret Laboral els dies 12 i 13 de novem-
bre de 2020. En aquesta ocasió en for-
mat on-line. El Congrés va ser inaugurat 
dijous per Mª Eugènia Gay, degana de 
l’ICAB; Verónica Martínez, directora ge-
neral de treball del Ministeri de treball 
i Economia Social; Emma Gumbert, di-
putada de la Junta de Govern i Enrique 
G. Echegoyen, president de la Secció de 
Dret Laboral de l’ICAB. Divendres per 
Josep Ginesta, secretari General del 
Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies i Emma Gumbert, diputada de 
la Junta de Govern de l’ICAB. Dues in-
tenses jornades que van comptar amb 
la participació d’experts que van analit-
zar novetats en l’àmbit del dret laboral: 
“La situació actual dels ERTOS després 
del RD 30/2020 i actuacions de la ins-
pecció”; “L’actualització de les proble-
màtiques del Servei Públic d’Ocupació 
Estatal (SEPE) i la Tresoreria General 
de la Seguretat Social (TGSS) i obligació 
de manteniment d’ocupació: qualificació 
d’acomiadaments realitzats en època 
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COVID-19” i “Possibilitat de transició 
d’ERTO a ERO/Acomiadament objec-
tiu”. L’última taula rodona del Congrés 
va analitzar diverses qüestiones sus-
citades amb l’entrada en vigor del RD 
28/2020, de 22 de setembre, de treball 
a distància.

9. III Congrés d’Actualitat Mercantil. 
Mesures mercantils en temps
de pandèmia, on-line.

La Secció de Dret Mercantil de l’ICAB, 
el Grup de Recerca en Dret Mercantil 
i el Projecte de recerca I+D “Cap a una 
nova regulació dels grups de societats: 
problemàtica societària i concursal”, 
van organitzar el III Congrés d’Actualitat 
Mercantil. Mesures mercantils en temps 
de pandèmia On-line, amb més de 300 
congressistes. La conferència inaugu-
ral: “La directiva de reestructuracions 
i el nou TRLC” va ser a càrrec d’Ángel 
Rojo Fernández-Río, catedràtic de Dret 
Mercantil i advocat. La conferència 
de cloenda sobre “La recent jurispru-
dència del Tribunal Suprem en matèria 
mercantil” va a ser a càrrec del magis-
trat de la Sala Primera del Tribunal Su-
prem, Ignacio Sancho Gargallo. Al llarg 
del Congrés es van tractar temes com: 
“La problemàtica del dret de separació 
per falta de dividends (art 348.bis LSC) 
i la seva suspensió temporal”, “Els grups 
de societats i les operacions vinculades 
intragrup: la reforma de la LSC en adap-

tació de la Directiva de drets dels accio-
nistes”, entre d’altres.
A continuació, s’annexa quadre amb les 
9 Jornades i Congressos esmentats i el 
número d’inscrits a aquests:

El Centre de Documentació/ 
Biblioteca de l‘CAB

Enguany el desenvolupament de les 
activitats i serveis de la Biblioteca de 
l’ICAB s’han vist afectades per la Co-
vid-19 i les diverses restriccions a nivell 
funcional provocades per la pandèmia. 
Les instal·lacions es van tancar el dia 
14 de març, però des del primer dia es 
va donar accés digital al màxim de con-
tinguts i es van anar adaptant tots els 
serveis i activitats per tal d’atendre les 
necessitats d’informació bibliogràfica, 
legislativa, de models o formularis i juris-
prudencial, tant a nivell nacional com in-
ternacional, de les persones col·legiades 

i associades. Les consultes es van re-
soldre a distància i mitjançant la pàgina 
web i el Flaix ICAB es van anar donant 
a conèixer tots els nous continguts que 
la Biblioteca incorporava. Es va publicar 
i enviar diferents vegades, amb dife-
rents versions millorades,  el document 
explicatiu sobre el “Recursos digitals de 
la Biblioteca” amb enllaços directes als 
diferents documents i bases de dades 
online per facilitar l’accés online.

El 19 de maig es va iniciar l’obertura par-
cial de la Biblioteca amb els serveis de 
préstec i de preparació de fotocòpies. 
Des del 6 de juliol la Biblioteca ha estat 
activa amb tots el seus serveis en funcio-
nament: sala de lectura, sala de bases de 
dades/centre de documentació, hemero-
teca i sala practicum. S’han reduït al mà-
xim les exposicions bibliogràfiques i s’han 
anul·lat del tot les visites a la Biblioteca. 
Convé destacar que tot s’ha fet amb les 
mesures de seguretat, desinfecció, dis-
tància i quarantena dels llibres marcades 
per la Generalitat de Catalunya i el Pro-
cicat. Amb aquesta situació d’incertesa, 
la presencialitat a la Biblioteca ha baixat 
a nivells mínims, estant a un 30% d’usua-
ris/es pel que fa  a l’any anterior. També 
s’ha de tenir present que s’ha estat gai-
rebé tres mesos tancada, sense públic i 
després amb moltes restriccions; però 
aquest sotrac ha posat en evidència que 
el Centre de Documentació/Biblioteca 
estava preparat pel món virtual, així es 
pot afirmar que l’accés al fons digital ha 
estat un èxit. Al destacar el préstec digi-
tal hi ha hagut més de 15.000 visualitzaci-
ons d’ebooks, tot recordant que l’any an-
terior només n’hi van haver 1207. Aquest 
fet implica un increment de més d’un 
90%, reforçant la línia de potenciació de 
la Biblioteca Digital. 

Aquest any també s’ha incrementat un 
18% el número d’ítems digitals en refe-
rència a l’any anterior, un total de 1916 

Inscrits a Jornades i Congressos 2020

Jornades Formatives de 
Sant Raimon de Penyafort

28, 29, 
30 i 31 de 
gener

1.277

III Congrés Nacional de 
Defensa dels Drets de les 
Víctimes d'Accidents de 
Trànsit

6 de 
març

150

III Congrés Nacional de 
Consum. Congrés virtual

16 i 17  
de juliol

250

V Congrés de l'Advocacia 
de Barcelona, on-line

29 de 
juny a 3 
de juliol

1.654

II Congrés de Compliance, 
on-line

13, 14 i 15 
d’octubre

103

III Congrés de Immobiliari, 
on-line

20  
d’octubre

347

III Digital Law World 
Congress

22 i 23 
d’octubre

156

III Congrés de Laboral, 
on-line

12 i 13 de 
novembre

428

III Congrés d'Actuali-
tat Mercantil. Mesures 
mercantils en temps de 
pandèmia, on-line

26 i 27 de 
novembre

327



memòria2020 71

documents electrònics adquirits i pro-
cessats catalogràficament. Actualment 
ja es compta amb un Catàleg  digital 
amb  més de 10.000 documents, que 
situa el Centre com una de les cinc pri-
meres biblioteques digitals per a pro-
fessionals d’arreu l’estat (incloent-hi les 
universitàries). Convé destacar la subs-
cripció a la Biblioteca Online de Sepín 
que té més de 1000 monografies catalo-
gades i enllaçades des del nostre Catà-
leg per tal que les persones col·legiades 
i associades hi puguin accedir des de 
casa seva o el seu despatx. Cal esmentar 
que del mes d’abril al mes de desembre 
hi ha hagut consultes de 8.013 usuaris / 
es, amb gairebé 40.000 accessos, i més 
de 15.000 obres vistes (o llegides). Així 
mateix, en aquest període, s’han elaborat 
des del Centre de Documentació/ Biblio-
teca tres Dossiers i el número de descàr-
regues ha estat aclaparador. A dia d’avui:
 
• Dossier COVID-I: 8.679 descàrregues 
realitzades 
• Dossier COVID-II:  1.787 descàrregues 
realitzades 
• Dossier Clàusula rebus  sic stantibus: 
15.836 descàrregues realitzades 

Cal recordar que des de la pàgina web 
de l’ICAB, els col·legiats/ades i associats/
ades tenen accés a una gran col·lecció 
de recursos digitals consultables des de 
qualsevol ordinador a través de la seva 
àrea personal i amb la seva clau d’accés. 
Així mateix s’ha continuat en  la  línia 
d’oferir serveis de qualitat, que donen 
als usuaris la informació que necessiten 
en el moment oportú. Es tracta de bi-
bliografies elaborades des de la Biblio-
teca per tal de donar suport als cursos, 
congressos, jornades i conferències que 
s’han organitzat principalment des del 
Departament de Formació, però també 
des d’altres departaments de l’ICAB. Cal 
posar en valor les preparades pel Con-
grés de Sant Raimon de Penyafort, per 

les I Jornades Europees de Mediació, 
les Jornades sobre el Tractament Penal 
i Civil del RD 463/2020. Actuacions post 
COVID-19, III Digital Law World Congres, 
entre d’altres. S’ha de remarcar també 
l’increment que ha tingut el Butlletí DSI 
d’actualitat bibliogràfica, legislativa i juris-
prudencial, que actualment compta amb 
més de 19.000 subscripcions.

D’altra banda, el Centre/Biblioteca 
ICAB per tal de visibilitzar-se i rendibi-
litzar el seu fons treballa en cooperació 
amb altres biblioteques, centres, xarxes 
i museus, la qual cosa permet millorar 
i optimitzar els serveis que s’ofereixen. 
Formem part del Catàleg Col·lectiu de 
les Universitats Catalanes (CCUC) i de  
la Red de Bibliotecas Universitarias Es-
pañolas (REBIUN) que s’ha acomplert 
aquest any amb  el bolcatge de tot el 
catàleg bibliogràfic del Col·legi al seu 
catàleg col·lectiu, fet que provoca que 
es tingui molta més visibilitat en el món 
acadèmic peninsular. El seu catàleg 
conté més de 34 milions de registres 
bibliogràfics i agrupa 95 biblioteques 
universitàries i d’altres institucions. La 
primera no universitària ha estat la de 
la BICAB.

No podem oblidar el dia de Sant Jordi, 
dia del llibre, que aquest any també va 
ser virtual. Així es va crear una plata-
forma amb accés a diferents llibres que 
oferien gratuïtament les editorials jurí-
diques pels advocats/des; es van tenir 
més de 5.000 descàrregues d’ebooks. 
Fet sorprenent d’aquesta situació pan-
dèmica és que s’han acostat a la Bibli-
oteca o bé han demanat informació 
persones col·legiades que no l’havien 
visitat mai, o bé que feia molt de temps 
que no utilitzaven cap recurs. S’ha bai-
xat de números totals presencials, però 
s’han recuperat o incorporat nous usu-
aris /es. Cal esmentar també que l’es-
timació de les persones col·legiades a 

la Biblioteca no s’ha perdut en temps 
de pandèmia, ja que les donacions de 
llibres no han defallit, n’han arribat 7, 
totes elles han ajudat a completar els 
fons existents  (amb uns 800 volums 
més) una d’elles de textos jurídics ale-
manys. Finalment pel que fa a la pro-
moció d’activitats participatives el 7 de 
febrer es va realitzar el Club de Lectura 
on van intervenir 12 persones. Les ac-
tivitats es reprengueren el mes de se-
tembre, el divendres 18 es comentà el 
llibre de El mestre i Margarita de l’autor 
rus Mihail Bulgakov. Aquesta va ser la 
primera vegada d’una sessió via Zoom 
amb la participació de 10 persones. La 
següent sessió va ser el  20 de novem-
bre via zoom amb la participació (de 12 
col·legiats/ades) on va intervenir l’autor 
José Ignacio Carnero, col·legiat de Bar-
celona. D’aquesta manera, s’inicia un 
nou format que permet continuar amb 
l’activitat.

En referència a la responsabilitat social 
es van organitzar activitats per ciuta-
dans/es com les visites de Cases Singu-
lars que es van realitzar amb èxit els dos 
primers mesos de l’any, amb una parti-
cipació d’uns 80 ciutadans /es. També 
com a activitat cultural dedicada a la 
ciutadania, s’ha intervingut en un Open 
House virtual. En aquest sentit, es va 
participar amb la realització d’un vídeo 
creat i editat pel departament de Comu-
nicació que va tenir més de 800 visites. 
Aquesta visita virtual segueix penjada a 
la pàgina web de l’Open House, fet que 
dóna visibilitat no tan sols de cara als 
ciutadans/es sinó també pels programa-
dors i localitzadors d’anuncis i pel·lícu-
les. A més, s’ha iniciat una altra activitat 
col·laborativa ciutadana amb l’Associ-
ació “Girem Full, els llibres pel càncer” 
que consisteix en activitats divulgatives 
relacionades amb els llibres on hi par-
ticipen, editorials, autors i llibreries. La 
Biblioteca ICAB va ser la primera biblio-
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teca en vincular-se al projecte. El primer 
acte s’havia de celebrar a la BICAB el 21 
de març i s’està pendent de nova data.
Pel que fa al fons bibliogràfic de la Bibli-
oteca actualment conté més de 332.000 
volums (dels quals uns 80.000 són an-
teriors al segle XX), 2.174 títols de publi-
cacions periòdiques i més de 50 bases 
de dades tant generals: legislació, ju-
risprudència, doctrina, especialitzades 
(contractació immobiliària, fiscal, família, 
urbanística...) com d’analítica jurispru-
dencial. La gestió d’aquest fons és pos-
sible gràcies a un personal que s’ha anat 
adaptant a les necessitats dels seus usu-
aris / es com al món digital. Entre les se-
ves funcions no sols està el procés tècnic 
catalogràfic, sinó que en aquest moment 
“excepcional” s’actua com a prescriptors 
de continguts, adaptant-nos a tot tipus 
de formats: reunions i presentacions via 
zoom, consultes telefòniques i atenció 
per correu electrònic. També per tal de 
dimensionar els serveis i l’ús del Centre 
de Documentació/Biblioteca, s’ha consi-
derat oportú fer referència a un seguit 
de dades estadístiques.

Al Gràfic 7 es pot veure l’evolució dels 
usuaris/es a la Sala de la Biblioteca, en 
el període comprès entre els anys 2016 i 
2020. D’acord amb el comentat la recu-
peració dels últims anys s’ha vist desvia-
da per la situació de pandèmia.
 
Al Gràfic 8, es pot veure l’evolució anual 
de les noves adquisicions de llibres des 
de l’any 2015 fins al 2020. A més, s’ha de 
remarcar el creixement d’obres en su-
port digital, aquest any s’han adquirit un 
total de 1526 ebooks, fet que suposa gai-
rebé un 43% del total de títols incorpo-
rats aquest any al fons de la Biblioteca.
 
En relació al número d’obres prestades, al 
Gràfic 9 hi ha hagut un increment aquest 
any, provocat per l’augment del préstec 
digital per sobre de les 15.000 consultes.

Gràfic 9. BIBLIOTECA: 
OBRES PRESTADES.

Gràfic 8. BIBLIOTECA: NOVES  
ADQUISICIONS DE LLIBRES
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Gràfic 7. BIBLIOTECA: USUARIS DE SALA 
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Gràfic 10. BIBLIOTECA:  
CONSULTES CATÀLEG ONLINE

Gràfic 11. INCREMENT BIBLIOTECA 
DIGITAL.
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Al Gràfic 10 es veu el comportament de 
les dades referides al número de visua-
litzacions al catàleg online, des de l’any 
2015 fins a l’any 2020. Cal remarcar el 
concepte de visualitzacions, ja que no es 
tracta de consultes sense resultats, sinó 
tot al contrari cerques amb resultats po-
sitius i consultes de les obres.
 
Al Gràfic 11 es pot veure com segueix 
l’increment de documents de la Biblio-
teca Digital. Cal esmentar, que el 2020 
s’ha superat la barrera dels 10.000 do-
cuments digitals. També s’elabora en for-
mat digital l’Actualitat Jurídica i el servei 
de Difusió Selectiva d’Informació (DSI) 
que, tal com ja s’ha comentat, genera 
més de 19.000 enviaments de butlletins 
a persones col·legiades i/o associades. 
 
El Centre de Documentació/Bibliote-
ca ICAB ofereix uns serveis de qualitat 
que ajuden a resoldre els dubtes i les 
necessitats d’informació de les persones 
col·legiades i associades.  Ara bé, s’ha 
de continuar gestionant la informació 
jurídica que creix exponencialment per 
oferir els recursos als usuaris / es en el 
moment que ho necessitin. La Bibliote-
ca/Centre de Documentació és un espai 
tan físic com virtual on es cerca, es re-
col·lecta, es preserva, es dóna accés, es 
facilita i es crea coneixement.

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

SERVEI D’OCUPACIÓ I ORIENTACIÓ 
PROFESSIONAL.

El Servei d’Ocupació i Orientació Pro-
fessional (SOOP) és el referent en l’en-
torn jurídic i l’ecosistema legal de l’ad-
vocacia innovadora a través de la seva 
Borsa de Treball, l’Orientació Professi-
onal i l’Emprenedoria. El SOOP, l’any 
2020, ha realitzat i organitzat tot tipus 
d’atencions, accions, serveis, guies, 

metodologies, eines i mapes formatius 
adreçats a l’advocacia professional i 
empresarial que vol créixer i actualit-
zar-se constantment.

L’advocacia és un sector madur amb 
mancances estratègiques, amb neces-
sitats de transformació, d’adaptació a 
nous paradigmes i noves planificacions 
de gestió i nous models de negoci. Per 
tant, el repte constant és acompanyar-la 
en aquest camí que l’ajudi a l’èxit de la 
rendibilitat i sostenibilitat dels projectes 
professionals i /o empresarials. També 
és cert que el SOOP té un alt nivell de 
satisfacció, tal i com es desprèn cons-
tantment de les enquestes de valoració 
dels usuaris/àries en els diferents serveis 
prestats des de Borsa de Treball, l’Orien-
tació Professional i l’Emprenedoria.

EIXOS PRINCIPALS I 
LÍNIES D’ACTUACIÓ: 
• Garantir la creació d’ocupació, creixe-
ment professional i econòmic sostenible 
i de valor afegit de l’advocacia.

• Acompanyament i suport en l’anàlisi 
constant i de confecció d’estratègies 
perquè puguin adaptar-se:

- Al context econòmic-social actual
- A l’augment de la competència
- Als canvis dels mercats locals i inter-
nacionals

SERVEIS SOOP

BORSA DE TREBALL I ORIENTACIÓ 
PROFESSIONAL 

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

Despatxos/Empreses: Requereixen in-
corporar talent. Es dóna suport a les ne-
cessitats concretes de les entitats en la 
definició del perfil a reclutar. 

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

RECLUTAMENT: Procés de captació 
de talents que més s’ajustin a la vacant 
i amb l’assessorament previ a la publi-
cació de l’oferta. L’objectiu és atraure a 
aquells perfils idonis a la mateixa per tal 
que l’entitat-empresa tingui un nombre 
suficient de candidatures per realitzar el 
procés de selecció.

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

• Orientar professionalment. 

• Aconseguir la inserció laboral. 

• Donar suport en el procés de recerca, 
canvi de feina, millora i creixement pro-
fessional. 

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

BORSA DE TREBALL EN LÍNIA 
DESPATXOS I/O ENTITATS
Poden publicar la seva oferta laboral a 
l’eina informàtica. Això, els permet de-
finir els requisits d’adequació al lloc de 
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treball, els ajuda a filtrar diferents tipus 
de professionals que més s’ajustin a la 
vacant. A més, de manera personalitza-
da, s’ofereix servei tècnic exclusiu: pre-
selecció i estudi dels currículums sol·li-
citats, recerca exhaustiva dels perfils 
que més encaixin a l’oferta i lliurament 
d’una proposta personalitzada perquè 
puguin tenir una selecció final adaptada 
a la seva necessitat. En concret al 2020, 
s’han realitzat 213 preseleccions i s’han 
publicat 935 ofertes. (Gràfic 12).

La pandèmia provocada per la Covid-19 
també ha impactat en el mercat laboral, 
la publicació d’ofertes laborals ha patit 
una reducció de sol·licituds important, 
especialment durant els mesos de març 
fins a juny. El nombre d’ofertes publi-
cades durant l’any 2020 s’ha reduït a 
la meitat respecte els anys anteriors. 
Aquesta davallada s’ha observat en tots 
els col·lectius però ha estat més signi-
ficativa en les ofertes per a estudiants, 
amb una mitjana de reducció de més 
del 30%, degut en la seva majoria a la 
impossibilitat que els despatxos i em-
preses poguessin acollir estudiants en 
pràctiques. 

Les ofertes per a llicenciats/des-gradu-
ats/des en Dret i les de Secretariat jurí-
dic i altres perfils s’han vist reduïdes en 
un 25%.

El col·lectiu de les persones col·legiades 
ha estat el menys afectat, al voltant del 
18%, degut principalment a la necessitat 
que té el mercat laboral de professionals 
especialitzats exercents. Durant aquest 
any 2020 s’ha observat un increment en 
les sol·licituds de professionals, especi-
alment laboralistes i processalistes.

PERSONES COL·LEGIADES 
I CANDIDATS/ES: 
Els candidats/es que busquen una nova 
oportunitat laboral o una millora profes-

Gràfic 13. EVOLUCIÓ DE LES OFERTES PUBLICADES

Gràfic 12. CANDIDATS/ES EN RECERCA ACTIVA DE FEINA

Gràfic 14. TIPUS D’ENTITATS QUE BUSQUEN PERFILS JURÍDICS
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Gràfic 15. CANDIDATS/ES PER SEXE Gràfic 16. CANDIDATS/ES PER EDAT
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sional es poden registrar i afegir a l’eina 
informàtica el seu currículum i perfil per 
accedir a les ofertes laborals que més 
encaixin. Les persones col·legiades i as-
sociades a més, gaudeixen d’un servei 
personalitzat d’orientació professional i 
seguiment tècnic de la seva candidatu-
ra. En concret el 2020, hi ha hagut 728 
candidats/es a la borsa en recerca acti-
va de feina, un 67%  de dones i un 33% 
d’homes, molt similar a l’any anterior. Si 
fes fa una valoració per edats respecte 
l’any anterior, les persones candidates 
menors de 30 anys són l’únic grup que 
aquest any s’ha incrementat en un 8,87%, 
per tant, es pot dir que les persones jo-
ves són les que s’han vist més afecta-
des, molt d’elles estudiants que cerquen 
pràctiques. El col·lectiu d’entre 41 i 50 
anys, s’ha vist reduït respecte l’any ante-
rior en més del 30%, aquest 2020 repre-
senten només el 8% de les persones en 
recerca activa de feina.

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

DESPATXOS I/O ENTITATS: 
El primer gràfic mostra l’evolució de les 
ofertes publicades en el període com-
près entre els anys 2014 i 2020: (Gràfic 
13). En la segona imatge gràfica, es veuen 
els tipus d’entitats que busquen perfils 
jurídics. La majoria són despatxos pro-
fessionals i també, d’altres sectors eco-
nòmics que requereixen candidats/es de 
l’àmbit legal, principalment advocats/des 
in-house. A l’apartat “Altres”, s’hi troben 
despatxos de procuradors, notaries i en-
titats educatives. (Gràfic 14). 

El grau d’ocupabilitat del SOOP l’any 
2020 ha estat del 43,62% 

PERSONES CANDIDATES: Gràfics so-
bre el sexe i l’edat de les persones candi-
dates: (Gràfic 15 i 16).

L’EMPRENEDORIA:
Servei per a l’advocacia emprenedora:

• ASSESSORAMENT  PERSONALITZAT 
(acompanyament i suport en tot el procés):
Persones Emprenedores en una fase ini-
cial del projecte i despatxos/empreses 
en una fase d’ampliació, anàlisi i reflexió 
estratègica. En definitiva, consultoria i su-
port des de la idea de negoci fins a la con-
solidació empresarial, passant per totes 
les fases del projecte professional-em-
prenedor, adreçat a persones emprene-
dores en general, perquè puguin avaluar 
i pensar en la possibilitat d’autocupar-se 
i extreure totes les possibilitats als seus 
projectes professionals-empresarials.

El SOOP-ADVOCACIA EMPRENEDO-
RA, aquest 2020, amb una metodologia 
pràctica i un pla de treball planificat, ha 
ofert serveis i accions d’Informació, Ori-
entació, Assessorament i Consultoria 
amb un total de 322 accions. 

• CÀPSULES FORMATIVES per a la 
capacitació professional i empresarial 
innovadora. 

On s’exposen temes teòrics i pràctics, 
així com un espai de networking parlant 
de: Lideratge i talent, Màrqueting Local i 
Internacional, Gestió Empresarial, Inno-
vació de Despatxos, Coaching, Transfor-
mació digital, Fiscalitat i tràmits per a la 
constitució d’empreses, així com Igualtat 
des d’una perspectiva de gènere.

Les Càpsules formatives realitzades 
aquest 2020 de 9.30 a 13.30 hores, els di-
vendres, distribuïdes d’entre 1 a 2 accions 
mensuals, excepte març i l’abril, han estat 
2 presencials i 8 online. En total 10 acci-
ons formatives de les quuals s’han pogut 
beneficiar un total de 368 persones.

7 Febrer (Presencial) NORMATIVA AU-
TÒNOM/A. Títol: “Desenvolupar la teva 

activitat com autònom: novetats a la Se-
guretat Social, Hisenda i els nous models 
d’economia col·laborativa” amb 27 perso-
nes participants.

28 Febrer (Presencial) INNOVACIÓ 
SECTOR LEGAL. Títol: “La Innovació 
com a diferenciació Estratègica profes-
sional-empresarial: COM I EN QUÈ IN-
NOVAR?” amb 19 participants.

8 MAIG (Online) Fiscalitat bàsica per a 
l’advocacia emprenedora amb 65 perso-
nes participants.

19 JUNY (Online) INTERNACIONALIT-
ZACIÓ DESPATXOS. Títol: “Com definir 
un pla de màrqueting digital local i/o inter-
nacional” amb 44 persones participants.

26 JUNY (Online) IGUALTAT I EM-
PRESA: Títol: “Més enllà del compliment 
de la Llei: Competitivitat empresarial a 
través de la Igualtat de Gènere” amb 15 
persones participants.
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3 JULIOL (Online) NEGOCI ON LINE: 
Títol:” Quin és el marc legal de la venda 
online, del web i les legaltech?”amb 74 
persones participants.

17 JULIOL (Online) COACHING:  Títol: 
“Com impulsar el teu projecte professio-
nal-empresarial amb el Coaching”? amb 
35 persones participants.

18 SETEMBRE (Online) ORGANITZACIÓ 
EMPRESARIAL: Títol: “Gestió eficaç del 
Temps” amb 49 persones participants.

23 OCTUBRE (Online) LIDERATGE i TA-
LENT: Títol: “Competències emprenedo-
res per desenvolupar el Talent” amb 22 
persones participants.

20 NOVEMBRE (Online) Títol: “Nova 
realitat, cal reorientar el teu negoci i la 
seva proposta de valor?” amb 18 perso-
nes participants.

Ressaltar que el servei d’Emprenedoria 
es realitza sota el Programa Integral de 
Foment de l’Emprenedor/a i Empreses 
de la Generalitat de Catalunya, sent 
l’ICAB membre de la Xarxa Emprèn en-
tre més de 150 entitats i 500 tècnics i 
tècniques experts que donen cobertu-
ra a totes les comarques de Catalunya. 
El grau d’assoliment dels objectius mar-
cats, per aconseguir la subvenció del ci-
tat programa públic, ha estat del 100%.

El Gràfic 17 mostra indicadors quantita-
tius de la participació de les accions Ad-
vocacia Emprenedora més significatives 
del 2020. El Gràfic 18 mostra la partici-
pació per sexe.

ALTRES ACCIONS
El SOOP ha participat amb estand i ha 
organitzat de forma coordinada amb 
altres Departaments i Comissions de 
l’ICAB i/o de forma individual Fires-Es-
deveniments amb un total d’accions:

• XIV Fòrum d’Ocupació i Postgraus amb 
estand, realitzat a la Universitat de Bar-
celona, el 20/02/2020.

• BIZBARCELONA amb estand-Ex-
positor i 4 conferències, així com la 
coordinació de les taules d’assesso-
rament, ateses per persones col·legi-
ades voluntàries per assessorar a les 
persones visitants del BIZBARCELO-
NA, realitzat els dies 21/22/23 setem-
bre de 2020.

• 1a edició de la Fira Virtual d’Ocupació 
de la UOC, participació amb estand vir-
tual els dies 21 i 22 d’octubre 2020.

• UPFeina 2020 Virtual, fira d’ocupació 
de la Universitat Pompeu Fabra, partici-
pació amb estand virtual l’11 de novem-
bre de 2020.

En el context d’aquestes FIRES s’han 
atès, assessorat i informat sobre tots els 
serveis de l’ICAB, així com, orientat pro-
fessionalment i empresarialment a les 
persones visitants de l’estand. Afegir la 
conferència organitzada juntament amb 
la Comissió de Prospectives: 

• “Emprenedors i start-ups vs. Seguretat Social”.

Així com la coordinada amb l’Associació 
Intercol·legial: 

• “Del Negoci Tradicional a l’Empresa 2.0”.
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Gràfic 17. ACCIONS ADVOCACIA  
EMPRENEDORA

Gràfic 19: CLASSIFICACIÓ DE LES 
CONSULTES

Gràfic 18. PARTICIPACIÓ PER SEXE

60% 40%

TIPOLOGIA DE LES CONSULTES 

Règim General 2.175

Règim Comunitari 784

Nacionalitat
387

Tramitació
3.340

Procediment 161

Llei d’emprenedors 239

Normativa 9

Comissió 234

Protecció Internacional 147

Dret de Família 44

Dret Penal 15

Dret Civil 1

Altres 46

TOTAL 7.582



memòria2020 77

7a edició del Programa Mentoring en 
col·laboració amb el GAJ en els àmbits 
del dret Laboral, Família, Civil i Penal.

El Mentoring té com a finalitat donar re-
colzament als joves advocats i advocades 
que s’inicien en l’exercici de l’advocacia. 
Sota metodologia de treball en coopera-
ció, mitjançant sessions grupals, supervi-
sades i coordinades per un advocat/da 
mentor/a, tracten de trobar solucions als 
dubtes, necessitats o inquietuds que pu-
guin tenir en el dia a dia de la seva tasca 
professional. Així mateix, pretén propor-
cionar un sistema de networking, posant 
en contacte advocats i advocades de 
diferents generacions amb necessitats i 
problemàtiques diferents. Té una durada 
de vuit mesos, de dues hores mensuals 
i per matèries en horari de 14h a 16h. La 
participació en aquesta 7a edició ha es-
tat de 32 persones col·legiades. 
Guies de normativa bàsica:

Les guies de normativa bàsica són un 
servei exclusiu a les persones col·legia-
des per tal de  conèixer les seves obliga-
cions i drets en l’exercici de la professió 
en les següents matèries:
• Guia de normativa bàsica de Tributació
• Guia de normativa bàsica Laboral
• Guia de normativa bàsica de Protecció 
de Dades
• Guia de normativa bàsica de Prevenció 
del Blanqueig de Capitals
• Guia de normativa bàsica de Prevenció 
de Riscos Laborals
• Guia de normativa bàsica de Consum
• Guia del Pla d’Igualtat per a Despatxos 
Professionals

Jornada ARACOOP 2020:
ARACOOP és un programa marc de 
cooperació público-privada, promogut 
pel Departament de Treball, Afers So-
cials i Famílies de la Generalitat de Ca-
talunya que posiciona l’economia social 
i cooperativa com a peça clau per a la 
construcció d’un model econòmic social, 
democràtic i inclusiu. El 26 d’octubre, la 
“Secció de Dret Cooperatiu i Economia 
Social” i el SOOP van organitzar de ma-
nera coordinada amb l’ARACOOP, una 
Jornada sobre: “Els reptes de la digita-
lització a les cooperatives i cooperatives 
de plataforma”

L’objectiu de la sessió va ser:
• Per una banda, donar a conèixer les 
qüestions clau de les celebracions no 
presencials de les assemblees des del 
punt de vista legal, les polítiques de pri-
vacitat en el cooperativisme de platafor-
ma, blockchain i DLTS (tecnologies de 
registre distribuït) i smart contracts.   
• Per altra banda, conèixer casos relle-
vants en experiències de digitalització i 
cooperativisme de plataforma. 

Existeix la necessitat de professionals 
jurídics experts que donin garanties i ori-
entació en matèria de cooperativisme, 

es pot veure com una oportunitat pro-
fessional i de negoci especialitzar-se en 
aquest àmbit concret de l’economia soci-
al. Aquest any van participar a la Jornada 
76 professionals. 

COMISSIÓ D’ESTRANGERIA
Des de la Comissió d’Estrangeria es 
presten i coordinen diversos serveis amb 
doble vessant pública i privada dins de la 
Institució.

El nucli central de l’activitat privada de la 
Comissió d’Estrangeria és el servei d’ori-
entació jurídica, adreçat exclusivament 
als col·legiats i col·legiades de l’ICAB. 
El contingut principal del servei són les 
consultes relatives al dret comunitari i 
extracomunitari, la nacionalitat espanyo-
la, situacions de protecció internacional, 
la mobilitat internacional i les qüestions 
vinculades a la tramitació  d’expedients.

Dins la vessant pública, mitjançant 
acords de col·laboració amb l’Ajunta-
ment de Barcelona i el Ministeri de l’In-
terior, des de la Comissió d’Estrangeria 
es coordinen respectivament el Servei 
d’Atenció a Immigrants (SAIER), Emi-
grants i Refugiats, i el SOJ al Centre 
d’Internament d’Estrangers de la Zona 
Franca de Barcelona, deixant així palesa 
la implicació de l’ICAB per la salvaguar-
da dels drets dels més vulnerables.

Servei d’Orientació Jurídica
El servei d’orientació jurídica és l’acti-
vitat  principal de la Comissió d’Estran-
geria. 

El total de consultes ateses durant 
l’any 2020 ha estat de 7.582. Les con-
sultes es poden categoritzar per matè-
ries (Gràfic 19).

Marc jurídic al qual pertanyen les consul-
tes més demandades: Marc jurídic de les 
consultes més demandades (Gràfic 20).
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Si s’analitzen les dades exposades, se-
gons el marc jurídic de les consultes, 
certament tot el que té relació amb els 
drets i llibertats dels estrangers extraco-
munitaris, el Règim General, regulat per 
la Llei 4/2000 i el Reial Decret 557/2011, 
del 20 d’abril, pel qual s’aprova el Regla-
ment de la Llei Orgànica 4/2000, sobre 
els drets i llibertats dels estrangers a Es-
panya i la seva integració social, amb 2.175 
consultes és la principal demanda d’infor-
mació del servei d’orientació jurídica.

A continuació, es troben les qüestions 
vinculades al Règim Comunitari, RD 
240/2007, sobre l’entrada i permanència 
a Espanya dels nacionals Comunitaris 
i dels membres de la seva família  amb 
784 peticions. 

Els temes vinculats a la nacionalitat es-
panyola i la migració qualificada en el 
marc de la mobilitat  internacional de la 
Llei 14/2013 ocuparien el tercer i quart 
grup amb 387 i 239 consultes respectiva-
ment. Per últim, temes relatius al proce-
diment, amb 161 consultes i la protecció 
internacional amb 147 peticions, tancari-
en el marc jurídic de les consultes més 
demandades.

Per altra banda, cal destacar com a ca-
tegoria amb el registre més rellevant 
les 3.340 consultes relatives a temes de 
tramitació dels expedients. Sens dubte, 
la subscripció del conveni entre CGAE 
i el Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública, l’abril de 2020, que 
possibilita als advocats/des la realització 
de tràmits administratius i gestió docu-
mental per via electrònica en matèria 
d’estrangeria ha estat objecte de múlti-
ples consultes dels professionals que es 
dediquen a aquesta branca del dret.

El Gràfic 21 mostra l’evolució de les con-
sultes més demandades en el període 
comprès del 2017 al 2020.  

2017 2018 2019 2020

Gràfic 21. EVOLUCIÓ DE LES CONSULTES MÉS  DEMANDADES
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Gràfic 20:  CONSULTES MÉS 
DEMANDADES

CONSULTES MÉS DEMANDADES

Règim General 2.175

Règim Comunitari 784

Nacionalitat
387

Llei d'emprenedors 
14/2013

239

Procediment 161

Protecció Internacional 147

Gràfic 22. CONSULTES MÉS DEMANDADES EN CADA CATEGORIA
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El Gràfic 21 posa de relleu, el domini 
absolut del Règim General situant-se al 
capdavant amb el nombre de consultes 
més demandades del Servei d’Orienta-
ció Jurídica, durant tot el període analit-
zat.  Pel que fa a la resta de categories, 
no hi ha alteracions en l’ordre, per tant, 
es podria parlar de consolidació en la 
classificació de les consultes en funció 
del règim jurídic al qual pertanyen.

Si es passa a analitzar quins són els te-
mes més rellevants, o la principal de-
manda d’informació en cada categoria 
de consulta durant el 2020, aquests són 
els resultats finals (Gràfic 22). 

Les dades corroboren com en Règim Ge-
neral, que la residència per circumstàn-
cies excepcionals per arrelament social 
continua essent, un cop més, el principal 
motiu de petició d’informació amb 341 
sol·licituds. A continuació, altres motius 
de consulta que es consideren d’especial 
interès, serien les qüestions vinculades 
a les autoritzacions de residència i tre-
ball per compte aliè amb 102 peticions, 
l’obtenció de la residència per part de 
progenitors de menors espanyols, (canvi 
introduït per la Instrucció DGM 8/2020 
sobre la residència a Espanya dels pro-
genitors nacionals de tercers països), de 
menors ciutadans / es de la Unió inclo-
sos els espanyols amb 85 consultes, o les 
estades per estudis i la possibilitat de 
prorrogar-les, amb 79 i 46 consultes re-
gistrades respectivament,  i per acabar,  
com a últim motiu de consulta a destacar 
dins el règim general, es troba el reagru-
pament familiar (70).

Si es parla de Règim Comunitari, la resi-
dència dels familiars dels ciutadans /es 
comunitaris quan no ostenten la nacio-
nalitat comunitària, amb 470 peticions, 
s’aferma un any més com a principal 
qüestió sol·licitada. D’altra banda, l’Acord 
de Retirada del Regne Unit i Irlanda del 

Nord de la Unió Europea i com afecta als 
drets de residència, estada, i documen-
tació dels nacionals i els seus familiars, 
ha estat també d’especial interès i s’han 
enregistrat 157 consultes vinculades a 
aquest assumpte.

Els requisits per a l’adquisició de la naci-
onalitat espanyola és el tercer grup més 
important de peticions d’informació del 
servei d’orientació jurídica amb 387. Les 
consultes es centren bàsicament en els 
diferents supòsits d’adquisició de la na-
cionalitat espanyola,  en la gran majoria 
adquisició per residència,  151,  i  la trami-
tació dels expedients de nacionalitat 234, 
restarien 2 consultes resoltes sobre la 
possibilitat de renuncia de la nacionalitat.

En el marc de les autoritzacions regula-
des per la llei 14/2013, del 27 de setembre, 
de recolzament als emprenedors / es i la 
seva internacionalització, per primer cop 
l’interès per la residència dels professio-
nals altament qualificats supera a les con-
sultes sobre la residència dels inversors 
de capital amb 71 i 46 respectivament. La 
possibilitat de modificar una autorització 
atorgada per la llei 14/2013 a una autorit-
zació de règim general ha suscitat també 
molt d’interès tal i com ho demostren les 
47 consultes enregistrades. 

L’autorització de residència per cerca 
d’ocupació de la disposició dissetena 
de la Llei 14/2013 o l’autorització de resi-
dència per a pràctiques de la disposició 
addicional divuitena de la mateixa Llei 
14/2013, ambdues autoritzacions regu-
lades amb l’objectiu d’atreure talent i 
capacitat, amb  47 i 50 consultes respec-
tivament tancarien aquest apartat.

Respecte a les consultes relacionades 
amb la protecció internacional, el con-
tingut de  l’assistència lletrada en les 
peticions de protecció internacional, en 
frontera o territori, concentren l’eix d’in-

terès i representen  amb  94 consultes el 
64%  del total de consultes relatives a la 
protecció internacional.

Si es parla d’aspectes relacionats amb 
la tramitació dels expedients, aquesta 
categoria de consulta suma un total de 
3340 peticions. La principal demanda 
d’informació ha estat la relacionada amb 
la tramitació telemàtica dels expedients 
com a conseqüència del conveni subscrit 
entre el CGAE i el Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública per a la ges-
tió telemàtica dels expedients a través 
de la plataforma MERCURIO amb 1005 
qüestions plantejades i que representen 
aproximadament el 30% de les consultes 
enregistrades en aquesta categoria. Des-
taquen també les 916 consultes relatives 
a la problemàtica existent en l’obtenció 
de cites prèvies pels tràmits que es re-
alitzen a dependències policials per ob-
tenir la documentació. Els 1265 registres 
marquen el grau d’insatisfacció envers 
aquest assumpte. La Comissió d’Estran-
geria ha sol·licitat l’emparament de la 
Junta de Govern de l’ICAB i del CGAE, 
i s’han realitzat nombroses  actuacions  
per tal de trobar una solució satisfactò-
ria a aquesta problemàtica. 

Dins la secció de procediment, amb un 
total de 161 consultes, la impugnació en 
via administrativa de les resolucions des-
favorables, Recurs potestatiu de Reposi-
ció i Recurs d’Alçada, amb 95 consultes, 
representen el 59%, mentre que les 45 
peticions sobre la  impugnació  en via 
contenciosa representen el 27,9%. Per 
últim, estarien les peticions d’informació 
vinculades a l’execució de sentències i la 
possibilitat de sol·licitar mesures caute-
lars en el procediment amb 10 consultes 
cadascuna d’elles.

La transversalitat del dret d’estrangeria 
fa que des de la comissió es donin res-
posta a  consultes puntuals de dret de 
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família, com la inscripció del matrimoni,  
la dissolució del vincle amb especial èm-
fasi als efectes que la dissolució del vincle 
pot tenir sobre les autoritzacions de resi-
dència dels cònjuges i resta de familiars. 
En el cas de dret penal, les repercussions 
de tenir antecedents penals a l’hora d’ob-
tenir una Autorització de residència o re-
novar-la són les qüestions més rellevants.

Si bé el servei d’orientació jurídica és 
l’activitat principal de la Comissió d’Es-
trangeria aquest no és l’únic, ja que es 
complementa amb altres serveis i actu-
acions, sempre adreçats exclusivament 
als col·legiats i col·legiades, i amb la fi-
nalitat de donar suport als professionals 
que es dediquen a aquesta branca del 
dret. Un bon exemple són, l’actualització 
de l’apartat del web del ICAB dedicat 
a la Comissió d’Estrangeria. A través 
d’aquest apartat s’informa i es dóna pu-
blicitat  de les noticies i novetats  més 
rellevants, dels criteris administratius 
traslladats per les diverses Administraci-
ons que tramiten expedients, alhora que 
també és mantenen informats als col·le-
giats i col·legiades de les actuacions re-
alitzades. Per últim, convé ressaltar tam-
bé la base de dades de jurisprudència 
amb més de 650 resolucions publicades 
a la web col·legial i que es manté actua-
litzada periòdicament.

En el marc de les activitats formatives, la 
Comissió d’Estrangeria organitza jorna-
des formatives monogràfiques sobre te-
mes d’especial rellevància i l’edició anual 
del Curs General d’Estrangeria.

En altres ocasions, la Comissió intenta 
solucionar les incidències en la tramita-
ció dels expedients que li remeten els 
advocats i advocades davant possibles 
disfuncions o l’anòmal funcionament 
d’una Administració, traslladant peticions 
d’informació a l’Administració competent 
en funció de la matèria que es tracti.

Gràfic 23. VIES DE COMUNICACIÓ.

telefòniques  
83,91%

departament icab  
0,45%

per correu  
electrònic  
14,47%

presencials 
1,17%

EVOLUCIÓ MEDIACIONS PRIVADES

 2015 2016 2017 2018 2019 2020

SOL·LICITADES 120 159 120 98 106 113

ARXIVADES 76 102 73 42 52 61

TRAMITADES 31 35 45 34 31 41

PENDENTS 0 22 2 22 23 11

PROCEDÈNCIA MEDIACIONS PRIVADES

 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CENTRE ADR 102 116 76 82 77 103

OAC 13 17 22 3 3 0

JUTJATS 1 12 11 2 17 9

SOM 2 14 11 11 9 1

Gràfic 24. EVOLUCIÓ DE LA MEDIACIÓ AL CENTRE ADR ICAB

Gràfic 25. PROCEDÈNCIA DE LES MEDIACIONS SOL·LICITADES AL CENTRE 
ADR ICAB.
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Pel que fa a les vies de contacte amb la 
Comissió d’Estrangeria, el telèfon sem-
pre ha estat la via preferent pels usua-
ris/es del servei d’orientació jurídica. La 
situació extraordinària del l’any 2020 
amb l’emergència sanitària i el teletre-
ball han fet del telèfon un any més la via 
principal utilitzada per contactar amb la 
comissió amb un total de 6362 consultes 
ateses per aquesta via, que representen 
el 83.91%. La situació excepcional descri-
ta anteriorment ha provocat l’impuls de 
les comunicacions per correu electrònic 
amb 1097 consultes traslladades, que re-
presenten el 14.47%, molt per sobre de 
les  89 consultes presencials que repre-
senten el 1,17%.. 

A través del Gràfic 23 podem visualitzar 
aquestes dades.

Servei de gestió de cites 
Per acabar, la Comissió d’Estrangeria 
ofereix als col·legiats i col·legiades de 
l’ICAB la possibilitat de reservar, amb 
caràcter mensual, cites per presentar 
sol·licituds d’autoritzacions inicials de 
treball, competència del Departament 
de Treball, Afers Socials i Família de la 
Generalitat de Catalunya. 

Durant el 2020 s’han gestionat un total 
de 88 cites prèvies. La declaració de 
l’estat d’alarma el 14 de març de 2020 va 
suposar la supressió del servei de gestió 
de cites que va romandre tancat des del 
mes de març fins al juny. Reiniciada l’aten-
ció presencial en les Oficines d’Atenció 
Ciutadana, es reobrí el servei amb una 
reducció del nombre cites posades a dis-
posició de la Comissió d’Estrangeria en 
compliment del límit d’aforament.

CENTRE ADR ICAB – ÀREA DE MEDI-
ACIÓ. EL CENTRE DE MEDIACIÓ PRI-
VADA DE REFERÈNCIA A CATALUNYA
El CENTRE ADR ICAB inaugurat el 18 de 
gener de 2019 ha subsituït l’antic CEMI-

CAB, però asumeix les funcions que li 
estàven atorgades a aquest. El CENTRE 
ADR ICAB, a més de la gestió de les me-
diacions públiques gestiona un servei de 
mediació per a l’advocacia consistent en 
informar i tramitar totes les qüestions 
relatives a la mediació des del suport 
per sol·licitar acudir a aquesta via per 
resoldre controvèrsies, com per incor-
porar-se com a persona mediadora, rea-
litzar formació continuada en mediació o 
tramitar les sol·licituds de mediació pri-
vada realitzades per la ciutadania, proce-
dint a la designa de persona mediadora, 
així com de les derivacions de mediació 
intrajudicial.

En el Gràfic 24, podem veure l’evolució de 
la mediació al CENTRE ADR ICAB, des 
de 2015 fins a l’any 2020. Durant aquest 
any, s’han tramitat 113 expedients de medi-
ació, dels quals 41 han estat acceptats, 61 
arxivats i 11 resten pendent de resolució. 
Aquestes xifres confirmen un increment 
en el total de les mediacions privades tra-
mitades respecte de l’any 2019.

Tot i que l’any 2020 ha estat absoluta-
ment atípic pel control, registre i reco-
pilació de dades d’expedients, no només 
s’ha incrementat el nombre de mediaci-
ons privades tramitades respecte a l’any 
anterior, sinó que s’ha fet tot mantenint 
unes bones xifres de sol·licitud, tramita-
ció i acceptació, tendència que confirma 
el que ha anat succeint els darrers anys. 
Aquest augment de tramitació d’expedi-
ents de mediacions privades resulta molt 
meritori considerant que l’atenció presen-
cial al ciutadà (principal forma de captació 
de l’usuari de mediació) es va interrompre 
per causa del confinament domiciliari des 
de març 2020 fins a juny 2020. 

En el Gràfic 25 podem veure la proce-
dència de les mediacions sol·licitades al 
CENTRE ADR ICAB des de l’any 2015 
fins a l’any 2020. En aquest, s’observa 

com la gran majoria d’expedients s’inici-
en directament al propi centre, amb 103 
a l’any 2020 de les 116 totals sol·licitades 
en aquest any. La segona font més caba-
losa ha procedit dels Jutjats amb un total 
de 9 sol·licituds, mentre que la resta de 
sol·licituds derivades han procedit dels 
Serveis SOM, 1 expedient. 

D’altra banda, les mediacions intrajudicials 
privades s’han incrementat fins a 17 expe-
dients  l’any 2020, xifra que confirma una 
notable recuperació de la mediació intra-
judicial respecte a anys anteriors. Aquesta 
millora en la tramitació d’expedients intra-
judicials i cal valorar-la molt positivament 
considerant que l’activitat judicial es va 
suspendre des de març 2020 fins al mes 
de juliol 2020 per causa de la COVID-19. 
D’altra banda aquest augment tan signi-
ficatiu és el resultat també de la tasca de 
FOCUS GRUP que l’ICAB ha compartit 
amb el Consell de l’Advocacia Catalana al 
programa INMEDIACIO, i que ha consistit 
en mantenir reunions amb els Jutges De-
gans i els LAJS dels partits judicials de Bar-
celona per fomentar les Mediacions Intra-
judicials, i especialment en aquest cas, per 
atraure al Centre ADR ICAB derivacions 
intrajudicials  on no concorren els requisits 
per accedir a Justícia Gratuïta. 

Aquest augment de tramitació d’expedi-
ents intrajudicials es fonamenta també 
per la reforma legislativa que va tenir lloc 
el 31 de juliol, Llei 9/2020 que va establir 
l’obligatorietat de la sessió informativa 
de mediació a partir de la seva entrada 
en vigor, el 4 de novembre de 2020.

A la taula gràfica per matèries es poden 
observar els procediments de mediació 
classificats en funció de la matèria sobre 
la qual versa, en el període comprès en-
tre els anys 2015 i 2020.

Cal tenir en compte que l’àmbit d’actua-
ció sobre el qual s’ha desplegat la medi-
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ació ha estat principalment el privat. Dins 
de les principals matèries que han motivat 
un expedient de mediació destaquen les 
que es produeixen en l’àmbit de la família. 
En efecte, en aquest és especialment im-
portant tenint en compte que es parteix 
d’una relació privada més o menys intensa 
entre les parts en conflicte, per la qual cosa 
la mediació suposa un mecanisme especial-
ment interessant perquè la resolució de les 
controvèrsies es facin de la manera menys 
traumàtica possible. Tot i que finalment no 
s’han consolidat com expedients en curs, sí 
que destaca que enguany s’han atès moltes 
consultes dels usuaris / es relacionades 
amb mediacions per resoldre conflictes he-
reditaris, novetat sense dubte directament 
relacionada amb l’increment de mortalitat 
provocada per la pandèmia sanitària.

Igualment, destaca l’augment d’expedi-
ents en matèria d’arrendaments de local 
de negoci (especialment per pimes), índex 
que es veu augmentat per dues qüestions 
fonamentals; d’una banda la signatura del 
Conveni de col·laboració entre l’ICAB i 
l’Ajuntament BCN/Barcelona Activa que 
ha generat la tramitació de més de 20 expe-
dients, dels quals 8 han finalitzat amb una 
Mediació o amb un acord bilateral entre 
llogater i propietat, d’altra banda, l’altre fac-
tor decisiu ha estat la crisi econòmica que 
han patit els ciutadans / es i que ha precisat 
d’una mediació per fer front al pagament 
dels seus lloguers d’habitatge. Igualment es 
consoliden els índex d’expedients de medi-
ació tramitats en l’àmbit d’honoraris profes-
sionals entre advocat i client.

D’altra banda, pel que fa a els expedients en 
matèries de dret civil i dret hipotecari, les 
xifres s’han mantingut respecte l’any 2019, 
de manera que aquestes dues matèries 
encara no aconsegueixen recuperar-se del 
descens respecte d’anys anteriors. Aques-
ta tendència de descens iniciada l’any 2017 
coincideix amb la superació de la crisi i dels 
desnonaments massius. 

PROCEDÈNCIA MEDIACIONS PRIVADES

2016 2017 2018 2019 2020

CEMICAB 102 116 76 82 77

OAC 13 17 22 3 3

JUTJATS 1 12 11 2 17

SOM 3 14 11 11 9

Gràfic 26. PROCEDÈNCIA DE LES MEDIACIONS SOL·LICITADES AL CENTRE 
ADR ICAB.

Gràfic 27. MEDIACIONS SOL·LICITADES AL CENTRE ADR ICAB PER MATÈRIES

Gràfic 28. COMPARATIVA NOMBRE TOTAL EXPEDIENTS PER CENTRES DE 
MEDIACIÓ DRET PRIVAT CATALUNYA

MEDIACIONS PRIVADES PER MATÈRIES

 2016 2017 2018 2019 2020

FAMÍLIA 59 57 46 67 57

ASSEGURANCES 1 1 4 0 0

ASSOCIACIONS I FUNDACIONS 0 0 0 1 0

SUCCESSIONS 0 2 1 3 1

ARRENDAMENTS 
I PROP. HORITZONTAL

2 9 5 2 29

DIVISIÓ COSA COMUNA 0 0 0 0 0

COMUNITARI 1 1 0 2 0

MERCANTIL 2 6 2 1 2

HONORARIS 8 3 17 14 10

CIVIL 18 1 5 6 6

CONSUM 0 5 1 0 2

HIPOTECARI 55 18 2 2 0

DRET I OBLIGACIONS 0 12 4 1 2

ALTRES 13 5 8 7 4

*Altres: Penal, tributari, laboral i empresa

EXPEDIENTS TRAMITATS PER CM-DPC

BARCELONA 1638 67%

GIRONA 304 10%

LLEIDA 216 9%

TARRAGONA 383 14%

TERRES DE L'EBRE 3 0%
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ÀREA MEDIACIÓ PÚBLICA: 
L’ICAB AMB MÉS VOLUM 
D’EXPEDIENTS TRAMITATS
La Mediació és una eina de resolució de 
conflictes alternativa a la via judicial. Es trac-
ta d’una institució sobre la qual s’han dut a 
terme diferents iniciatives amb l’objectiu 
d’implantar i potenciar el seu desenvolu-
pament en diferents àmbits on existeix un 
factor psicosocial en el nucli del conflicte, 
i on la relació prèvia entre les parts ha tin-
gut un protagonisme singular: relacions de 
veïnatge, laborals, familiars, mercantils, ad-
ministratives, entre d’altres.

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

• Fomentar i difondre la Mediació com a 
mecanisme alternatiu per a la resolució de 
conflictes.
• Facilitar el seu accés a tots els ciutadans /es.
• Estudiar les tècniques de Mediació.
• Gestionar el Registre general de les per-
sones mediadores en l’àmbit familiar i el re-
gistre relatiu als mediadors en l’àmbit privat.
• Designar a la persona mediadora.
• Fer el seguiment del procés de mediació.
• Homologar els estudis relatius a aquesta 
disciplina.

Dins del CMDPC, presten els seus serveis 
diferents serveis d’informació distribuïts 
per tota la geografia catalana, entre els 
quals s’ha de destacar el Servei d’Orienta-
ció de Mediació (SOM), gestionat amb la 
col·laboració dels Col·legis Professionals 
d’Advocats; i el Servei d’Informació Medi-
adora (SIM), gestionat amb la col·laboració 
d’ajuntaments, consells comarcals i altres 
institucions públiques. A més d’aquestes, hi 
ha altres oficines i punts d’informació sobre 
la Mediació, com els Serveis de Mediació 

dels Jutjats de Família de Barcelona. L’ICAB 
també ha jugat un paper important en l’im-
puls de la Mediació a Catalunya, inaugurant 
el 15 de novembre de 2011 el Centre de 
Mediació de l’Il·lustre Col·legi de l’Advoca-
cia de Barcelona CEMICAB (substituït des 
de el 18/01/2019 pel CENTRE ADR ICAB) 
participant des de la seva creació en la for-
mació de professionals de la mediació i col-
laborant amb l’Administració de Justícia en 
la promoció d’aquesta institució. Així, el 20 
de juliol de 2015, l’ICAB i el TSJ de Catalu-
nya, van signar un protocol d’actuació per 
promoure la mediació com a eina de reso-
lució 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 desen-
volupament 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. S’ha de 
destacar en aquest punt la Llei 5/2012, deL 
6 de juliol, de mediació en assumptes civils 
i mercantils.

Al Gràfic 28, es pot veure el nombre total 
d’expedients gestionats per CMDPC, a l’any 
2020 (expedients). En aquest sentit, es veu 
com la gran majoria d’expedients són trami-
tats a la província de Barcelona, amb un total 
de 1638, la qual cosa suposa un 64% sobre el 
total. El segon territori que més expedients 
gestiona és la província de Tarragona amb 
un total de 383 expedients, amb una repre-
sentació del 15%. Mentre que Girona amb 
un total de 304 expedients i Lleida amb un 
total de 216 expedients representen un 12% 
i un 9% respectivament. Finalment, s’apre-
cia com les Terres de l’Ebre s’encarrega d’un 
nombre residual de 3 expedients que tot i 
augmentar respecte l’any passat no arriben 
a representar el 0,5%.

Al Gràfic 29 es pot veure el nombre to-
tal d’expedients de mediació gestionats 
pels SOM (Serveis d’orientació de Medi-

Gràfic 29. COMPARATIVA NOMBRE 
TOTAL D’EXPEDIENTS PER SOM 
COL·LEGIS DE L’ADVOCACIA 
DE CATALUNYA

EXPEDIENTS TRAMITATS PER
COL·LEGIS DE L’ADVOCACIA

TORTOSA 6

TERRASSA 50

SANT FELIU 112

GIRONA 13

SABADELL 130

REUS 68

VIC 54

TARRAGONA 136

MATARÓ 196

FIGUERES 145

GRANOLLERS 140

MANRESA 92

LLEIDA 211

BARCELONA 343
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ació) que tenen sota conveni els diferents 
Col·legis d’Advocats de Catalunya i que 
han suposat 1696 sol·licituds l’any 2020. 

Finalment fer constar que a la demarca-
ció del Col·legi de Barcelona s’ha pres-
tat el servei de SOM de forma prèvia o 
per derivació intrajudicial a: Ciutat de la 
Justícia per Barcelona ciutat, Hospitalet 
del Llobregat- Cornellà del Llobregat , 
Berga, Badalona, El Prat del Llobregat, 
Gavà, Sant Boi del Llobregat i Santa Co-
loma de Gramenet, Vilanova i la Geltrú i 
Vilafranca de Penedès.

Malgrat l’ampli desplegament de profes-
sionals atenent el SOM de tota la demar-
cació territorial de l’ICAB, incloent-hi la 
seu de la Ciutat Judicial i el Centre ADR 
ICAB, s’ha produït un descens conside-
rable del volum d’expedients tramitats 
que resulta directament imputable al 
confinament domiciliari produït entre 
març i juny 2020, i posteriorment a les 
diverses restriccions d’aforament de 
les oficines que s’ha vingut aplicant des 
del 15 de setembre.  El tancament de 
les seus ha impedit l’atenció presencial 
i personalitzada de l’usuari /a  i la seva 
mobilitat, i l’atenció telefònica ha reduït 
el volum d’entrada de sol·licituds.  

SERVEI D’ATENCIÓ COL·LEGIAL 
El Servei d’Atenció Col·legial és un de-
partament creat per informar, assessorar 
i prestar serveis a les persones col·legia-
des a l’ICAB de manera personalitzada. 
Inclou tres àrees diferenciades: el Servei 
d’Atenció Col·legial (carrer Mallorca i a 
la Ciutat de la Justícia), el Registre Ge-
neral i la Centraleta.

Els seus principals objectius i tasques 
són atendre les consultes de les perso-
nes col·legiades en matèria col·legial i 
professional així com també gestionar 
els diferents tràmits col·legials: col·legi-
acions i reincorporacions, baixes col·le-

gials, canvis de condició (altes i baixes 
d’exercici) i  actualització de dades col·le-
gials (adreces, comptes bancaris, etc...).

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

• Col·legiacions.
• Renovació, substitució i ampliació de 
les pòlisses de Responsabilitat civil de 
tots els col·legiats / des exercents.
• Emissió dels diferents carnets col·legi-
als i certificats de signatura digital.
• Passis de presons.
• Videoconferències amb centres peni-
tenciaris.
• Autoritzacions per a la defensa d’as-
sumptes propis.
• Renúncies d’honoraris.
• Certificats.
• Descomptes per naixement de fills/es.
• Adhesions a convenis de col·laboració.
• Tramitació de sol·licituds d’ajornament 
en el pagament de quotes col·legials.
•Inscripció als Registres professionals 
d’Administradors concursals, Compta-
dors partidors i Auditors en entorns tec-
nològics.
• Registre de societats professionals.
•Tramitació de les sol·licituds d’ajuts a 
persones amb discapacitat o familiars 
dependents amb discapacitat.
• Punt d’informació cadastral.
• Servei de traduccions.
• Lliurament d’autoritzacions d’aparca-
ment.
• Obtenció d’informes d’accident de 
trànsit lleus.
• Venda de productes col·legials (paper 
professional, togues, carteres, etc...).
• Registre de representants (alta a la pla-
taforma MERCURIO).

L’any 2020, al Servei d’Atenció Col·legial 
s’han atès, aproximadament, 9.215 con-
sultes presencials, 30.558 per correu 
electrònic i 78.428 atencions telefòni-
ques, de les 246.294 a tot l’ICAB. 

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

Gràfic 30. EMISSIÓ DE CERTIFICATS 
ACA.

Gràfic 31. ÚS D’ORDINADORS  
PER FRANGES HORÀRIES

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

CONNEXIONS WIFI JUTJATS + SEU ICAB

20.797

5.077

5.144

2.866

3.699

8.174

2016 2017 2018 2019 2020

6.119
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D’altra banda, durant aquest 2020, el Servei de 
Videoconferències amb centres penitenciaris 
que l’ICAB ha posat al servei dels advocats/
des d’aquesta corporació conjuntament amb 
la Direcció General de Serveis Penitenciaris, 
per mantenir entrevista amb els seus clients 
interns, ha tornat a ser molt eficaç i positiu. 

En aquest sentit, aquest any 2020 s’ha 
produït un notable augment del núme-
ro de videoconferències respecte l’any 
anterior, ja que s’han realitzat un total 
de 2.488. Aquest servei evita el despla-
çament al centre penitenciari, estalvi-
ant temps, i ha permès incrementar les 
possibilitats de comunicar i informar als 
clients interns en un exercici, també, de 
responsabilitat social.

S’ha consolidat també el servei, pel qual 
els advocats/des d’aquesta corporació 
poden tramitar telemàticament o direc-
tament, les peticions dels informes d’ac-
cidents de trànsit de la Guàrdia Urbana 
de Barcelona i de la Policia de Catalu-
nya, a través del Col·legi.

També ha estat important l’emissió de 
certificats de signatura digital /ACA. Du-
rant els anys 2015, 2016 i 2017, per causa 
de les modificacions legislatives proces-
sals, es va produir un augment molt im-
portant d’expedició de certificats ACA. 
No obstant l’anterior, aquest any 2020 el 
nombre de certificats expedits (6.119) ha 
augmentat considerablement respecte 
els dos anys anteriors, probablement per 
la limitació de la mobilitat produïda per 
la pandèmia del covid-19.

Aquest any, per frenar la propagació de 
la pandèmia per COVID-19 a partir del 
mes de març no es van realitzar més 
préstecs de togues, això ha suposat una 
disminució molt ostensible del seu prés-
tec. Com es pot veure al gràfic adjunt, 
aquest any 2020, a les sales de l’ICAB 
dels jutjats de Barcelona s’han prestat 
20.797 togues, essent la jurisdicció civil 
la qui té un volum més important, amb 
7.223 togues prestades. S’ha de recordar 
que hi han unes 1.000 togues a disposi-
ció dels advocats i advocades, que les 

togues velles es van renovant, i que pe-
riòdicament, cada 30 dies com a màxim, 
es porten a rentar.

Aquest any 2020, a la Ciutat de la Justí-
cia s’han destinat recursos per millorar el 
servei d’accés als ordinadors existents, 
però per pal·liar la propagació de la pan-
dèmia s’han establert uns protocols d’ús 
amb una limitació del 50% del ordina-
dors, la neteja i desinfecció dels espais, 
a més de distribuir màscares sanitàries a 
les instal·lacions.

En concret, com es pot apreciar al gràfic 
adjunt, l’any 2020 s’han realitzat un total 
de 12.269 connexions, per part de 1.647 
usuaris /es únics / ques, als ordinadors 
de la Ciutat de la Justícia.

El detall de connexions per franges horà-
ries ha estat el següent (Gràfic 31)

Per altra banda, quant a l’accés wi-fi a la 
seu de l’ICAB, l’any 2020 s’hi han con-
nectat 5.077 persones col·legiades.



Les activitats de 
les comissions

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

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

Conferència: ‘Falsos (?) autònoms. Criteris per determinar quan existeix o no relació 
laboral’
Conferència on-line: ‘Ciberseguretat. Com gestionar els riscos i implementar mesures 
preventives i reactives per part de l’advocat d’empresa?’
 Conferència on-line: ‘Aspectes mercantils, laborals i fiscals de les Stock options i Phan-
tom Shares’
 

Comissió de Justícia Penal Internacional 
i Drets Humans 
‘Responsabilitat Penal Internacional per pandèmia: Instruments de lluita contra 
la impunitat’
Jornada on-line: ‘La lluita internacional contra els delictes d’odi. Una visió trans-
versal. Derivacions del cas George Floyd’
Conferència on-line: ‘Presentació del nou projecte de classificació inicial en 
Medi Obert’
Jornada online: Venezuela.  Realidad y Futuro en la Situación Jurídico - Política 
y el plano Internacional’
Lectura de manifest i conferència ‘Drets Humans en temps de pandèmia’
Es respecten els drets humans per part dels estats en temps de pandèmia?
Responsabilitat dels Estats en relació al dret humà a la salut
Comunicat en relació a la mort de l’advocada turca Ebru Timtik 
Comunicat “Dia Internacional dels Drets Humans” 
Clam per la dignitat i el dret de lliure elecció de les dones a Polònia 
Comunicat “Dia de les Persones Refugiades”
Comunicat “Dia de l’Advocacia Amenaçada” juntament amb la Comissió de De-
fensa dels Drets de la Persona i del Lliure Exercici de l’Advocacia
 

Comissió d’Advocats de  
Responsabilitat Civil i Assegurances
Conferència on-line: ‘La responsabilitat civil en matèria de dret de família’
Conferència on-line: ‘Força major i responsabilitat contractual. Les pandèmies’
Conferència on-line: ‘Dolo civil, dolo penal: negoci civil criminalitzat’
Conferència on-line: ‘Les mesures concursals derivades de la COVID-19 i la responsa-
bilitat civil ‘ (ICAMAT)
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Comissió de Defensa dels  
Drets  de la Persona i del  
Lliure Exercici de l’Advocacia
European Democratic Lawyers - Avocats Européens Démocrates
Conferència on-line “COVID-19 a presó: una mirada retrospectiva i de futur”
Taula rodona on-line: ‘Anàlisi crítica de la repressió post sentència’
Conferència online: ‘Presentació del nou projecte de classificació inicial en Medi Obert’
Conferència online: ‘La Llibertat d’Expressió: Una mirada Periodística, Jurídica i Política’

 

Comissió dels Drets de les Persones amb 
Discapacitat
Plenari Comissió dels Drets de les Persones amb Discapacitat: ‘Reforma de les figu-
res i procediments d’incapacitació’
Plenari on-line de la Comissió dels Drets de les Persones amb Discapacitat. Col·loqui 
obert: ‘COVID-19 i discapacitat, situació actual i reptes de futur’
Discapacitat: situació actual i reptes de futur
Plenari Comissió dels Drets de les Persones amb Discapacitat: Comentaris sobre els 
projectes legislatius referents a la capacitat de les persones
Participació “Dia Internacional de la Discapacitat”, organitzat per Grup de Treball de 
Discapacitat de La Intercol·legial
 

Comissió Dret Penitenciari

Graus de classificació penitenciària. Criteris Jurisprudencials 
Conferència on-line: ‘L´article 100.2 del Reglament Penitenciari. Tractament o classi-
ficació? La darrera decisió del Tribunal Suprem i el canvi Jurisprudencial’
Conferència on-line: ‘Classificació penitenciària i règims de vida als Centres Peni-
tenciaris’
Conferència on-line: ‘Presentació del nou projecte de classificació inicial en Medi 
Obert’
30è Curs de Dret Penitenciari
I Curs on-line d’execució penal: suspensió d’execució de la pena de presó

Comissió per a la Igualtat de Drets  
dels Nous Models de Família
Nous models de família, nous models d’habitatge: el cohousing   
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Comissió de Dones Advocades

Plenari Comissió de Dones Advocades
Conferència: ‘Dels vicis del consentiment a l’avantatge injust. Cap a un dret contractual 
més just’
Conferència: ‘Estratègies i legislació front la crisi de la COVID-19: reflexions des d’una 
perspectiva feminista’
Conferència: ‘L’Ingrés mínim vital, encaix amb la renda garantida de ciutadania des d’una 
perspectiva de gènere’
Conferència on-line: ‘Abordatge de les violències sexuals. Una mirada pluridisciplinar’
Conferència: Adaptació i reducció de jornada durant la COVID-19  
Tertúlia jurídica sobre conciliació i teletreball 
Conferència: Teletreball i corresponsabilitat
Conferència: Teletreball / Desconnexió digital
Conferència: Doble pandèmia. Coronavirus i violència de gènere.
Conferència: Repercussions personals i socials a les dones per la crisi de la COVID-19.  
‘Women Equality, 10 topics for strategic cases on gender discrimination’. Amb l’Associa-
cio European Women Legal Association. MS 
Conferència: ‘Violències en temps de pandèmia’, amb la Universitat de Girona
 

Grup de l’Advocacia Jove
Conferència GAJ: ‘Prova tecnològica. Com assegurar-la i impugnar-la’
IOGAJ 
Reunions amb tots els partits polítics del Parlament de Catalunya per fomentar si-
nergies que puguin beneficiar l’Advocacia Jove
Conferència GAJ: ‘Prova tecnològica. Com assegurar-la i impugnar-la’
Amadeu Maristany
Sopar GAJ per Sant Raimon de Penyafort
Conferència GAJ: ‘Accions de responsabilitat dels administradors socials i concurs 
de creditors: Coordinació entre la Llei de Societats de Capital i la Llei Concursal’                                    
Conferència GAJ: ‘Efectes de la prova il·lícitament obtinguda en el procés penal: 
quin és el moment processal per denunciar la nul·litat de les proves?’                                    
Conferència GAJ: ‘Peritatge informàtic en la Jurisdicció Penal’                                    
AFTERWORK GAJ 
Taller GAJ: ‘Reclamació pas a pas de Plusvàlua municipal’                         
Premis Taronja & Llimona
Curs Zero GAJ IP/IT: ‘Introducció a la Propietat Intel·lectual i Industrial’
Conferència GAJ: ‘Pericial Tecnològica en el Dret Laboral. Límit de la privacitat del 
treballador en relació amb la nova LOPD’                                    
‘Dolo civil, dolo penal: negoci civil criminalitzat’
Aspectes penals en la reforma de la Llei Concursal
Conferència on-line GAJ: ‘Qüestions pràctiques per la revisió d’un contracte mer-
cantil. Què cal tenir en compte?’
Conferència on-line GAJ: ‘Primers consells legals per assessorar una start-up’
Mentoring 7à Edició: Dret Laboral
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Mentoring 7à Edició: Dret de Família
Mentoring 7à Edició: Dret Penal
Mentoring 7à Edició: Dret Civil
Conferència on-line GAJ: ‘Agència, Distribució i Franquícies en el sector del retail’
Conferència on-line GAJ: ‘Fiscalitat de les operacions immobiliàries. Nocions bàsi-
ques per a no fiscalistes’
Conferència on-line GAJ: ‘Fiscalitat de crisis matrimonials. Separació, divorci, ali-
ments i pensions. Nocions bàsiques per a no fiscalistes’
Conferència on-line GAJ: ‘Fiscalitat de l’empresa familiar. Nocions bàsiques per a no 
fiscalistes’
Conferència on-line GAJ: ‘Fiscalitat de les start-ups i emprenedors. Nocions bàsi-
ques per a no fiscalistes’
Conferència on-line GAJ: ‘La intervenció de l’advocat jove a la segona oportunitat. 
La segona oportunitat com a solució a la insolvència personal i l’acord extrajudicial 
de pagaments’
Conferència on-line GAJ: La intervenció de l’advocat jove a la segona oportunitat. 
Concurs consecutiu i L’exoneració del passiu
Conferència on-line GAJ: La intervenció de l’advocat jove a la segona oportunitat. 
Taller pràctic sobre segona oportunitat

   

Comissió Prospectives  
Socio-Professionals
BIZ BARCELONA
Taller: Com captar i/o fidelitzar els meus clients des d’un despatx d’advocats/ades?

Comissió de Sèniors
Durant aquest any tan difícil per la pandèmia que estem encara patint, es vol emfatitzar 
encara més el compromís i suport  per part de Junta de la Comissió d’Advocats Sèniors 
amb els membres que formen part d’aquesta Comissió. De fet,  cal destacar la implicació 
en temes humanitaris i de voluntariat.

A diferència d’altres anys, no s’ha pogut  incrementar el nivell cultural i científic de les 
activitats, atès que la majoria no s’han pogut dur a terme.  Enguany només s’han complert 
dos mesos d’activitats, corresponents a gener, febrer i fins al 12 de març.
 
Igualment, la Comissió d’Advocats Sèniors ha mantingut el propòsit de convertir-se en 
una comissió “formativa” per als companys sèniors. 

També per motius de l’alarma sanitària, ha quedat deserta la distinció  Advocatus Sènior 
2020. La Junta de la Comissió d’Advocats Sèniors continua estan constituïda de la se-
güent manera:   
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CONFERÈNCIES:
• Conferència sobre ‘El teatre per dret’ 
• Conferència  sobre ‘Voluntariat’ 
• Conferència sobre ‘Regulació actual dels arrendaments urbans’
• Conferència sobre ‘Los Relojes a través de la Historia’
SESSIONS SOBRE TEMES D’ACTUALITAT:  09/01/2020, 06/02/2020 i 12/03/2020

ALTRES:
30/1/2020 Cinema Fòrum  
27/2/2020 Cinema Fòrum 
13/02/2020 Excursió a Montblanc i “calçotada”
27/02/2020 Visita al Seminari de Barcelona i al Museu Arqueològic

Comissió de Drets dels Animals
Trobades bilaterals amb les Comissions de Protecció dels Drets dels Animals del CICAC.
Participació en reunions i activitats de la Comissió CPDA - CICAC
Entrevistes i notes de premsa respecte temes d’actualitat en matèria de protecció 
d’animals durant la COVID-19.
Assistència a reunions de Patronat ZOO S. XXI en condició de Patrons
Assistència a les reunions de l’Oficina de Protecció d’Animals de l’Ajuntament de Bar-
celona.
Assistència als  Plenaris del Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels 
Animals.
Accions de protecció animalista per actuar en emergències derivades de la crisi sani-
tària de la COVID-19
Reunions bilaterals amb el Col·legi Oficial de Veterinaris per la signatura d’un Conveni 
de Col·laboració en matèria de protecció animalista entre ambdues institucions.

Comissió d’Arbitratge
Gestió del Registre d’Àrbitres al nou Centre ADR ICAB
Tramitacions expedients TACAB des del Centre ADR ICAB 
Coordinació ‘X Curs d’arbitratge on-line’ coorganitzat amb altres Col·legis d’Advocats 
Participació en el VI Congrés Arbitratge Open Madrid (octubre 2020)
Participació Assemblea General CIAR (desembre 2020)
Publicació d’articles científics amb matèria d’Arbitratge a la Revista Mon Jurídic

CONFERÈNCIES: 
Febrer 2020: Conferència sobre el nou Reglament del TAB per SRP 2020
Maig 2020: Conferència ‘Arbitratge en època post COVID 19: una via alternativa, ràpi-
da i adaptable a la nova realitat’
Juny 2020: Conferència ‘Arbitratge Fast-Track com a eina per conflictes en el sector 
del Turisme’
Juny 2020: Conferència ‘Arbitratge Fast-Track com a eina per conflictes en el sector 
de les Franquícies’ 
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Juliol 2020: Conferència ‘Arbitratge i Empresa: Difusió i Recomanació de la clàusula 
arbitral entre els empresaris’
15/10/20: Conferència ‘Vistes telemàtiques en temps de COVID-19: Visió pràctica de 
l’Advocacia de part i dels àrbitres’
Programa Màster ADR – ICAB 2020-21 
Treballs preparatoris per organitzar VIè International Arbitration Congress  (octubre 
2021):

Maig 2020: Tendències normatives que estableixen la Mediació com a eina clau per a 
l’advocacia en temps de la COVID-19
Abril 2020: Jornada 7x7 sobre Mediació i Consum
Juny 2020: Jornada sobre els canvis en Dret de Família i l’arribada de la Mediació 
obligatòria

Col·laboració amb el Projecte INMEDIACIÓ amb CICAC 

9/10/20: Presentació Projecte INMEDIACIÓ
30/10/20: Advocacia, Deontologia i Costes. La Mediació no va amb mi?
11/11/20: Advocacia i Mediació
20/11/20: Noves formes d’ingressos per a l’advocacia vinculades a la Mediació
15/12/20: Tendències en l’assessorament jurídic i INMEDIACIÓ

4/11/20: Jornada sobre la Reforma del Codi Civil Català i sessió informativa obligatòria
2/12/20: Assemblea Anual Comissió de Mediadors i Mediadores i Conferència: ‘Com 
em cuido jo en la meva pràctica diària? Mediació i auto cura  de la persona mediadora: 
una mirada des de la comunicació no violenta”

Comissió d’Advocats/des Mediadors/es 
Esmenes i tramitació des del Centre ADR ICAB en la Reforma del Codi Civil Català en 
matèria de l’obligatorietat de la sessió informativa prèvia de Mediació. 

Participació en el Projecte MEL impulsat des del Consell de l’Advocacia Catalana per 
realitzar mediacions on-line durant el primer estat d’alarma i confinament total. 

Participació en el programa de MEDIACIÓ EXPRÉS INTRAJUDICIAL de la Generali-
tat de Catalunya del 21 de juny al 21 de setembre de 2020.

Signatura Conveni amb Barcelona Activa/Ajuntament de Barcelona en matèria d’arren-
daments de local de negoci per a pimes.

Programa Màster ADR ICAB 2020 - 2021

Signatura Conveni amb Plataforma MEDIEM: eina per a la millora de la gestió dels ca-
sos de potencial desnonament emparats per la normativa de Mediació, i on el Centre 
ADR ICAB aporta les seves tasques habituals com són la de crear continguts, impulsar 
formacions i jornades que poden ser d’interès per a les persones usuàries de la plata-
forma MEDIEM, que poden ser publicades i difoses per aquest mitjà. 



memòria2020 93

Participació en el projecte INMEDIACIÓ CICAC de foment i difusió de la Mediació 
entre professionals de l’advocacia i de la judicatura, amb el CICAC/Generalitat de 
Catalunya, mitjançant webinars de formació i reunions de Focus Grup.

Participació de la Comissió de Mediació i de Normativa ICAB en els processos de Re-
forma legislativa en matèria d’ADR i Mediació amb el Parlament de Catalunya (futura 
Llei ADR Catalana) i amb la proposta legislativa a nivell estatal d’eficiència i agilització 
processal.

CONFERÈNCIES: 

• 22/1/2020: I Edició de les Jornades Europees de Mediació JEM2020
• Febrer 2020: Jornada de Mediació a la Festivitat de SRP2020

Comissió per a la Cooperació  
i el desenvolupament (0,7%)
L’ICAB destina el 0,7% del seu pressupost -segons l’establert en el reglament de la 
Comissió, de data 9 de juliol de 2019- a atorgar ajudes a col·lectius o associacions 
que després d’un concurs convocat, anualment, a través de la Comissió per a la Coo-
peració 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 
2020 va ser  de 31.058,58 euros, els quals corresponien 21.925,92€ al pressupost 
2020 i 9.132,66 € de romanent de l’any 2019.

Es van presentar 11 projectes essent l’ import global dels projectes presentats de 
241.510,08€.

La Junta de Govern, en sessió de 17 de desembre de 2020, va aprovar la concessió 
d’ajuts als projectes de cooperació al desenvolupament a: 

MANS UNIDES pel projecte que portava per títol: “Acompañamiento integral a fami-
lias migrantes y defensores de DDHH”. Van rebre 8.738,00€

HUACAL ONG DE SOLIDARITAT AMB EL SALVADOR pel projecte que portava 
per títol: “Cerrando un ciclo de procuración jurídica con jóvenes en conflicto con la 
Ley penal juvenil en El Salvador”. Van rebre 12.130,58€

LLIGA DELS DRETS DELS POBLES pel projecte que portava per títol: “Justícia per 
les dones i els infants víctimes de la violència a l’est de la RDC”. Van rebre 10.190,00€

El finançament d’aquests projectes suposa la despesa d’un 100 per cent del pressu-
post de 2020.  



L’ICAB
en imatges
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l’icab reconeix la dedicació a la defensa dels drets de les persones dels advocats i advocades 
amb 50 i 75 anys de col·legiació, a la festivitat de sant raimon de penyafort

nou protocol sobre suspensió d’actes judicials per coincidència d’assenyalaments, en els 
casos de maternitat, paternitat, matrimoni o defunció d’un familiar dels advocats o advo-
cades. aprovat per la comissió mixta, integrada pel col·legi de l’advocacia de barcelona, 

el consell de l’advocacia catalana i el tribunal superior de justícia de catalunya 
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les jornades formatives de sant raimon de penyafort apropen la 
formació en compliance administratiu a l’advocacia

anàlisi de les conseqüències legals i jurídiques del brexit amb la celebració de la jornada: “brexit: 
la sortida del laberint?”
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conveni de col·laboració amb el consejo general del poder 
judicial per impulsar el mecanisme de la ‘segona oportunitat’

l’icab reivindica la necessitat d’una societat igualitària i fa balanç del seu  
pla d’igualtat amb motiu de la celebració del ‘dia internacional de la dona’
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el col·legi impulsa la formació on-li-
ne a través de càpsules i webinars per 
tal d’analitzar qüestions jurídiques 
que es plantegen arran del nou esce-
nari derivat de la covid-19

debat a l’icab sobre la transcendència dels informes orals en un judici penal
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 el col·legi aborda l’impacte de l’estat d’alarma i la covid-19 en el dret de família 

 anàlisi dels efectes jurídics de la covid-19 en els contractes d’arrendament d’obra immobiliària
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l’icab planteja l’anàlisi de clàusu-
les com el «pacta sur servanda vs la 
rebus» en els contractes d’arrenda-
ments dels locals de negoci

l’icab aposta per la mediació i dona a 
conèixer aquesta via alternativa de 
resolució de conflictes a l’advoca-
cia a través de la celebració de webi-
nars i conferències on-line, com per 
exemple la sessió titulada: «tendèn-
cies normatives que estableixen la 
mediació com a eina clau per a l’advo-
cacia en temps de la covid-19». 
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 l’icab reivindica el paper essencial de l’advocacia d’ofici. amb motiu del ‘dia de la justícia gratuïta va 
celebrar la conferència on-line «torn d’ofici, nous escenaris i impacte de les noves tecnologies»

el 5è congrés de l’advocacia  
de barcelona on-line registra  

5.600 inscripcions, la participació 
més alta de totes les edicions
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 reunió institucional amb la conselleria d’interior per tal d’establir vies de col·laboració sobre 
temes d’especial interès per a la ciutadania com són l’ocupació, la violència de gènere, la clàusula 
‘rebus sic stantibus’ i la multireincidència

la comissió de normativa de l’icab proposa modificar la lecrim 
per acabar amb les ‘’ocupacions’’ il·legals d’habitatges
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la iii edició del congrés de dret 
immobiliari aborda les principals 

novetats legislatives  
que afecten el sector

 l’icab celebra la iii edició del digital 
law world congress amb l’objectiu 
que els avenços tecnològics i digi-

tals respectin els drets humans
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el col·legi aposta per la transformació digital amb la posada en marxa de la nova seu digital

anàlisi de la situació dels erto i el teletreball en el marc de la iii edició del congrés de 
dret laboral
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 des de l’advocacia de barcelona s’aposta per la celebració de judicis telemà-
tics com a mesura permanent i més enllà d’un escenari post covid-19

guia de bones pràctiques en matèria d’acord extrajudicial de pagaments, 
concurs consecutiu i exoneració del passiu insatisfet







GRÀCIES
. 




