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EDITORIAL  

 

ESTELA MARTÍN URBANO 
DEGANA 

 

Tothom esperava que l'any 2021 fos l'any de la tornada a la normalitat i, malauradament, no ha estat així. Quan ja pensàvem 
que el pitjor ja havia passat, vam patir la cinquena i sisena onada. Ara la situació ja no ens agafa per sorpresa i tenim més 
experiència per resoldre aquests tipus d'inconvenients i per posar a tota l'advocacia al servei de la societat i a tots i totes els 
que formem part del Col·legi, al servei dels companys i companyes de professió. 
 
L'advocacia s'ha enfrontat a canvis normatius, canvis de paradigma i canvis socials sense defallir i sense deixar de donar 
servei a tots els ciutadans i ciutadanes. Tot i així, ens hem mantingut al peu del canó, malgrat les dificultats i els impediments 
que ens hem trobat pel camí.  
 
Durant l'any 2021 hem tingut 70 novetats legislatives, la gran majoria de les quals destinades a la protecció dels més 
desfavorits i perjudicats per la COVID 19, com ara les moratòries de desnonaments, la regulació dels ERTOS i el recolzament 
a empreses i autònoms afectats per la pandèmia; la Llei 8/2021, de reforma de la normativa civil i processal, en recolzament 
a les persones amb discapacitat i també la normativa sobre l'eutanàsia. La normativa sobre el canvi energètic i el preu dels 
subministraments també han estat protagonistes durant l'any 2021 . No podem oblidar tampoc la tan esperada reforma laboral, 
la “Llei Rider”, i la llei de treball a distància. 
 
Tota la nova normativa ha fet que l'ICAT hagi dedicat gran part dels seus esforços a oferir formació d’aquestes novetats 
legislatives per tal que tots els companys i companyes tinguin les habilitats i els coneixements necessaris per a dur a terme la 
seva tasca de la millor manera possible. Tota la formació oferta per l'ICAT als seus col·legiats i col·legiades ha estat, com fins 
ara, gratuïta i en format presencial quan les circumstàncies sanitàries així ho han permès. 
 
La Junta de Govern segueix amb la política d'inversió en noves tecnologies, fent una aposta per la millora de les plataformes 
i de la pàgina web, creant i revisant les utilitats d’aquesta i de la seva àrea personal. S'han adquirit nous equips informàtics 
per renovar els ordinadors de la biblioteca, del personal i de les seus. 
 
Hem dut a terme dues enquestes per conèixer els aspectes que més valoren els col·legiats i les col·legiades per tal de corregir 
tot allò que pot ser millorat. La nostra visió és la de la millora contínua i la recerca de l’excel·lència i amb les vostres aportacions 
busquem que la nostra activitat i el nostres serveis s'adeqüin cada dia més a les vostres necessitats. Els nostres esforços  
s'han vist recompensats amb la revalidació un any més de l'ISO. 
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Hem seguit lluitant per la igualtat i les polítiques de conciliació de la vida personal i laboral. Fins i tot hem hagut d'intervenir en 
casos on aquestes polítiques no s'han respectat. Esperem que aquests casos siguin cada cop més anecdòtics i seguirem 
treballant per tal que així sigui. 
 
 
Durant l'any 2021 hem mantingut les ajudes als companys i companyes que han patit una davallada d'ingressos a causa de 
la crisi de la COVID 19 o per altres causes,  com ara una malaltia de llarga durada. S'han implementat ajuts per la formació 
dels joves i s'ha seguit donant suport a les entitats de les que som patrons o amb les que col·laborem, ja que, des de la Junta 
de Govern, creiem fermament en la implicació de l'advocacia en la societat. 
 
Ens hem reunit de forma regular amb la Generalitat per parlar dels pagaments dels mòduls del TOAD i per buscar maneres 
més eficients d'intercanviar dades i donar solució a les incidències. El nostre compromís amb els companys i companyes que 
presten el servei de Torn d'Ofici és reivindicar increments en els mòduls i que totes les actuacions tinguin una retribució justa, 
així com millorar la visió que els ciutadans i ciutadanes tenen d'aquest servei, pilar fonamental de l'Estat de Dret. 
 
L'any 2021 ha estat també l'any de les news letters. Hem volgut que cada 15 dies els nostres companys i companyes estiguin 
assabentats de primera mà sobre allò que fa la Junta de Govern, amb qui es reuneix i les activitats que duem a terme, per tal 
de que ens conegueu i tingueu informació del funcionament del vostre col·legi; per això hem fet resums de forma regular per 
fer visible la nostra tasca. 
 
I no vull finalitzar sense agrair la seva tasca no només a les meves companyes i companys de Junta i al personal laboral, sinó 
també a tots vosaltres, que formeu part d’aquesta institució. Us animo a continuar participant en la vida col·legial per a que 
entre tots seguim construint el nostre col·legi i enfortint la nostra professió. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EDITORIAL  
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CAPÍTOL 1 DEGANAT 

 

 

Funcions del degà (Art. 40 dels Estatuts) 

1. Correspon al degà exercir la plena representació del Col·legi davant qualsevol entitat, organisme i persona pública 

o privada. Les funcions de representació ordinària del Col·legi i les altres que els Estatuts, les lleis i els reglaments 

li atorguin. 

2. Presideix les juntes de govern, les juntes generals i totes les comissions o delegacions del Col·legi a les quals 

assisteixi, i dirigeix les reunions i els actes que presideixi, vetllant per la legalitat i l’ordre dels mateixos. 

3. Atorga la col·legiació o habilitació amb caràcter provisional o urgent a les persones que ho demanin i compleixin 

els requisits, concedeix o denega la vènia en cas d’urgència, i concedeix o denega l’autorització prevista per a la 

defensa d’assumptes propis sense necessitat d’estar incorporat a un  Col·legi. 

4. Ordena els pagaments i confirma amb la seva signatura tota la documentació oficial que es lliuri, llevat dels casos 

en què hagi delegat aquestes funcions. 

5. Efectua les convocatòries de les juntes de govern i de les juntes generals d’acord amb el que preveuen els 

Estatuts. 

6. Exerceix quantes altres funcions pròpies que els Estatuts i qualsevol altra normativa vigent d’aplicació li atribueixin 

en virtut del seu càrrec. 

 

DADES MÉS RELLEVANTS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• 12 Juntes de Govern

• 11 CICAC

• 9 CGAE
Reunions

• 42 Institucionals 

• 9 vènies col·legials

• 2 comunicacions d'inici d'accions judicials 
contra companys

Comunicacions

• Reunions, benvigudes col·legials, 
mediacions entre companys

Actes
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Organització agenda de 
visites

Preparació logística 
agenda

Coordinació actes 
protocol·laris 

Redacció documentació 
administrativa

CAPÍTOL 1 DEGANAT 

 

 

El personal dedicat al Deganat s’encarrega de: 
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CAPÍTOL 1 DEGANAT 

 

 

GENER 

El dia 14, assistència a les 13:00h a la reunió amb el COFT. 

El dia 15, assistència a les 12:00h a la Junta de Govern de l’ICAT. 

El dia 29, assistència a les 10:00h a la reunió amb el president de l’Audiència Provincial de Tarragona. 

El dia 29, assistència a les 11:00h a la reunió amb la presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona. 

El dia 29, assistència a les 12:30h a la reunió de la Comissió Permanent de l’ICAT. 

 

FEBRER 

El dia 1, assistència a les 13:00h a la reunió amb el CGAE. 

El dia 3, assistència a les 10:30h a la reunió amb l’Associació d’Arbitratge. 

El dia 4, assistència a les 10:00h a l’acte d’inici de curs acadèmic de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 

El dia 12, assistència a les 10:00h al Ple del CGAE. 

El dia 19, assistència a les 12:30h a la reunió de la Fundació ICAT. 

El dia 19, assistència a les 13:30h a la Junta de Govern de l’ICAT. 

El dia 22, assistència a les 16:30h al Ple del CICAC. 

El dia 23, assistència a les 11:00h a la reunió amb la Cap de la Unitat de VIDO de la Subdelegació del Govern de 

Tarragona. 

El dia 23, assistència a les 13:00h a la reunió amb el COFT. 

El dia 25, assistència a les 12:00h a la reunió amb el COPC. 

El dia 25, assistència a les 13:00h a la renovació del conveni amb el CEC. 

El dia 25, assistència a les 14:00h a la Junta de Govern extraordinària de l’ICAT. 

El dia 25, assistència a les 17:00h a la reunió de formació del CICAC. 

 



Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona 8 

 

MARÇ 

El dia 11, assistència a les 16:00h a l’entrevista amb Tarragona Ràdio. 

El dia 11, assistència a les 17:00h a la reunió de la Comissió Permanent. 

El dia 16, assistència a les 16:00h a la reunió amb la CRAJ. 

El dia 18, assistència a les 10:00h al Ple del CGAE. 

El dia 19, assistència a les 11:00h a la reunió del TAT. 

El dia 19, assistència a les 12:00h a la Junta de Govern de l’ICAT. 

El dia 22, assistència a les 12:00h a la reunió amb la Facultat de Ciències Jurídiques de l’ICAT, 

El dia 22, assistència a les 16:00h al Ple del CICAC. 

El dia 29, assistència a les 10:00h a la reunió del conveni amb el SAI. 

El dia 29, assistència a les 11:00h a la reunió amb la Cap de la oficina d’Estrangeria de Tarragona.  

El dia 31, assistència a les 12:30h a l’Assemblea General de l’ICAT. 

 
ABRIL 

El dia 1, assistència a les 12:00h a l’entrevista amb Tarragona Ràdio. 

El dia 12, assistència a les 16:00h al Ple extraordinari del CICAC. 

El dia 16, assistència a les 19:00h a la presentació del llibre del Magistrat Carlos Hugo Preciado.  

El dia 19, assistència a les 16:00h al Ple del CICAC. 

El dia 20, assistència a les 10:45h, a la reunió amb Procuradors de Tarragona. 

El dia 20, assistència online a les 11:45h a la signatura del Conveni amb el Banc Sabadell. 

El dia 20, assistència a les 12:00h a la reunió amb la Fundació Bonanit. 

El dia 23, assistència a les 13:30h a la Junta de Govern de l’ICAT. 

El dia 26, assistència a les 17:30h a la reunió amb el CGAE. 

El dia 27, assistència a les 10:00h a la reunió amb la Fundació Onada. 

El dia 27, assistència a les 17:00h a la reunió amb l’Autoritat Portuaria de Tarragona. 
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MAIG  

El dia 5, assistència a les 11:30h a la reunió amb l’Alcalde de Tarragona.  

El dia 11, assistència a les 16:00h a la reunió amb Mossos d’Esquadra. 

El dia 14, assistència online a les 10:00h a la reunió del Ple del CGAE. 

El dia 17, assistència a les 16:00h a la reunió amb el CICAC. 

El dia 18, assistència a les 15:00h a la Comissió Permanent de l’ICAT. 

El dia 24, assistència a les 13:00h a la reunió amb el representant de la Mutualidad de la Abogacía. 

El dia 26, assistència a les 09:30h a la reunió amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en relació 

amb el projecte de Barnahus. 

El dia 28, assistència a les 12:30h a la Junta de Govern de l’ICAT. 

El dia 31, assistència a les 10:00h amb el President de l’Audiència de Tarragona. 

El dia 31, assistència a les 12:00h a la reunió tècnica de la Regió Social dels Serveis Territorials de Tarragona. 

 

JUNY 

El dia 3, assistència a les 10:30h a la reunió amb el Degà de Mataró. 

El dia 7, assistència online a les 14:00h a la Comissió Permanent del CICAC. 

El dia 9, assistència a les 10:00h a la reunió amb la Secretaria Coordinadora de l’Administració de Justícia dels 

Jutjats de Tarragona. 

El dia 12, assistència online a les 09:00h a la reunió amb la Mutualidad General de la Abogacía. 

El dia 14, assistència a les 13:30h a l’Acte de presa de possessió de la nova Junta de Govern de l’ICAB. 

El dia 16, assistència online a les 10:00h a la reunió amb la Subdirecció General de la Lluita contra la Violència de 

Gènere. 

El dia 17, assistència a les 12:30h a la reunió amb la cap dels Lletrats de l’Administració de Justícia dels Jutjats 

de Tarragona. 

El dia 18, assistència a les 12:00h a la reunió de la Fundació de l’ICAT. 

El dia 18, assistència a les 12:30h a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAT. 

El dia 21, assistència a les 16:00h al Ple del CICAC. 

 



Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona 10 

 

 

JULIOL 

El dia 1, assistència a les 17:00h a l’acte dels Premis Valors organitzat per l’ICAB. 

El dia 5, assistència a les 13:00h a la reunió de  la Comissió Permanent del CICAC. 

El dia 5, assistència a les 18:10h a la presentació del llibre del Sr. Paco Zapater. 

El dia 12, assistència a les 10:00h a l’acte de l’ICAT en relació amb el dia de la Justícia Gratuïta.  

El dia 12, assistència a les 12:00h a la reunió amb el Subdelegat de Defensa del Govern a Tarragona.  

El dia 15, assistència a les 21:30h a la reunió al sopar de Consellers del CGAE. 

El dia 16, assistència a les 10:30h a la reunió del Ple del CGAE. 

El dia 19, assistència a les 10:00h a la reunió del Ple del CICAC. 

El dia 22, assistència a les 12:00h a la reunió on line  amb els presidents de les Comissions i Seccions de l’ICAT. 

El dia 23, assistència a les 12:30h a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAT. 

El dia 23, assistència a les 21:00h al sopar d’estiu amb els consellers del CICAC.  

 
SETEMBRE 

El dia 2, assistència a les 13:00h a la reunió del Ple del CGAE. 

El dia 7, assistència a les 10:00h a la reunió a l’Ajuntament de Tarragona, per la signatura del conveni amb el SAI. 

Els dies 9 i 10, assistència a les VIII Juntas de Gobierno de la Abogacía Española, a Bilbao. 

El dia 15, assistència a les 12:00h a la reunió amb el president de la Fundació La Muntanyeta. 

El dia 16, assistència a les 10:00h, al congrés anual de la Asociación Hispano-Alemana de Juristas (Deutsch-

Spanische Juristenvereinigung). 

El dia 17, assistència a les 13:00h a l’acte de presa de possessió del càrrec de la GAJT, a l’ICAT. 

El dia 17, assistència a les 17:30h a la festivitat de SRP del l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers.  

El dia 20, assistència a les 14:00h a la reunió del Ple del CICAC. 

El dia 20, assistència  a les 18:30 a l’acte de nomenament del Cònsul Major a la Llotja de Mar a Barcelona. 

El dia 22, assistència a les 10:00h a la Escola Judicial del CGPJ a Barcelona. 
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Els dies 24 i 25, assistència a les reunions del Ple del CGAE a Palma de Mallorca. 

El dia 28, assistència a les 12:30h a la reunió on line amb els responsables del  Servei de Medi Obert i Serveis 

Socials pel projecte CIMO. 

El dia 28, assistència a les 14:30h a la reunió de la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta a Tarragona. 

El dia 30, assistència a les 11:00h a la reunió d’una mediació col·legial a l’ICAT 

El dia 30, assistència a les 12:00h a la reunió de la Fundació ICAT de l’Advocacia. 

El dia 30, assistència a les 13:00h a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAT. 

 

 

OCTUBRE 

El dia 6, assistència a les 18:30h a la reunió de la Comissió de formació del CICAC. 

El dia 7, assistència a les 10:30h a la reunió de la CRAJ del CGAE. 

El dia 8, assistència a les 9:00h a la reunió on line del Ple extraordinari del CICAC. 

El dia 8, assistència a les 18:00h a la festivitat de SRP del l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa. 

El dia 13, assistència a les 13:00h a la reunió de la Secció de Dret Penal de l’ICAT. 

El dia 14, assistència a les 16:30h a la reunió de la Comissió de formació del CICAC. 

El dia 15, assistència a les 10:00h a la festivitat de SRP del l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona. 

El dia 19, assistència a les 10:00h a la Jornada tecnològica organitzada pel CGAE. 

El dia 20, assistència a les 10:00h a la reunió del Ple del CGAE. 

El dia 22, assistència a les 11:00h a la reunió amb el Sr. Huguet a l’ICAT. 

El dia 22, assistència a les 18:00h a la festivitat de SRP del l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus. 

El dia 25, assistència a les 13:30h a la visita al Parlament de Catalunya a Barcelona. 

El dia 25, assistència a les 17:00h a la reunió de la Comisión de innovación y desarrollo tecnológico del CGAE. 

El dia 27, assistència a les 19:30h a la conferència organitzada per la Comandància Naval de Tarragona, 

commemorativa del 450 de la batalla de Lepanto.  

El dia 29, assistència a les 12:00h a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAT.  

El dia 29, assistència a les 17:00h a la festivitat de SRP del l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró. 
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NOVEMBRE 

El dia 3, assistència a les 18:00h a la reunió del Ple del CICAC a Girona. 

El dia 3, assistència a les 21:00h al sopar de consellers del CICAC a Girona. 

El dia 4 i 5, assistència a les Jornades de Juntes de Govern del CICAC a Girona. 

El dia 9, assistència a les 12:30h a la reunió amb el president de l’Il·lustres Col·legi de Procuradors a l’ICAT. 

El dia 10, assistència a les 10:00h a la reunió amb el president del Col·legi Oficial de Graduats Socials a l’ICAT. 

El dia 11, assistència a les 13:00h amb els representants del Banco Santander per la signatura del conveni amb 

l’ICAT. 

El dia 11, assistència a les 19.00h a la festa col·legial de la delegació de Tarragona del Col·legi d’Economistes 

de Catalunya, al Seminari de Tarragona. 

El dia 12, assistència a les 18:00h a la festivitat de SRP del l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic. 

El dia 15, assistència a les 11:00h a la reunió amb el Fiscal Cap, el Sr. Jou. 

El dia 16, assistència a les 8:30h a la reunió del Ple extraordinari del CICAC. 

El dia 16, assistència a les 18:00h a l’acte solemne commemoratiu del 50Aniversari del II Congrés Jurídica 

Català, organitzat per l’ICAB i l’Acadèmia de jurisprudència i legislació de Catalunya.  

El dia 17, assistència a les 10.00h al 1er Congrès Europeu sobre Segona Oportunitat, organitzat per l’ICAB. 

El dia 25, assistència a les 17:00h a la reunió del Ple del CICAC a Mataró. 

Els dies 25 i 26, assistència al III Congrés de Mediació i ADR del CICAC a Mataró. 

El dia 29, assistència a les 13:00h a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAT. 

 

DESEMBRE 
 

El dia 1, assistència a les 10:00h a la reunió a l’Ajuntament de Tarragona amb tinent alcalde Territori, el Sr. Xavier 

Puig. 

El dia 1, assistència a les 11:15h a la reunió amb els responsables de la URPAC dels MMEE i del Serveis 

Territorials de Tarragona d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat de Catalunya. 

El dia 2, assistència a les 14:00h a la reunió en format dinar del Tribunal Arbitral de Tarragona.  

El dia 9, assistència a les 17:00h a la reunió de la Comisión de innovación y desarrollo tecnológico del CGAE. 
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El dia 9, assistència a les 19:00h a la cerimònia dels XXIII Premios de Derechos Humanos del CGAE en el Círculo 

de Bellas Artes de Madrid, en el marc de la Conferència Anual de l’Advocacia. 

El dia 10, assistència a les 10:00h a la reunió del Ple del CGAE.  

El dia 13, assistència a les 11:00h a l’acte de signatura del conveni i presentació del portal Compendium.cat, al 

Palau Pedralbes de Barcelona. 

El dia 14, assistència a les 15.30h a la reunió de la Comissió de Formació del CICAC. 

El dia 20, assistència i presentació a les 17:00h de la conferència: Nous objectius i continguts del dret de defensa, 

a càrrec de l’Il·lm. Sr. Javier Hernández García, magistrat de la Sala 2a. del Tribunal Suprem, organitzada per 

l’ICAT. 

El dia 20, assistència a les 18:30 a la reunió del Ple del CICAC. 

El dia 23, assistència a les 10:30h a la reunió de la Fundació ICAT de l’Advocacia. 

El dia 23, assistència a les 10:30h a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAT. 

El dia 23, assistència a les 12:30h a la reunió de l’Assemblea General Ordinària de l’ICAT. 
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CAPÍTOL 2 HONORARIS PROFESSIONALS 

 

 

Funcions públiques (Art. 8 dels Estatuts) 

- Informar en els processos judicials i administratius en què es discuteixin qüestions relatives a honoraris 

professionals. 

Funcions col·legials (Art. 9 dels Estatuts) 

- Establir pautes orientatives sobre honoraris professionals als efectes de la taxació de costes i de la jura de 

comptes dels advocats/des. 

- Resoldre les discrepàncies en matèria d’honoraris relatius a qualsevol actuació professional, sempre que hi 

hagi una acceptació i submissió prèvies de les parts interessades a la resolució que es dicti. 

 

Funcions  (Art. 2 del Reglament) 

La Comissió d'Honoraris Professionals té encomanades les funcions següents: 

1. Emetre el dictamen previst en els articles 35 i 246 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, en 

els incidents de taxació de costes i jura de comptes. 

2. Emetre les consultes i els dictàmens que sol·liciti la Junta de Govern del Col·legi o el seu Degà/ana en 

matèria d'honoraris professionals. 

3. Els tràmits a seguir en l'emissió dels informes pericials sobre minutes de lletrats/des, i en la designació de 

perits, a requeriment judicial, de conformitat amb el que preveuen I' article 339 i següents de la Llei 

d'Enjudiciament Civil. 

4. L'emissió d'informes i laudes arbitrals sobre correcció d'honoraris professionals quan sigui demanada 

conjuntament pel mateix advocat que tingui dret a percebre'ls i per la part obligada al seu pagament. 

5. El Servei de mediació en matèria d'honoraris professionals.  

6. La revisió de les Normes Orientadores sobre aplicació dels honoraris professionals i l'exposició a la Junta 

de Govern del Col·legi d'Advocats del resultat del seu estudi. 

7.L'elaboració de projectes de normes d'honoraris professionals i la seva proposta a la Junta de Govern del 

Col·legi. 

8. Proposar a la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats la incoació i, si és procedent, tramitar, per delegació 

d'aquesta, els expedients disciplinaris que procedeixin o derivin de qualsevol qüestió relacionada amb els 

honoraris professionals. 

9. Qualsevol altra funció que se li encomani per delegació expressa de la Junta de Govern del Col·legi, en 

matèria d’honoraris professionals. 
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CAPÍTOL 2 HONORARIS PROFESSIONALS 

 

DADES MÉS RELLEVANTS  

La Comissió d'Honoraris Professionals està presidida pel vicedegà del 

Col·legi, el Sr. Julio de Parellada i actualment està integrada per divuit 

membres. 

 

La funció principal de la Comissió és la d’emetre informes en matèria d’honoraris professionals de la 

forma preceptiva prevista en l’art. 246.1 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil, 

(impugnació de taxació de costes per excessives i jura de comptes), així com dictàmens a requeriment 

del Jutjat o Tribunal, de major abast que l’informe de taxació de costes, a l'empara dels articles 339 i 

següents de l’esmentada Llei. 

En aquest sentit, s’estableix que els honoraris professionals de l’advocat són lliures i només estan 

sotmesos als pactes que se subscriguin entre el lletrat i el client i a les normes deontològiques de 

l'advocacia. Els criteris orientadors en matèria d’honoraris són d’aplicació als exclusius efectes de la 

taxació de costes i de la jura de comptes dels advocats quan manca un pacte o pressupost. 

L’ICAT recomana l’ús del full d’encàrrec professional, que contingui el pacte d'honoraris subscrit entre 

lletrat i client, per tal d’evitar controvèrsies i agilitar la reclamació dels honoraris dels advocats en cas 

d'impagament del client (art. 35 LEC). 

Pel que fa la funcionament de la Comissió, i de conformitat amb la regulació establerta al Títol III del 

Reglament d’aquesta, que va ser aprovat definitivament per acord de Junta de Govern, de data 22 de 

gener de 2016, i publicat en el DOGC núm. 7149, de data 27 de juny de 2016, la Comissió durant l’any 

2021, s’ha reunit set vegades: el 19 de febrer, el 9 d’abril,  el 21 de maig, el 2 de juliol, l’1 d’octubre, el 19 

de novembre i el 17 de desembre. 

En aquestes reunions, durant el 2021 s’han emès 237 informes en matèria d’honoraris, considerant 80 

de les minutes impugnades com excessives i 157 adequades als criteris d’honoraris d’aplicació.  

L’activitat habitual de la Comissió durant l’any 2021, s’ha vist afectada per la situació sanitària viscuda 

l’any 2020, ja que el nivell de sol•licituds d’emissió d’informe ha estat considerablement superior al dels 

darrers anys, degut a la reactivació de l’activitat judicial, que es va veure paralitzada com a conseqüència 

de la suspensió de terminis administratius i processals decretada en les resolucions de declaració d'estat 

d'alarma i alçament de la mateixa (del 14 de març al 4 de juny de 2020). 

Segons el que disposa l'article 20.3 del Reglament de la Comissió d'Honoraris abans esmentat, per la 

prestació d'aquest servei, el Col•legi té el dret a percebre dels lletrats intervinents en el procediment, les 

quantitats que per a cada supòsit s’estableixen en el mateix en concepte de drets d'intervenció. L’ICAT 

ha ingressat en l’any 2021, la quantitat de 10.002,80 €. 
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CAPÍTOL 2 HONORARIS PROFESSIONALS 

 

D’altra banda, i en exercici de les seves funcions, el president de la Comissió d’Honoraris, el Sr. Julio de 

Parellada, va assistir en representació de l’ICAT, a la reunió convocada des del Consell de l’Advocacia 

Catalana, com a integrant de la Comissió d’Honoraris i de la Comissió de Taxació de Costes i Jura de 

comptes, del mateix, en data 8 de juny de 2021, relativa a la situació i l’estat de desenvolupament dels 

criteris de resolució d’informes de taxació de costes i jura de comptes i sobre propostes d’accions 

formatives del Consell en l’àmbit d’honoraris. 

 
Informes 
emesos 

Minutes declarades 
excessives 

Minutes adequades 
als criteris 

Import en 
drets 

d'intervenció 

Reunions de la 
Comissió 

2021 237 80 157 10.002,80 € 7 

2020 58 31 27 3.540,00 3 

2019 108 49 59 11.484,02€ 5 

2018 121 45 76 9.992,30€ 5 

2017 113 58 55 10.127,20€ 6 
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CAPÍTOL 3 DEONTOLOGIA PROFESSIONAL 

 

 

Funcions públiques (Art. 8 dels Estatuts)  

- Garantir que, en l’exercici de la professió, es respecti l’ordenament jurídic vigent, la deontologia i les bones 

pràctiques, així com els drets i els interessos de les persones destinatàries de l’actuació professional i l’interès 

públic. 

- Ordenar, dins l’àmbit de la seva competència, l’activitat professional de les persones col·legiades, d’acord amb 

el marc legal aplicable, i vetllar pel compliment dels deures i les obligacions col·legials, per la dignitat professional 

i pel respecte dels drets dels ciutadans. 

- Vetllar pel compliment del secret professional, i protegir les persones col·legiades quan aquest compliment pugui 

estar amenaçat. 

- Vetllar perquè no es produeixin actes d’intrusisme, de competència deslleial o altres actuacions irregulars en 

relació amb la professió, i, en aquest sentit, adoptar, si s’escau, les mesures i les accions previstes a la legislació 

vigent. 

- Exercir la potestat disciplinària en els termes establerts per la normativa vigent i pels presents Estatuts. 

 

DADES MÉS RELLEVANTS  

La Comissió de Deontologia Professional ha estat presidida durant l’any 2021  pel 

diputat Sr. Javier Gutiérrez Martín i integrada a més per un total de 20 lletrats que són 

els encarregats d’elaborar les ponències corresponents en els casos que s’acordi 

l’obertura d’unes diligències prèvies per a un millor coneixement dels fets objecte de 

denuncia i que posteriorment, en cas que s’acordi l’obertura d’un expedient disciplinari 

contra un lletrat, assumeixen les funcions d’instructor i secretari en el procediment que 

es tramiti. No obstant, la resolució final que s’adopti en cada un dels expedients 

tramitats, és sempre competència de la Junta de Govern del Col·legi, qui és l’òrgan 

encarregat de l’exercici de la potestat disciplinària. 

 

 Expedients Oberts Aixecaments secret 
professional 

Execucions sancions  Reunions de 
la Comissió 

2021 58 8 0 0 

2020 48 4 0 1 

2019 83 16 2 1 

2018 80 17 0 0 
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CAPÍTOL 3 DEONTOLOGIA PROFESSIONAL 

 

Durant l’any 2021 la Comissió de Deontologia ha obert un total de 58 expedients. El motiu principal de les queixes 

interposades continua sent per mala praxi professional, incompliment de l’encàrrec professional o manca de 

comunicació o informació per part del lletrat. Pel que fa a les queixes interposades per un lletrat contra un altre 

company ho són principalment per desconsideració envers el company, per incompliment del deure del secret 

professional o per comunicar-se directament amb la part contrària. Es tramiten dos expedients per possible 

intrusisme professional. 

Des de la Comissió es continua treballant per tal de reduir el nombre de queixes a través de l’atenció personalitzada 

als queixants així com impulsant el procediment de mediació com a eina alternativa a la resolució de conflictes. 

Com ja havíem fet palès en darrers anys, continuem presentant-se queixes per disconformitat amb els honoraris 

professionals dels lletrats, casos en què la Comissió no té cap competència per intruir un procediment disciplinari. 

Tot i així des del Col·legi volem fer una crida a tots els companys per tal que facin ús del full d’encàrrec professional 

i d’aquesta manera deixar ben establert des de l’inici de la prestació dels serveis professionals el cost total al que 

haurà de fer front el client. 

Cal recordar als companys la novetat introduïda l’any 2019 arran de la reforma de la Normativa de l’Advocacia 

Catalana que modifica en el redactat de l’article 66.2.c) pel que fa a la mala praxis professional, doncs a partir 

d’aquesta reforma la infracció tipificada com a greu ve supeditada a l’existència d’una resolució judicial que així ho 

declari. Per tant, la infracció existeix quan ha estat declarada judicialment, doncs en cas contrari es tracta d’una 

conducta atípica des del punt de vista deontològic i per tant no susceptible de sanció. Com a conseqüència 

d’aquest nou redactat qualsevol possible mala praxis professional que hagi pogut estar comesa a partir de l’entrada 

en vigor de la reforma comportarà l’arxiu de l’expedient. De la mateixa manera i en aplicació del que estableix la 

disposició transitòria i l’article 26.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel que fa a 

l’aplicació retroactiva de les disposicions sancionadores quan afavoreixin el presumpte infractor, també s’ha 

acordat l’arxiu d’aquells procediments tramitats amb anterioritat a la reforma que tenien per objecte la possible 

comissió d’una infracció per una actuació negligent o mala praxis professional. 

A més dels 58 expedients oberts aquest any, des de la Comissió de Deontologia també s’han resolt  8 peticions 

de lletrats d’aixecament de secret professional.  
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CAPÍTOL 4 TORN D’OFICI I ASSISTÈNCIA AL DETINGUT 

 

Funcions públiques (Art. 8 dels Estatuts)   

- Vetllar per l’aplicació correcta de les normes d’accés a l’advocacia, així com col·laborar amb el poder judicial i la 

resta de poders públics mitjançant la realització d’estudis, emissió d’informes, elaboració d’estadístiques i altres 

activitats relacionades amb les seves finalitats que li siguin sol·licitades o acordi per iniciativa pròpia. 

- Organitzar i gestionar els serveis del torn d’ofici i assistència jurídica gratuïta, assistència al detingut i el servei 

d’orientació jurídica existents, i tots aquells que es puguin crear, d’acord amb la llei, a fi de garantir l’accés dels 

ciutadans a un assessorament, una defensa jurídica i una representació tècnica de qualitat. 

- Col·laborar amb l’Administració pública mitjançant la participació en òrgans administratius quan així es prevegi 

legalment, i emetre els informes que estableixi la normativa vigent o que li demanin els òrgans administratius o 

judicials, en matèries que afectin l’advocacia. 

- Exercir la potestat disciplinària en els termes establerts per la normativa vigent i pels presents Estatuts. 

- Promoure i facilitar una formació continuada de les persones col·legiades que permeti garantir-ne la competència. 

 

 

DADES MÉS RELLEVANTS  

La Comissió de Torn d’Ofici i Assistència al Detingut està 

presidida pel lletrat Sr. Lorenzo Santos Núñez i per la lletrada 

Sra. Maria Granja Bonache i actualment està integrada per  18 

membres. 

La Comissió s’ha reunit 4 vegades: el 23 de març, el 6 d’abril, el 21 de juny i el 4 de novembre   

 

 

3

23

1

Insostenibilitat pretensió

sostenible insostenible no admetre
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CAPÍTOL 4 TORN D’OFICI I ASSISTÈNCIA AL DETINGUT 

 

En aquestes reunions, s’han resolt 27 renúncies per insostenibilitat de la pretensió presentades pels lletrats 

designats pel servei de torn d’ofici i assistència al detingut, de les quals 23 s’han resolt com a insostenibles, 3 

sostenibles i 1 no ha estat admesa. 

Així mateix, en el decurs de les reunions els ponents han informat que en el cas d’una renúncia calia més 

documentació per tal de poder-la resoldre, pel que s’ha requerit als lletrats l’ aportació d’aquesta  documentació. 

També s’han presentat un total de 74 queixes d’usuaris del servei d’assistència jurídica gratuïta contra el lletrat 

designat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queixes TOAD 2021 75 

Sancions 0 

En tràmit 16 

Resoltes 59 
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CAPÍTOL 4 TORN D’OFICI I ASSISTÈNCIA AL DETINGUT 

 

 

ESTADÍSTIQUES  DELS  COL·LEGIATS  INSCRITS  AL  SERVEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

398 fan prestació TOAD

354 fan assistència al detingut

268 fan assistència víctimes

72 fan assistència  estrangeria

397 donats alta al torn d'ofici

ADSCRITS 2017 2018 2019     2020 2021 

Penal 357 394 368         353 357 
Civil 376 411 377         373 365 
Contenciós 
Administratiu 

170 203 168         152 145 

Social 153 141 131         139 134 

16.193 
Expedients 

oberts 

9.735 
Designacions per 

assistència 

5.387 
Designacions 

per ofici 

1.112 
Designacions per 

VIDO 
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CAPÍTOL 4 TORN D’OFICI I ASSISTÈNCIA AL DETINGUT 

 

DESIGNES TORN OFICI                                                           

TIPUS 2016 2017 2018 2019         2020 2021 

Penal 1599 1401 1639 1534         1184 1400 
Civil 1682 2021 2082 1940         1357 1880 
Contenciós administratiu  151  188   148   155           151   191 
Víctimes maltractaments  885  985   984   955           814 1112 
Laboral  672  632   658   704           383   400 
Matrimonial 1672 1581 1460 1399           997 1204 
Menors  175   219  141   213           294   235 
Mercantil  21     27    52     66             47     77 
TOTAL 6857 7054 7164 6966         5227 6499 

 

TELEFONEMES  ASSISTÈNCIA  AL  DETINGUT  

TIPUS 2016 2017 2018 2019           2020 2021 

Tarragona 4019 4245 4465 4735           3842 5210 

Vendrell 2573 2570 2794 2614           2445 3189 
Valls  734  663   705  635              684   884 

Menors  434  432  439  393              329         270 
Estrangeria   99  161  163  238              248   182 

TOTAL 7859 8071 8566 8615           7548 9735 

 

El Servei d’Orientació Jurídica que es presta a l’ICAT és un servei adreçat fonamentalment als ciutadans 

i ciutadanes dels partits judicials de la demarcació del Col·legi que ho sol·licitin, per tal de proporcionar-

los un primer consell orientador, no directiu i gratuït, relatiu a qualsevol qüestió o aspecte jurídic que se’ls 

plantegi, així com informar de la possibilitat de recórrer als serveis de mediació o altres sistemes 

alternatius de resolució de conflictes per tal d’evitar el conflicte processal o analitzar la viabilitat de la 

pretensió.  

Aquest servei es presta a la seu de Tarragona des de l’any 1999, a la seu del Vendrell des de l’any 2009 

i al mes de març de 2017 es va començar a prestar també a la seu de Valls, prèvia petició de la Junta de 

Govern al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 

Un total de 247 lletrats inscrits han prestat aquest servei d’assessorament a la seu de Tarragona, Valls i 

el Vendrell, amb la següent estadística:  

 

 

Seu Dies prestació Persones ateses 

Tarragona 226 1055 

El Vendrell 224 1011 

Valls  44   207 



Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona 23 

 

CAPÍTOL 5 COMISSIÓ RELACIONS ADMINISTRACIÓ JUSTÍCIA 

 

Funcions públiques (Art. 8 dels Estatuts)   

- Representar i defensar la professió davant l’Administració, institucions, jutjats i tribunals, entitats i particulars, 
interposant, si s’escau, les accions judicials i extrajudicials, així com exercir el dret de petició de conformitat amb 
la legislació vigent. 

- Vetllar pel bon funcionament de la Justícia i fomentar el perfeccionament de la legislació i el desenvolupament 
de la cultura jurídica. 

 

DADES  RELLEVANTS:  

La Comissió de Relacions amb l’Administració i la Justícia (CRAJ), que 
durant l’any 2021, ha estat presidida per la Sra. Ester Girol Palet i el Sr. Pau 
Albiac Vallvé, treballa per la defensa dels interessos de la professió en 
l’exercici de la tasca diària.  

La CRAJ té com a finalitat el servei als col•legiats, vetllar per la correcció 
en el tracte envers la intervenció en processos judicials, i controlar les possibles disfuncions de l'Administració de 
justícia. 

En aquest sentit, durant l’any 2021, s’han donat tràmit a sis queixes presentades pels nostres col•legiats en relació 
amb el funcionament dels òrgans judicials dels jutjats de Valls, Vendrell i Tarragona, en les que l’ICAT ha intervingut 
per resoldre les incidències produïdes. En aquest sentit, la Comissió de Relacions amb l'Administració i la Justícia 
de l'ICAT treballa en coordinació amb els Serveis Territorials de Justícia de la Generalitat de Catalunya a  
Tarragona. 

Així mateix s’ha supervisat i aportat la informació corresponent a la Comissió Permanent de la Sala de Govern del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i al Servei d’Inspecció del Consejo General del Poder Judicial, per al 
correcte desenvolupament de les inspeccions periòdiques que es realitzen pels esmentats serveis als jutjats de la 
circumscripció judicial de l’ICAT, que aquest any han estat efectuades al Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Tarragona 
al Jutjat Penal núm. 2, al Jutjat de Menors de Tarragona, a la Secció 3a de l’Audiència Provincial i al Jutjat de 
Primera Instància i Instrucció núm. 7 de El Vendrell. 

Així mateix, la CRAJ realitza una funció informativa, efectuant les actualitzacions de dades de Jutjats i Tribunals, 
calendaris de guàrdies judicials anuals, de dies festius i publicant contínuament les novetats d’interès per a 
l’exercici de la professió.  

D’altra banda, i en exercici de les seves funcions, els representants de la CRAJ, van assistir a la reunió que 
convocada pel Consell de l’Advocacia de Catalunya, com a integrant de la Comissió Mixta formada junt amb la 
Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que té com a finalitat constatar els problemes o 
incidències que els advocats puguin haver tingut en els jutjats o tribunals i iniciar els tràmits necessaris per a buscar 
una solució davant les instàncies competents.  

En la reunió del mes de març es van tractar entre d’altres temes, dos projectes relatius a mediació i infància i sobre 
la mobilitat de persones amb discapacitat als edificis judicials, les incidències detectades als sistema de 
notificacions NOTICAT; el servei de la mediació penal als jutjats així com el debat sobre els dinamitzadors 
lingüístics i sobre el temps que triguen les traduccions sol·licitades. I en la reunió del mes de novembre, es van 
tractar, entre d’altres, la creació d’un registre de queixes/consultes/reclamacions de col·legiats i col·legiades en les 
seves relacions amb els òrgans judicials i/o amb l’Administració de justícia i les propostes pel Pla d’Acció 2022 de 
la CRAJ-CICAC. 
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CAPÍTOL 6 GESTIÓ ECONÒMICA 

 

 

Funcions públiques (Art. 8 dels Estatuts)   

- Aprovar els pressupostos i regular i fixar les aportacions dels membres del Col·legi. 

Funcions col·legials (Art. 9 dels Estatuts)   

- Vetllar pel propi patrimoni mobiliari i immobiliari. 

 

DADES  RELLEVANTS:   

La gestió econòmica de l’ICAT és responsabilitat del tresorer, Sr. Alberto García 
Rodríguez.  

L’exercici 2021 presenta un benefici de 5.339,37 € complint, un cop més,                                                            

amb el pressupost d’ingressos i despeses aprovat en assemblea. 

Cal destacar que, en aquest exercici, es va condonar a tots els col·legiats la quota corresponent al mes de gener 
de 2021, emprant per aquest concepte el benefici obtingut a l´exercici 2020 i es va reduir entre un 2% i un 3%, 
segons trams, l´import de la quota mensual durant la resta de l´any. Tanmateix, igual que en l’any anterior, per 
facilitar l´ accés a la professió en un any marcat encara pels efectes del COVID, no s´ha cobrat cap import per les 
altes dels nous col·legiats. Aquestes mesures es van completar amb un impuls de la Fundació ICAT de l’Advocacia 
que va disposar, d’una banda, de 15.000,00 € per recolzar a les companys més afectats per la crisi sanitària i, de 
l’altra, amb la quantitat de 5.000,00 € destinats a la formació dels col·legiats joves. 

Igualment, cal dir que la pauta econòmica del 2021 ha estat presidida pel retorn a una certa normalitat en les 

activitats institucionals i presencials, equilibrant ingressos i despeses. 

Per últim, hem d´afegir que l´ICAT manté unes inversions financeres (dipòsits i fons) d´uns 257.000 € i que el 

Col·legi continua sense finançament bancari, circumstàncies ambdues que denoten la seva solidesa econòmica 

després de l´any 2020, en el que l´ICAT va fer un gran esforç financer per recolzar als seus col·legiats en mig de 

la pandèmia. 

La institució continua mantenint la política de racionalització de despeses i optimització dels ingressos duta a terme 

en els últims anys, que tant bons fruits ha donat. 
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2021(EUR) DESCRIPCIÓN 2021(EUR)

616.480,87 PATRIMONIO NETO 827.379,24

12.705,77       FONDOS PROPIOS 827.379,24

128.196,02          Reservas 827.379,24

-115.490,25             113,Reservas voluntarias 827.379,24

596.525,10 PASIVO NO CORRIENTE 1.200,00

216.364,36       DEUDAS A LARGO PLAZO 1.200,00

629.360,63          180,Fianzas recibidas a largo plazo 1.200,00

34.322,36 PASIVO CORRIENTE 387.341,10

5.651,25       ACREEDORES CIALES Y OTRAS CTAS.A 

PAGAR

387.341,10

33.283,58          410,Acree. por prestaciones de servicios 197.062,52

69.658,71          465,Remun. pendientes de pago 8.870,71

70.943,41          475,H.P,acreedora por conceptos f iscales 171.758,65

550,00          476,Organismos de la Seg. Soc.acreedores 9.649,22

-463.609,20

7.250,00

7.250,00

604.778,84

27.700,25

18.863,20

6.243,36

2.593,69

257.098,71

257.000,00

98,71

7.352,73

7.352,73

312.627,15

218,97

312.408,18

Resultado (Ganancias) 5.339,37

1.221.259,71 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.221.259,71TOTAL ACTIVO

         548,Imposiciones a corto plazo

      PERIODIFICACIONES

         480,Gastos anticipados

      EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS 

EQUIV.         570,Caja, euros

         572,Bancos e instit.de crdto.c/c vista euros

      DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS.A 

COBRAR         430,Clientes

         440,Deudores

         470,H.P, deudora por diversos conceptos

      INVERSIONES A CORTO PLAZO

         540,Inv. f inanc.C/P instrum.patrim.

         217,Equipos para procesos de información

         219,Otro inmovilizado material

         281,Amort.acum.del inmovilizado material

      INVERSIONES FINANCIERAS A L/P

         260,Fianzas constituidas a largo plazo

ACTIVO CORRIENTE

         210,Terrenos y bienes naturales

         211,Construcciones

         212,Instalaciones técnicas

         213,Maquinaria

         215,Otras instalaciones

         216,Mobiliario

DESCRIPCIÓN

ACTIVO NO CORRIENTE

      INMOVILIZADO INTANGIBLE

         206,Aplicaciones informáticas

         280,Amort.acum. del inmov. intangible

      INMOVILIZADO MATERIAL

Balance de Situación

IL·LUSTRE COL·LEGI D´ADVOCATS DE TARRAGONA - Q4363001A

A C T I V O PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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Dades pendents de ser aprovades i validades per la auditoria interna contractada amb   

2021(EUR) DESCRIPCIÓN 2021(EUR)

639.479,46 VENTAS 628.192,71

23.765,34       705,Prestaciones de servicios 628.192,71

49.706,25 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 476.013,00

180.667,95       740,Subv.donaciones y legados a la explotac. 196.887,33

251.550,46       752,Ingresos por arrendamientos 11.029,25

285,36       759,Ingresos por servicios diversos 257.027,00

32.027,85       778,Ingresos excepcionales 11.069,42

23.782,59 INGRESOS FINANCIEROS 687,96

77.693,66       769,Otros ingresos f inancieros 687,96

12.890,99

2.707,83

10.183,16

407.373,67

308.279,30

1.358,73

97.024,85

710,79

9.086,42

567,25

8.519,17

1.573,01

1.573,01

29.150,75

5.558,79

23.591,96

5.339,37

1.104.893,67 TOTAL HABER 1.104.893,67

      680,Amort. del inmovilizado intangible

      681,Amort. del inmovilizado material

Saldo acreedor

TOTAL DEBE

OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE

      650,Pérdidas crdtos.comerciales incobrables

      678,Gastos excepcionales

GASTOS FINANCIEROS

      662,Intereses de deudas

AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO

      631,Otros tributos

GASTOS DEL PERSONAL

      640,Sueldos y salarios

      641,Indemnizaciones

      642,Seguridad Social a cargo de la empresa

      649,Otros gastos sociales

      626,Servicios bancarios y similares

      627,Publicidad, propaganda y relacion.públic

      628,Suministros

      629,Otros servicios

TRIBUTOS

      630,Impuesto sobre beneficios

DESCRIPCIÓN

SERVICIOS EXTERIORES

      621,Arrendamientos y cánones

      622,Reparaciones y conservación

      623,Servicios profesionales independientes

      625,Primas de seguros

Cuenta de Resultados

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021

IL·LUSTRE COL·LEGI D´ADVOCATS DE TARRAGONA - Q4363001A

D E B E H A B E R
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CAPÍTOL 7 SECRETARIA 

 

 

La Sra. Susanna Duran Casanova és l’actual secretària de la Junta de Govern de 

l’ICAT, per la qual cosa i segons disposa l’article 42 del Estauts col·legials, entre 

d’altres funcions, organitza i dirigeix les oficines i n’és la cap de personal.  

 

 

Funcions col·legials (Art. 9 dels Estatuts)   

- Complir i fer complir a les persones col·legiades, en allò que afecti la professió, les disposicions adoptades pels 

òrgans col·legials en matèria de la seva competència. 

- Dedicar una atenció especial a les persones col·legiades en els primers anys d’exercici i facilitar en la mesura 

que sigui possible el compliment de les seves càrregues col·legials i la seva formació professional. 

- Garantir que es cobreixin amb una assegurança els riscos de responsabilitat en què es pugui incórrer en l’exercici 

de la professió, i en el marc del que s’estableix en la normativa vigent. 

 

DADES  RELLEVANTS: 

S’han rebut 4.506 registres d’entrada i s’han realitzat 6.028 registres de sortida. 

 

La reserva de sales i despatxos ha estat sol·licitada 209 vegades. El mitja de temps per cada ús és de 45 minuts. 

Un total de 91 usuaris han fet servir les sales de reunions de l’ICAT. 
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CAPÍTOL 7 SECRETARIA 

 

TOTAL D'USOS 

 

 

TOTAL D'HORES D'OCUPACIÓ DELS ESPAIS 
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Dona
640
47%

Home
735
53%

Classificació col·legial 
segons sexe

Dona Home

340
25%

527
38%

300
22%

208
15%

Classificació col·legial segons sexe i condició

Dona Exercent Home Exercent

Dona  No Exercent Home No Exercent

CAPÍTOL 7 SECRETARIA 

 

EVOLUCIÓ CENS COL·LEGIAL 

S’està produint una tendència positiva de creixement col·legial en els últims anys, encara que es constata un 

lleuger descens  dels col·legiats no excercents i es manté constant la de excercent: 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Exercent 853 841 848 854 844 852 860 868 

No 
exercent 

463 475 487 485 500 507 516 507 

TOTAL 1316 1316 1335 1339 1344 1359 1376 1375 
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79
6%

33
2%

642
49%

566
43%

Classificació col·legial segons quota col·legial

Entre 0-3 anys Entre 3 i 5 anys Més 5 anys Altres

570
42%

69
4%

645
47%

91
7%

Classificació col·legial segons sexe i àmbit territorial

Dona Resident Dona No Resident Home Resident Home No Resident

CAPÍTOL 7 SECRETARIA 

 

  

Fins a 3 anys de col·legiació De 3 a 5 anys de col·legiació De més de 5 anys de col·legiació Exercents i no exercents

€36,85 

€49,14 

€61,42 

€12,50 

€33,17 

€44,23 

€55,28 

€11,25 

€29,85 

€39,81 

€49,75 

€10,13 

€28,00 

€37,50 

€47,00 

€9,50 

€27,50 

€36,75 

€46,00 

€9,30 

€25,00 

€35,00 

€45,00 

€9,00 

€24,70 

€34,60 

€44,50

€8,90 

€24,00 

€34,00 

€43,50 

€8,70 

Trams de quotes (2013-2021) 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 - 2020

2021
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CAPÍTOL 8 FORMACIÓ  

 

Funcions col·legials (Art. 9 dels Estatuts)   

- Organitzar i promoure activitats i serveis d’interès per a les persones col·legiades, de caràcter professional, 

formatiu, cultural, social, assistencial, de previsió i altres d’anàlegs, inclòs l’assegurament obligatori de la 

responsabilitat civil professional, per tal de garantir la seva competència professional, així com per facilitar la 

conciliació de la vida personal, familiar i professional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

256 
Col·legiats/-

des usuaris 

216 
No col·legiats/-

des 

43 
Ponents 

869 
Assistents 

42 
Activitats 

realitzades 

+80 
Hores lectives 

 



Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona 32 

 

CAPÍTOL 8 FORMACIÓ  

 

1. Introducció  

La direcció de l’EPJ, actualment, la lidera el Dr. Federic Adan Domènech. Aquesta 

figura és un important fil conductor entre la formació, els ponents i la temàtica que 

serà objecte d’estudi.  

El director, també en permanent contacte amb les presidències de les Comissions i 

les Seccions, decideix i supervisa la tasca de l’àrea de formació de l’ICAT. 

Una de les competències i obligacions a complir per l’ICAT, és la de incentivar, oferir i facilitar la formació pels 

seus col·legiats i col·legiades i a aquelles persones estudiants de Dret amb vista a la seva posterior incorporació 

a la professió, tant en l’àmbit del Col·legi com en el de les Universitats de la seva demarcació territorial. Aquesta 

responsabilitat rau a l’article vuitè dels Estatuts de l’ICAT, sota la rúbrica de Funcions públiques del Col·legi.  

Així les coses, l’ICAT presta aquesta funció mitjançant l’Escola de Pràctica Jurídica, en endavant, EPJ.  

Des del 14 de març de 2020 l’activitat col·legial es va veure afectada per la irrupció de la pandèmia del COVID19 

i, per tant, tota la programació formativa es va veure afectada. No és fins al mes de juny que es torna a programar 

formació organitzada per l’ICAT en format webinar, és a dir, per videoconferència a través dels ordinadors 

personals, tant per part dels ponents, com per part del assistents. 

A partir del setembre de 2021, i d’acord amb les restriccions que estiguin en vigor en cada moment, es decideix 

tornar a la presencialitat i es combinen activitats formatives en aquest format amb activitats 100% on line. 

 

2021.11.26 : VIII Jornada de Dret Portuari 
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CAPÍTOL 8 FORMACIÓ  

 

2. La plataforma web EPJ 

L’any 2019 va posar-se en marxa la plataforma de formació de l’EPJ, creada amb la idea de reconfigurar la logística 

i la organització tant de la fase prèvia a la formació com la posterior. Així, la persona interessada i, per descomptat, 

tots els col·legiats i col·legiades de l’ICAT han pogut registrar-se a aquesta nova plataforma i tenir al seu abast 

tota la informació dels cursos (data i hora, objectius, informació sobre els ponents, material relacionat, bibliografia 

i vídeo de la jornada en concret, entre d’altres), gestionar la inscripció i seguiment dels cursos així com obtenir el 

certificat digital de cada una de les jornades a les que assisteixi. 
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CAPÍTOL 8 FORMACIÓ  

 

3. Organització 

Estan creades les següents comissions:  

 Deontologia professional. 

 Honoraris. 

 Torn d’Ofici i Assistència al Detingut. 

 Relacions amb l’Administració i la Justícia. 

 Llengua catalana. 

 Conciliació, Polítiques per la Igualtat i Atenció al Col·legiat. 

 Normativa. 

 Formació continuada: 

 

o Secció de Dret Penal. Creada per acord de Junta en data de 03/03/2017. 

o Secció de Dret del Treball i la Seguretat Social. Creada per acord de Junta en data de 

03/03/2017. 

o Secció de Dret de Família. Creada per acord de Junta en data de 03/03/2017. 

o Secció de Dret Administratiu. Creada per acord de Junta en data de 03/03/2017. 

o Secció de Dret Civil. Creada per acord de Junta en data de 03/03/2017. 

o Secció de Dret Mercantil i Concursal. Creada per acord de Junta en data de 03/03/2017.  

o Secció de Dret d’Estrangeria. Creada per acord de Junta en data de 03/03/2017. 

o Secció de Dret Financer i Tributari. Creada per acord de Junta en data de 03/03/2017. 

o Secció de Dret Animal. Creada per acord de Junta en data de 03/03/2017. 

o Secció de Drets Humans. Creada per acord de Junta en data de 03/03/2017 

o Secció de Dret a la Segona Oportunitat. Creada per acord de Junta en data de 03/03/2017. 

o Secció de Dret Marítim i dels Transports. Creada per acord de Junta en data de 03/03/2017. 

o Secció de Dret Bancari. Creada per acord de Junta en data de 03/03/2017. 

o Secció de Dret d’Arrendaments i Propietat Horitzontal. Creada per acord de Junta en data 

de 03/03/2017. 

o Secció de Dret Compliance Penal. Creada per acord de Junta en data de 03/03/2017. 

o Secció de Dret Processal Civil. Creada per acord de Junta en data de 03/03/2017. 

o Secció de Dret de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Creada per acord de 

Junta en data de 03/03/2017. 

o Secció de Dret de l’Esport. Creada per acord de Junta en data de 26/04/2018. 

o Secció de Dret del Consum. Creada per acord de Junta en data de 14/09/2018. 
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Presidències de seccions: 

Pau Albiac Vallvé President de la Secció de Dret Penal 

Manel Muñoz Coll President de la Secció de Dret del Treball i la Seguretat Social 

Victor Manuel Canalda García President de la Secció de Dret del Treball i la Seguretat Social 

Carles Perdiguero Garreta President de la Secció de Drets Humans 

Anna M. Casas Cerdà Presidenta de la Secció de Dret de Família 

Pablo F. Navarro Fernández President de la Secció de Dret Administratiu 

Manuel Sosa Márquez President de la Secció de Dret Civil 

Diana C. Morejón Corrales Presidenta de la Secció de Dret d'Estrangeria 

José A. Jiménez González President de la  Secció de Dret Mercantil i Concursal 

José Ferrándiz Macián President de la Secció de Dret Animal 

Jaime Campá Gracia President de la Secció de Dret a la Segona Oportunitat 

Lluís Badia Chancho President de la Secció de Dret a la Segona Oportunitat 

Felipe S. Serrano Pérez President de la Secció de Dret Marítim 

J. Andreu Reverter Garriga President de la Secció de Dret Bancari 

Leandro Riquelme Ferré President de la Secció d’Arrendaments i Propietat Horitzontal 

Lorenzo Santos Núñez President de la Secció d’Arrendaments i Propietat Horitzontal 

Haidé Costa Villaró Presidenta de la Secció de Compliance Penal 

 Presidenta de la Secció de Dret Civil Processal 

Mònica Sànchez Blasco Presidenta Secció TIC 

Albert Conde Olano President Secció TIC 

M. Carmen Esteban Espigó Presidenta de la Secció de Dret Financer i Tributari 

Lourdes Guivernau Aguadé Presidenta de la Secció de Dret de l'Esport 

David Suárez Reyes President de la Secció de Dret del Consum 

 

  

CAPÍTOL 8 FORMACIÓ  
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Les Comissions i les Seccions es reuneixen periòdicament i, en compliment de les seves responsabilitats, 

decideixen sobre si hi ha temes d’actualitat i interès col·legial, legislatiu i/o jurisprudencial tant pràctic com teòric. 

Si es fixa un assumpte, es passa la informació a l’àrea de formació i s’engega el procés administratiu i jurídic. 

 

SECCIONS NÚM. TOTAL DE REUNIONS 2021 

Dret Processal Civil 0 

Dret a la Segona 
Oportunitat 0 

Dret d’Arrendaments i 
Propietat Horitzontal 1 

Compliance Penal 0 

Drets Humans 0 

Dret de Família 3 

Dret del Treball 2  

Dret d’Estrangeria 2 

Dret Financer i Tributari 0 

Dret Marítim 1 

Dret Mercantil 1 

Dret Penal 2 

TIC 1 

GAJ 0 

Dret Bancari 0 

Dret Administratiu 0 

Dret Civil 2 

Dret Animal 2 

Dret de l’Esport 1 

Dret del Consum 1 
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COMISSIONS NÚM. TOTAL DE REUNIONS 2021 

Deontologia 
professional 0 

Honoraris 6 

Formació continuada 0 

TOAD 4 

Relacions amb 
l’Administració de la 
Justícia 0 

Llengua catalana 0 

Mediació 0  

Conciliació, polítiques 
per la igualtat i d’atenció 
al col·legiat 1 

Normativa 0 
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Les seccions estan constituïdes per més de 400 persones col·legiades a l’ICAT. 

Secció de Dret de Família; 60

Secció de Dret del Treball i la 
Seguretat Social; 49

Secció de Dret Penal; 47

Secció de Dret Civil; 45

Secció de Dret Bancari; 30Secció de Dret d'Estrangeria; 25Secció de Dret del Consum; 22

Secció de Dret Animal; 19

Secció de Dret Administratiu; 18

Secció de Dret a la Segona 
Oportunitat; 18

Secció d’Arrendaments i Propietat 
Horitzontal; 18

Secció de Compliance Penal; 16

Secció de Dret Mercantil i 
Concursal; 15

Secció de Dret de l'Esport; 15

Secció de Dret Civil Processal; 13
Secció TIC; 10 Secció de Dret Marítim; 9

Secció de Dret Financer i Tributari; 
9 Secció de Drets Humans; 6
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PRESIDENTA

Degana ICAT

Estela Martín

Vocal

Director Escola Pràctica 
Jurídica

Federic Adan

VOCAL Fiscalia

Fiscal en cap

Xavier Jou

Vocal Magistrats

President AP 

Joan Perarnau

Vocal LADJ

Secretaria Coordinadora 

María Luengo

CAPÍTOL 8 FORMACIÓ  

 

Així mateix, es crea un Consell Assessor. Aquest té la funció principal de garantir tant la qualitat de la 

formació de l’EPJ com la proposta d’activitats. El Consell Assessor dues vegades a l’any es reuneix: la 

primera durant el primer semestre, per identificar les necessitats formatives i la segona, durant el segon 

semestre, per rendir comptes sobre la formació. 

La composició del Consell és la següent: 

 

   

 

 

 

 

 

4. Col·laboracions 

Durant aquest any s’han realitzat diferents col·laboracions amb les següents entitats per ajudar a fer la 

tasca de formació:  
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FORMACIÓ PER MATÈRIES 

 

 

 

FORMACIONS PER MES 

 

 

 

 

Dret Financer i 
Tributari; 2,00

Dret d'Arrendaments i 
Propietat Horitzontal; 

3,00

Dret Mercantil i 
Concursal; 6,00

Comissió de 
Conciliació, 

Polítiques per 
la Igualtat i 

d'Atenció al …
Dret de Família; 2,00Dret Penal; 5,00Dret Processal Civil; 

1,00

Dret Civil; 8,00

EPJ-Compartida; 3,00

Dret de l'Esport; 1,00

Dret del Treball i la 
Seguretat Social; 2,00

4 

3 

7 7 7 

2 

1 1 

5 

7 

5 

0
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1

GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY
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5. Llistat d’activitats  

DATA TÍTOL PONENT 
NOMBRE 

DE 
PONENTS 

SECCIÓ HORES ASSISTÈNCIES 

15/01/2021 
Campanya de declaracions 
informatives 2020. Zoom de l'AEAT 

Responsables 
de l'Agència 
Tributària. 

2 Agència Tributària 2 2 

18/01/2021 
Radiografia judicial de l’execució 
hipotecària 

Sra. Veronica 
Dávalos, 
advocada 

1 Secció de Dret Civil 2 24 

21/01/2021 
Novetats legislatives en 
arrendaments urbans i 
desnonaments 

Sr. Alejandro 
Fuentes, 
advocat 

1 
Secció d'Arrendaments i 
Propietat Horitzontal 

2 35 

27/01/2021 El concurs exprés 
Sr. Borja Pardo, 
advocat 

1 Secció de Dret Mercantil 2 16 

11/02/2021 
Com preparar un bon dictamen 
pericial com a prova 

Sr. Rafael 
Orellana de 
Castro, Perit 
Cal·ligràfic i 
advocat 

1 Escola de Pràctica Jurídica 2 14 

17/02/2021 
Investigació de l’entorn virtual: El 
registre de dispositius 

Il·lm. Sr. Joaquin 
Delgado, 
Magistrat de 
l'Audiència 
Provincial de 
Madrid. 

1 
Secció de Tecnologies de la 
Informació i de la 
Comunicació 

2 9 

24/02/2021 
La prova il·lícita/il·legal post STC 
97/2019 

Sr. Juan Antonio 
Andino, Advocat 
i professor de 
Dret Processal 
de la UPF 

1 Secció de Dret Penal 2 11 

01/03/2021 
La incidència del procés concursal 
als procediments civils 

Il·ltre. Sr. 
Francesc Xavier 
Rafi, LAJ del 
Jutjat Mercantil 
de Barcelona 

1 Secció de Dret Civil 2 9 

03/03/2021 
Principals novetats de la nova Llei 
Concursal 

Il·lm. Sr. Roberto 
Niño, Magistrat 
del Jutjat 
Mercantil de 
Barcelona 

1 Secció de Dret Mercantil 2 15 

11/03/2021 
WEBINAR GAJ: "QÜESTIONS 
BÀSIQUES DE LA INSTRUCCIÓ EN 
EL PROCEDIMENT PENAL" 

Il·lma. Sra. 
ANNA ISABEL 
BERTOMEU 
BELVIS, 
magistrada 
jutgessa del 
Jutjat 
d'Instrucció núm. 
4 de Tarragona. 

1 Grup d'Advocats Joves 2 16 
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15/03/2021 
Regularització tributaria i 
responsabilitat de l’assessor fiscal en 
els delictes tributaris 

Il·lm. Sr. Joaquin 
Elías Gadea, 
magistrat de 
l'Audiència 
Nacional. 

1 
Secció de Dret Financer i 
Tributari 

2 8 

17/03/2021 

WEBINAR ICAT: Presentació de la 
Guia de bones pràctiques sobre 
escrits, informes orals i actuacions 
judicials elaborada pel TSJC 

Excm. Sr. Joan 
Perarnau Moya. 
President de 
l'Audiència 
Provincial de 
Tarragona 

1 Secció de Dret Processal 2 12 

24/03/2021 
La prova en l’acte del judici i criteris 
pràctics de revisió de fets provats en 
suplicació 

Il·lm. Sr. Miquel 
Àngel Purcalla, 
Magistrat. 

1 
Secció de Dret del treball i 
de la Seguretat Social 

2 12 

16/03/2021 

WEBINAR ICAT :PROTOCOL DE 
SUSPENSIONS DEL TSJ DE 
CATALUNYA EN CASOS DE BAIXA, 
MATERNITAT I PATERNITAT 

Il·lma. Sra. Nuria 
de la Fuente. 
Jutgessa del 
Jutjat Penal 
núm. 2 de Reus 

1 
Comissió de Conciliació i 
Polítiques per la Igualtat 

2 9 

14/04/2021 
Aula de Drets Humans del CGAE: 
Garanties processals de les 
persones detingudes 

Patricia 
Goicoechea, 
advocada 
experta en Dret 
Penal i directora 
adjunta de 
Rights 
International 
Spain 

1 
Consejo General de la 
Abogacía Española 

2 13 

13/04/2021 
Webinar ICAT: "Bústies de 
denúncies de la Directiva 
UE2019/1937" - Primera Sessió 

Sr. Fruitós 
Richarte i 
Travesset, 
Advocat, Expert 
en compliance a 
Judilex i 
ExMagistrat 
Suplent 

1 Secció de Compliance penal 2 9 

15/04/2021 

Webinar ICAT: "Abús de majoria, 
dret al dividend i retribució 
d'administradors: novetats 
jurisprudencials" 

Sr. Daniel 
Vázquez, 
catedràtic de 
Dret Mercatil de 
la UB 

1 
Secció de Dret Mercantil i 
Concursal 

2 13 

22/04/2021 
Recull de les darreres sentències del 
TS i altres tribunals en matèries 
d’assegurances 

Xavier Martínez, 
advocat i cap de 
la xarxa jurídica 
de Mapfre 
Catalunya i 
Balears 

1 
Col·legi de Mediadors 
d'Assegurances de 
Tarragona 

2 25 

22/04/2021 
Webinar ICAT: "Acomiadament en 
temps de COVID" 

Il·lm. Sr. 
Francisco Javier 
Martínez Cano, 
jutge 

1 

Col·legi Oficial de Graduats 
Socials de Tarragona, 
Il·lustre Col·legi de 
l'Advocacia de Reus i 
Il·lustre Col·legi de 
l'Advocacia de Tarragona 

2 75 

27/04/2021 
Webinar ICAT: "Bústies de 
denúncies de la Directiva 
UE2019/1937" - Segona Sessió 

Sr. Fruitós 
Richarte i 
Travesset, 
Advocat, Expert 
en compliance a 
Judilex i 
ExMagistrat 
Suplent 

1 Secció de Compliance penal 2 6 
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28/04/2021 
Sessió informativa sobre les 
incidències habituals en la justificació 
online (actuacions penals) 

Mayte Luján, 
personal 
administratiu de 
l'area del TOAD 
de l'ICAT. 
Lorenzo Santos, 
diputat quart de 
la Junta de 
Govern. 

2 Comissió de Torn d'Ofici 2 36 

05/05/2021 
Webinar ICAT: "Funcionaris interins i 
personal indefinit no fix laboral” 

Sr. Miquel Àngel 
Purcalla, Bonilla, 
jutge 

1 
Secció de Dret del treball i 
de la Seguretat Social 

2 22 

10/05/2021 
Aula de Drets Humans del CGAE: 
Accés a la vivenda en temps de 
COVID 

Sr. Javier Rubio 
Gil, advocat 

1 
Consejo General de la 
Abogacía Española 

2 16 

18/05/2021 
Webinar ICAT: "El procediment 
especial per la recuperació 
d’immobles ocupats il·legalment” 

Sra. Zayra 
Sierra, lletrada 
del servei 
d’inspecció del 
CGPJ 

1 
Secció d'Arrendaments i 
Propietat Horitzontal 

2 41 

20/05/2021 
Webinar ICAT: "Custòdia d'animals 
en procediments de família" 

Sr. Carles 
Soliva, advocat 

1 Secció de Dret Animal 2 9 

26/05/2021 
Webinar ICAT: "El judici declaratiu de 
resolucions de contractes 
hipotecaris" 

Il·lm. Sr. Carlos 
Carramolino, 
magistrat 

1 
Secció d'Arrendaments i 
Propietat Horitzontal 

2 14 

27/05/2021 
SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE EL 
SERVEI D'ORIENTACIÓ JURÍDICA 

Cristina Roset, 
personal 
administratiu de 
l'area del TOAD 
de l'ICAT (Seu 
del Vendrell). 
Lorenzo Santos i 
Maria Granja, 
presidents de la 
Comissió del 
Torn d'Ofici. 

3 Comissió de Torn d'Ofici 2 24 

08/06/2021 
Webinar ICAT: "Animales y 
transporte. Transporte marítimo de 
animales de producción" 

Anna Mulà, 
advocada 

1 Secció de Dret Animal 2 7 

10/06/2021 

Webinar ICAT: "Variables a 
considerar para las pensiones 
alimenticias. Confusión patrimonial 
entre personas físicas y mercantiles" 

Il·lm. Sr. Jose 
Juan Moreno, 
magistrat del 
Jutjat de Família 
de Barcelona 

1 Secció de Dret de Família 2 13 

06/05/2021 

SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE 
LES INCIDÈNCIES HABITUALS EN 
LA JUSTIFICACIÓ ONLINE 
(ACTUACIONS NO PENALS) 

Marta 
Romagosa, 
personal 
administratiu de 
l’àrea del TOAD 
de l'ICAT 
Lorenzo Santos i 
Maria Granja, 
presidents de la 
Comissió del 
Torn d'Ofici. 

3 Comissió de Torn d'Ofici 2 24 

01/07/2021 
Jornada formativa sobre la 
plataforma de contractació digital i 
pagaments Pagoscertificados.com 

La responsable legal 
del Sistema de 
Pagaments 
Certificats, Reyes 
Rodríguez Zarza 

1 
Consejo General de la 
Abogacía Española 

2 14 
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16/09/2021 
Jornada: Qüestions d'interès sobre la 
regularització d'interins de les 
administracions públiques 

Sr. Fabián 
Valero, advocat 
director de Zeres 
Abogados. 
Especialista en 
funció pública. 
Sr. Fruitós 
Richarte, ex-
magistrat, 
advocat director 
de Originlex. 
Especialista en 
funció pública. 
Sr. Javier Araúz, 
advocat de 
l'Estat en 
excedència, 
advocat director 
d'Arauz y Belda. 
Especialista en 
funció pública. 

3 
Secció de Dret del treball i 
de la Seguretat Social 

3 45 

06/10/2021 

Webinar ICAT: "Situació actual dels 
proc. de família i de j. voluntària 
després de les reformes de la L.O. 
8/21, de protecció a la infància i la 
Llei 8/21 de recolzament a les 
persones discapacitat" 

Sra. Zayda 
Sierra, lletrada 
del Servei 
d'Inspecció del 
CGPJ 

1 Secció de Dret de Família 2 44 

20/10/2021 
Webinar ICAT: Qüestions pràctiques 
de la cassació penal en delictes 
menys greus" 

Sr. Fernando 
Pinto, lletrat del 
Gabinet Tècnic 
del Tribunal 
Suprem 

1 Secció de Dret Penal 2 10 

26/10/2021 

La reforma de las Lleis 40/15, d'1 
d'octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Público i 9/17, d'1 d'octubre, 
de Contractes del Sector Públic, 
operada per la Llei 11/2020, de 30 de 
desembre, de Pressupostos 
Generals de l'Estat per a l'any 2021 

Sr. Fernando 
Rius Cánovas, 
advocat de 
l'Estat en Cap a 
la província de 
Tarragona 

1 Secció de Dret Administratiu 2 9 

27/10/2021 
Conferència: "Qüestions pràctiques 
d'actualitat sobre la discapacitat a la 
jurisdicció social" 

Il·lm. Sr. David 
Mendoza, 
magistrat del 
Jutjat Social 
Núm. 1 de 
Tarragona. 

1 
Secció de Dret del treball i 
de la Seguretat Social 

2 14 

28/10/2021 
Conferència: Aspectes processals de 
l'article 416 de la Lecrim 

Il·lm. Sr. Javier 
Ruiz Pérez, 
magistrat de 
l'Audiència 
Provincial de 
Barcelona. 

1 Secció de Dret Penal 2 19 

10/11/2021 
Webinar ICAT: Problemes pràctics 
derivats dels judicis per accidents de 
treball 

Il·lma. Sra. 
Raquel Vicente, 
magistrada de la 
Sala Social del 
TSJ de València 

1 
Secció de Dret del treball i 
de la Seguretat Social 

2 27 
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11/11/2021 
GAJ FORMACIÓ: El dictamen 
pericial en l’anàlisi forense del 
llenguatge gestual 

Sr. Óscar 
Sánchez-Crespo: 
director general y 
perito judicial en el 
análisis forense 
del lenguaje 
gestual. 
Sra. Noemi Baño: 
directora de 
operaciones y 
perito judicial en el 
análisis forense 
del lenguaje 
gestual.  

2 Grup de l'Advocacia Jove 2 13 

16/11/2021 

Taller InMediació: És negociació 
positiva o és mediació??. L'advocat, 
figura clau per obrir alternatives en 
interès dels clients 

Mercè Alaball 
Sòcia fundadora 
de Khimera. 

2 Comissió de Mediació 3 5 

23/11/2021 
Conferència: Problemes pràctics de 
l'arrelament laboral en base a la 
nova jurisprudència 

Sr. Albert Martí 
Bargalló, 
advocat 

1 Secció d'Estrangeria 2 13 

24/11/2021 Conferència: Els judicis telemàtics 

Dr. Joan Picó i 
Junoy, catedràtic 
de Dret processal 
Universitat 
Pompeu Fabra 

1 Secció de Dret Processal 2 8 

26/11/2021 
VIII Jornades de Dret Portuari de 
Tarragona 

Sra. Esther Roca 
Isart, directora 
tècnica de l'Entitat 
de Dret Públic 
Ports de la 
Generalitat 

4 Secció de Dret Administratiu 5 28 

30/11/2021 
Webinar ICAT: La responsabilitat civil 
en l'esport. Els errors més habituals 
en la contractació de l'assegurança 

Sr. Juantxo 
Landaberea, 
advocat 

1 Secció de Dret de l'Esport 2 22 

01/12/2021 
Formació GAJ: L'impost de plusvàlua 
municipal després de la sentència 
del Tribunal Constitucional 

Sr. Ignacio Soler 
Aguilar, advocat 

1 Grup de l'Advocacia Jove 2 15 

14/12/2021 
Formació GAJ: Recursos 
imprescindibles per a fer escrits 
brillants 

Anna Arnall Duch, 
doctora en 
ciències del 
llenguatge i 
especialitzada en 
l’estudi del 
llenguatge jurídic 
català 

1 Grup de l'Advocacia Jove 2 4 

14/12/2021 

Webinar ICAT: Els 7 punts bàsics 
que hauran de complir les 
administracions i licitadors per a 
obtenir fons NEXT GENERATION 
segons la OM HFP/1030/2021 

Sr. Fruitós 
Richarte i 
Travesset, 
Advocat, Expert 
en compliance a 
Judilex i 
ExMagistrat 
Suplent 

1 Secció de Compliance penal 2 3 

15/12/2021 
Webinar ICAT: "Fintech, Blockchain, i 
el futur del consum" 

Sra. Patricia 
Suárez. 
Presidenta 
d'Asufin 

1 Secció de Dret del Consum 2 13 

20/12/2021 
Conferència: Nous objectius i 
continguts del dret de defensa 

Il·lm. Sr. Javier 
Hernández 
García, magistrat 
de la Sala 2a. del 
Tribunal Suprem 

1 Escola de Pràctica Jurídica 2 22 
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CAPÍTOL 8 FORMACIÓ  

 

6. Comentaris sobre l’afectació de la COVID -19 a l’àrea de formació  

L’evolució de la pandèmica ha incidit directament en l’àrea de formació. La incidència no ha estat en el 

nombre d’activitats formatives; la incidència ha afectat en la modalitat d’aquestes i, també, en els assumptes 

tractats, especialment en els àmbits del Dret del treball i de la Seguretat Social. 

Així, durant els tres primers trimestres de l’any 2021, tota l’activitat formativa desenvolupada ha estat per 

mitjà de sistemes de videoconferència. No ha estat fins al mes de setembre en el que s’ha tornat a la 

presencialitat. La realitat, però, és que les persones usuàries han assumit el format on line donada la 

flexibilitat que ofereix tant en la versió en directe com en la versió en diferit. 
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CAPÍTOL 9 
MEDIACIÓ I MÈTODES ALTERNATIUS DE 

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 

 

 

Funcions col·legials (Art. 9 dels Estatuts)   

- Intervenir, amb la sol·licitud prèvia de comú acord entre les parts implicades, en via de conciliació o 

arbitratge, en les qüestions que per motius professionals se suscitin entre les persones col·legiades, o entre 

aquestes i els seus clients. 

 

DADES  RELLEVANTS:    

La presidenta de la Comissió de Mediació és la Sra. Maria José Bertomeu 

Bertomeu. 

 

Nombre de: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Sol·licituds de Mediació 85 97 70 97 132 105 

Informatives que no 
acaben en Mediació 126 58 62 49 46 105 

Sessions informatives 
realitzades 211 155 132 167 178 210 

Percentatge de sessions 
que acaben amb 
sol·licitud de mediació 40,28% 62,58% 53,03% 58,08% 74,15% 50% 
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CAPÍTOL 9 
MEDIACIÓ I MÈTODES ALTERNATIUS DE 

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 

 

Sol·licituds de Mediació per seus 
col·legials 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Seu dels Jutjats de Tarragona 36 59 34 48 51 41 

Seu dels jutjats de Valls 16 13 3 10 13 23 

Seu dels Jutjats del Vendrell 33 25 33 38 68 41 
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CAPÍTOL 9 
MEDIACIÓ I MÈTODES ALTERNATIUS DE 

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 

 

 

El 67% de les mediacions que s’han justificat davant del Centre de Mediació en Dret Privat de la Generalitat 

de Catalunya han acabat amb acord entre les parts. 

Durada de les mediacions     

Menys d'un mes 29 82,86% 

1-2 mesos 4 11,43% 

Més de 3 mesos 5 5,71% 

Total 35 100,00% 
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CAPÍTOL 9 
MEDIACIÓ I MÈTODES ALTERNATIUS DE 

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 

 

El 82% de les mediacions s’han resolt, sigui amb acord o sense, en menys d’un més.  

A  més, el 93% s’han resolt en un termini màxim de 2 mesos. 

ALTRES DADES: 

Personal del Servei d'Orientació a la Mediació   

Nombre de persones que integren el servei  33 

Nombre de personal informador  32 

Nombre de personal administratiu del servei  4 
 

De les sessions informatives       

Procedència de 
l'atenció i/o sessió 
informativa 

Petició ciutadà   83 

Derivació judicial   21 

Serveis Públics 
Municipals 
Territorials 

OAC 2 

Serveis Socials 9 

Policia  3 

Urbanisme 0 

Consum 0 

Escoles 0 

Altres  
Professional de referència 7 

Entitats 3 

 

 
Persones del seu entorn  18 

Altres  
especificar quins 

37 

Nombre persones 
ateses 

Homes 106 

Dones 183 

Persones jurídiques 4 

Edat de les persones 
ateses 

-18 anys 0 

18-30 anys 42 

31-65 anys 175 

+65 anys 12 

Lloc de residència de 
les persones ateses 

Catalunya 6 

Comunitària 186 

Extracomunitària 46 
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CAPÍTOL 9 
MEDIACIÓ I MÈTODES ALTERNATIUS DE 

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 

 

De les sol·licituds de mediació     

Sol·licituds 
mediació 

Família 

Divorci, separació, nul·litat 41 

Ruptura de parella estable 9 

Liquidació règim econòmic marítim. 4 

Filiació, adopció, acolliment 0 

Exercici potestat parental i custòdia 8 

Relació avis, progenitors, altres 5 

Obligació aliments entre parents 0 

Liquidació béns entre familiars 1 

Successió 0 

Exercici tutela o guarda de persona gran o 
incapacitada 

0 

Empresa familiar 0 

Altres 1 

Civil 

Àmbit associacions/fundacions 0 

Àmbit propietat horitzontal i urbanitzacions 5 

Àmbit convivència ciutadana o social 2 

Altres 8 

 

CONCLUSIONS: 

L’any 2019 es va prendre la decisió de derivar al SOM totes aquelles consultes en els àmbits del Dret de 

família, de Dret privat, de propietat horitzontal, d’arrendaments, de contractes i de conflictes veïnals. 

Aquesta decisió ha continuat duent-se a terme durant aquest 2021. 

a) El nou criteri de derivació al servei d’orientació ha significat un increment en el nombre de sessions 

informatives i, també, en el de sol·licituds de mediació. 

b) Quan la gent obté la informació de forma directa i a través d’un professional, accedeixen a provar 

la mediació com a vehicle per resoldre el seu conflicte. 

Aquest canvi de criteri va suposar un augment automàtic del nombre de sessions informatives que s’ha 
mantingut durant el 2021 malgrat la pandèmia.  
 
Aquest any 2021 ha continuat sent any de COVID. Per tant, els tres SOMs de l’ICAT han continuat 
desenvolupant-se telefònicament. D’aquesta manera, hem mantingut prestant el servei a la ciutadania, i a 
la vegada, protegíem les nostres persones mediadores de la malaltia. 
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CAPÍTOL 9 
MEDIACIÓ I MÈTODES ALTERNATIUS DE 

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 

 

ACTIVITATS DE LA COMISIÓ DE MEDIACIÓ: 

Per part de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona, a més a més de la difusió de l’existència 
del SOM i de la cultura de la Mediació als organismes jurisdiccionals i altres administracions u 
organismes públics, s’ha fet difusió a la través de mitjans de comunicació locals i a nivell de tota 
Catalunya, destacant especialment: 
 

- La celebració del Dia Europeu de la Mediació el 21 de gener de 2021. Per commemorar 
aquest dia, es van fer les següents accions: 
 

o Unes sessions especials del Servei d’Orientació a la Mediació a les tres seus de 
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona situades a les seus dels jutjats de 
Tarragona, Valls i El Vendrell.  
 

o Una convocatòria amb mitjans de comunicació, realitzada conjuntament amb els 
Serveis Territorials del Departament de Justícia, per tal de fer balanç de l’any 2018. 

 
- L’última setmana de novembre es va col·laborar en l’organització de les X Jornades de 

Mediació a Tarragona juntament amb altres col·legis professionals, l’Ajuntament de 
Tarragona i altres entitats com l’Associació de Mediadors de les Comarques Tarragonines. 
 

- L’ICAT ha col·laborat amb el Consell de l’Advocacia en el projecte In-mediació, realizant una 
enquesta entre el col·lectiu per avaluar el grau de coneixement de la mediació i realitzant dos 
Focus Grups per debatre sobre les qüestions que es plantejaven. Dins d’aquest projectes es 
va realitzar una taller presencial destinat tant a persones mediadores com a persones no 
mediadores. 

 

 

                        

 

 

 

 

 FOCUS GROUPS del projecte In-mediació impulsat des del Consell de l’Advocacia Catalana 



Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona 53 

 

CAPÍTOL 10 BIBLIOTECA 

 

Funcions de la bibliotecària (Art. 44 dels Estatuts): 

a) Adoptar les mesures escaients per tal que es faci per part de les persones col·legiades usuàries un bon 

ús del Servei de Biblioteca. 

b) Actualitzar de forma permanent, i en la mesura dels recursos destinats, els fons bibliogràfics i 

hemerogràfics, siguin en suport paper o informàtic, portant el registre i el catàleg corresponents. 

c) Fomentar i facilitar l'ús de les noves tecnologies en el que sigui el seu àmbit d'actuació.        

 

 

La bibliotecària de la Junta de Govern és la Sra. Diana Caridad Morejón 

Corrales.  

 

DADES RELLEVANTS 

El Servei de Biblioteca de l’ICAT té com a funció principal resoldre les necessitats d’informació de les 

persones col·legiades. La biblioteca és un espai tan físic com virtual. La selecció, la gestió i la difusió de la 

informació està orientat a la recerca de la qualitat i d’oferir un servei a mida, tenint present també que les 

necessitats dels usuaris van evolucionant. Vetllar per oferir solucions als col·legiats/des i col·legiades i 

anticipar-s’hi és també un dels objectius prioritaris del servei. 

El mes de gener de 2021 el Servei de Biblioteca reprèn de nou l’activitat després del seu tancament el 

2020 amb motiu de la pandèmia. L’obertura implica una adaptació dels espais i la comunicació d’un protocol 

amb les mesures de seguretat i d’higiene que han de complir els usuaris. També es fa una important 

adquisició de monografies per tal d’actualitzar el fons bibliogràfic i minimitzar els efectes pel tancament 

del servei durant pràcticament nou mesos. 

La biblioteca ha centrat bona part dels seus esforços a ampliar els productes de biblioteca digital. Els 

objectius són clars: mantenir el fons bibliogràfic al dia, amb l’ajuda i col·laboració també dels presidents/es 

de les seccions col·legials, i seguir ampliant l’oferta de continguts digitals, gratuïts i online als usuaris. En 

aquest sentit, s’ha signat un acord amb Sepín que ha suposat que les persones col·legiades tinguin accés 

a la “biblioteca digital”, al “Cronus 180º”, a 29 revistes electròniques per matèries i, des del mes de desembre 

de 2021, també a la totalitat dels formularis; també s’ha donat accés a una selecció de “Pràctics” de 

l’editorial vLex des de la sala de consulta de la biblioteca (accés presencial), concretament: processal civil, 

penal, fiscal, laboral, mercantil, administratiu i concursal. 

D’altra banda aquest 2021 s’ha consolidat la col·laboració interbibliotecària. El mes d’abril es va renovar 

el conveni amb la Universitat Rovira i Virgili que dona accés a les persones col·legiades als serveis i fons 

documentals de la URV a través del CRAI.  
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CAPÍTOL 10 BIBLIOTECA 

 

També s’ha  impulsat activament la Comissió de Biblioteques del Consell de l’Advocacia, en la que el 

Servei de Biblioteca de l’ICAT ha col·laborat en diferents projectes, entre ells la posada en marxa del butlletí 

electrònic BiblioNews 2.0, un document de periodicitat trimestral que ofereix articles en línia d’accés 

complert i organitzats per matèries. Des de la Comissió de Biblioteques del Consell, a més a més, s’ha 

donat accés a totes les persones col·legiades del CICAC al programa de gestió de despatxos “Quolaw”, a 

formació online amb “vLex TV” i a la Biblioteca Digital de Colex (codis comentats i 800 llibres de la col·lecció 

“Paso a paso”, entre altres continguts).  

El passat mes de setembre de 2021 es va aprovar per Junta de Govern el Reglament General de la 

Biblioteca, una normativa molt necessària que té com a objectiu crear el marc regulador dins el qual queden 

definides les normes sobre el funcionament i organització del Servei de Biblioteca, així com les normes que 

hauran de seguir les persones col·legiades per fer ús d’aquests serveis.  

Aquest any s’ha fet inventari del fons de la biblioteca que no es feia des de 2017. La revisió del fons ha 

permès identificar els registres extraviats, esmenar errades de catalogació, llibres mal col·locats, i fer la 

selecció de llibres descatalogats. També s’ha elaborat uns criteris d’esporgada per tal de crear un registre 

de llibres subjectes a eliminació. 

També durant el mes de desembre  s’ha realitzat una enquesta específica per obtenir dades qualitatives 

dels Servei de Biblioteca. 

 

1.-  SERVEIS 

El 2021 s’han mantingut els serveis específics de la biblioteca (informació bibliogràfica, préstec, consulta 

de bases de dades, servei de documentació, compra i promocions de llibres, centre de suport i ajuda als 

usuaris en matèria de presentació d’escrits a través de plataformes digitals, etc.). D’aquest any, però, convé 

destacar l’ampliació dels serveis de biblioteca digital, especialment la subscripció a la Biblioteca Online 

de Sepín que té més de 1000 monografies catalogades i accessibles des de la intranet per tal que les 

persones col·legiades hi puguin accedir des de casa seva o el seu despatx. Cal esmentar que des del mes 

d’abril i fins al mes de desembre  hi han hagut més de 4.000 accessos i més de 13.000 documents vistos o 

llegits. 

 

 

 

 

 

16
2

Consultes al 
servei de 
documentació 

21
5

Adquisicions 
de llibres

10
.4

83

Fons 
catalogràfic

21
.6

07

Visites al 
catàleg 
online



Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona 55 

 

CAPÍTOL 10 BIBLIOTECA 

 

La reducció de la presencialitat per la pandèmia ha fet disminuir també durant el 2021 el nombre d’obres 

prestades des de la sala de consulta, tot i que es percep un lleuger increment del préstec digital a través 

del “Núvol de lectura” de Tirant lo Blanch especialment durant els darrers dos anys. 

 

 
 

Pel que fa als recursos digitals, la biblioteca té actualment i accessibles des del catàleg online més de 

1.500 documents electrònics a text complet. A més, i des de la intranet de l’ICAT, els col·legiats/des 

poden accedir a un total de més de 6.500 llibres, 30 revistes i 5 bases de dades consultables 

gratuïtament i des de qualsevol ordinador  

 
Bases de dades disponibles des de la  intranet de l’ICAT (2021) 
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CAPÍTOL 10 BIBLIOTECA 

 

Les persones col·legiades a l'ICAT poden consultar presencialment a la sala de consulta de la biblioteca 

les bases de dades vlex Premium i vLex Analytics, La Ley Digital, Expertia legal (abans Biblioteca Básica 

Procesal BOSCH), Tirant online i Tirant Analytics, Sepín Cronus Jurídico (versió premium), Pràctics vLex 

(processal civil i penal, contenciós administratiu, laboral, mercantil, concursal i fiscal). El quadre estadístic 

adjunt mostra el nombre d’accessos i documents descarregats o visualitzats de totes les bases de dades 

accessibles (tant des de la sala de consulta com des de l’àrea privada de l’ICAT): 

 

 

*Les dades de la  Biblioteca Digital de Sepín són d’abril a desembre 2021 

Així mateix s’ha continuat en la línia d’oferir serveis especialitzats, com les bibliografies elaborades des 

de la biblioteca per tal de donar suport als cursos organitzats principalment per l’ICAT. El 2021 s’han 

elaborat 32 dossiers bibliogràfics, respecte als 7 de 2020 i els 30 de 2019. També s’han publicat dos 

números del DSI de Família (juliol i novembre de 2021) en col·laboració amb la Secció de Dret de Família, 

i un dossier bibliogràfic específic sobre la Llei 8/2021, de suport a les persones amb discapacitat.  

Des de la biblioteca s’han tramitat 10 promocions de llibres amb un total de 231 peticions. El 2019 es van 

comunicar 7 promocions amb un total de 222 peticions. El 2020, amb el servei de biblioteca pràcticament 

aturat, es va comunicar una única promoció. 

2.-  USUARIS 

L’obertura parcial de la biblioteca es va iniciar el gener de 2021 seguint les mesures de seguretat, 

desinfecció, distància i quarentena dels llibres marcades per la Generalitat. Durant aquest període la 

presencialitat s’ha vist afectada també per les mesures d’aforament limitades que s’han mantingut de forma 

estricta durant el primer semestre de 2021. El darrer trimestre de l’any i amb l’ampliació de l’horari del 

Col·legi, s’ha arribat a un aforament similar al 2019.  

Una situació particular durant l’any 2021 és que, amb l’increment de productes disponibles des de la 

biblioteca digital, han contactat amb la biblioteca usuaris que no l’havien contactat mai o bé que feia molt 

de temps que no utilitzaven cap servei; per tant, tot i la baixada d’usuaris presencials, s’han recuperat o 

incorporat nous usuaris. 

 

 

BASES DE DADES Accessos
Documents 

visual./desc
Accessos

Documents 

visual./desc
Accessos

Documents 

visual./desc

2019 2019 2020 2020 2021 2021
Vlex Premium 2.179 1.386 x x x x

La Ley Digital 748 3.275 183 2.021 327 3.004

Sepín 1.153 2.117 379 1.128 845 2.007

Biblioteca Digital Sepín  (àrea privada 

ICAT)
x x x x 4.142 13.369

Tirant online (accés bca) 310 629 65 318 132 337

Tirant online (àrea privada ICAT) 6.246 16174 5.590 22.620 6.063 21.382
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3.-  ESPAIS  I  EQUIPAMENTS   

La sala de consulta compta amb vint-i-cinc punts de lectura. Durant el 2021 s’ha hagut de limitar l’aforament 
i s’ha reorganitzat l’espai per poder mantenir els protocols marcats per les autoritats sanitàries. Els usuaris 
actualment tenen accessibles dos portàtils i quatre ordinadors de sobretaula, tots amb lectors de firma 
digital. La zona de biblioteca disposa de Wi-Fi, una àrea d’hemeroteca, dvdteca i un plafó de novetats. 
 
Pel que fa a les dependències de l'ICAT localitzades als jutjats de Tarragona i del Vendrell, les persones 
col·legiades disposen d’ordinadors amb accés a bases de dades jurídiques i fons documental per  cobrir la 
tasca d'assessorament legal dels companys/es que realitzen el Servei d’Orientació Jurídica i el Servei 
d’Orientació a la Mediació.  La seu col·legial de Valls disposa d’una secció de codis legislatius. 
 

4.- FONS BIBLIOGRÀFIC 

El fons documental de la biblioteca de l’ICAT conté actualment més de 10.000 documents (4.000 

monografies, publicacions periòdiques, fons d’arxiu, materials en suport digital i documents electrònics) i 

més de 30 bases de dades jurídiques genèriques i especialitzades per matèries. L’increment més notable 

de la col·lecció respecte els dos anys anteriors ha estat clarament el fons digital que s’ha increment un 30% 

respecte el 2020. 

 

Durant el 2021 es van adquirir 215 monografies. Per matèries, l’augment més important ha estat en l’àmbit 

civil, seguit de penal, laboral i mercantil.  
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5.- ENQUESTA 

El mes de desembre de 2021 es va difondre una enquesta anònima específica dels serveis de formació i 

biblioteca per recabar el màxim de dades qualitatives possibles i definir millor les línies d’actuació del Servei 

de Biblioteca de cara l’any 2022. Segons les dades obtingudes: 

 

- Un 77% dels enquestats considera que la informació facilitada per la biblioteca és pertinent i 

s’ajusta a les seves necessitats. 

- Els serveis més utilitzats són: la consulta de bases de dades (43,6%), el préstec de documents 

(43,6%), l’ús dels ordinadors (30,8%) i l’accés a les promocions de llibres (28%). 

- Les bases de dades que més es consulten són vLex (61,8%),  Tirant online (52,9%) i Cronus 

Jurídic de Sepín (29,4%).  

- El 76,9% dels usuaris utilitzen el catàleg, però només “a vegades”.  

- Un 84,6% dels enquestats considera que l’atenció rebuda pel personal de la biblioteca és “molt 

bona". 

- El 85% dels enquestats valoren positivament l’equipament i l’espai. 

- El 97,5% dels enquestats fa una valoració global del servei entre “Bo” i “Molt bo”. 
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CAPÍTOL 11 CONVENIS   

Funcions col·legials (Art. 9 dels Estatuts)   

- Crear, de manera individual o amb d’altres persones físiques o jurídiques, societats, associacions, 

fundacions o qualsevol entitat o figura jurídica admesa en dret que tingui per objecte la prestació de serveis 

d’interès general per a l’advocacia, o que desenvolupin activitats en benefici de les persones col·legiades 

o de la professió, així com participar en entitats existents amb aquestes finalitats. 

 

Data Firma Entitat amb la que es signa Tipologia 
25/2/21  

Il·lustre Col·legi d’Economistes de 
Catalunya. 

 
Renovació del conveni de reciprocitat 
en la prestació de serveis en matèria 

formativa. 

1/4/21 Editorial Jurídica Sepin, SL  
Acord de col·laboració per facilitar 

l’accés als col·legiats a la biblioteca on 
line 

12/4/21 URV Conveni de col·laboració per habilitar 
l’accés dels col·legiats al CRAI 

20/4/21 Banc Sabadell  
Renovació de l’acord de col·laboració 
per donar a conèixer als col·legiats els 

productes bancaris. 

9/6/21 CGAE –  Sistema de Pagos 
certificados  

 
Conveni per facilitar l’accés dels 

col·legiats a la plataforma informàtica 
de pagos Certificados   

5/7/21 Arquia Banca, SA.  
Renovació de l’acord de col·laboració 

per fer accessible als col·legiats l’oferta 
comercial de Arquia Banca. 

 

7/9/21  
Servei d’Atenció a les Diversitats 

Sexuals i de Gènere de l’Ajuntament 
de Tarragona 

 
Renovació del Conveni de col•laboració 
per donar orientació jurídica als usuaris 

del servei municipal. 

11/11/21 Banc Santander  
Renovació de l’acord de col·laboració 
per donar a conèixer als col·legiats els 

productes bancaris 

24/11/21 Datalink for Bussinnes, SL  
Acord de col·laboració per oferir als 
col·legiats sistemes de seguretat per 

despatxos. 
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CAPÍTOL 12 TRIBUNAL ARBITRAL TARRAGONA 

 

 

Funcions col·legials (Art. 9 dels Estatuts)   

- Crear, de manera individual o amb d’altres persones físiques o jurídiques, societats, associacions, 

fundacions o qualsevol entitat o figura jurídica admesa en dret que tingui per objecte la prestació de serveis 

d’interès general per a l’advocacia, o que desenvolupin activitats en benefici de les persones col·legiades 

o de la professió, així com participar en entitats existents amb aquestes finalitats. 

 

DADES  MÉS  RELLEVANTS: 

El Tribunal Arbitral de Tarragona (TAT) es va fundar formalment a l’any 1994, a l'empara de les previsions 

de la Llei d'Arbitratge, per afavorir la difusió de l'Arbitratge, la seva pràctica i la seva utilització com a mitjà 

de solució de controvèrsies. 

 

En un món globalitzat com l'actual, els conflictes són cada vegada més freqüents i complexos, davant els 

quals les parts implicades requereixen respostes ràpides, flexibles i especialitzades. 

 

L’ICAT, membre de l'Associació per a l'Arbitratge de Tarragona, conscient d'aquestes necessitats, va ser 

un dels impulsors de la constitució del TAT i l'ha dotat dels últims avenços tecnològics i d'amplis mitjans 

materials i humans per al compliment dels seus fins. 

 

Emparant-se en la seva infraestructura, el TAT s'erigeix com una institució dedicada a l'administració de 

l'arbitratge, així com la seva difusió, coneixement i utilització generalitzada pels operadors jurídics i treballa 

amb la vocació d'administrar la institució designant els millors àrbitres especialitzats, que treballin amb 

serietat, qualitat, competència i rigor, per d'aquesta manera aconseguir una justícia ràpida i oportuna i 

cuidant l'aspecte econòmic. S'han aprovat unes tarifes reduïdes perquè no es vegi l'arbitratge com una 

institució costosa. 

 

L'autonomia de la voluntat és el principi essencial en aquest àmbit, de manera que les parts han de ser l'eix 

principal del procediment. Per això, el TAT es configura com un centre en el qual poden intervenir 

activament en el disseny i desenvolupament dels arbitratges que en ell es administren. 

 

El TAT permet als advocats, però també a la resta d'operadors (econòmics, empresarials, socials i 

institucionals), utilitzar els nostres serveis, amb absoluta confidencialitat i una eficàcia màxima. 
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CAPÍTOL 12 TRIBUNAL ARBITRAL TARRAGONA 

 

Membres del Tribunal Arbitral de Tarragona: 

Presidenta: Sra. Estela Martín Urbano. 

Vicepresident: Sr. Martín Garrido Melero. 

Secretari: Sr. José Maria Estil·les Farré. 

Vocals: Sres. Anna Magnet Planas i Cristina Penalba Sánchez i els Srs. Xavier Artal Martí, Víctor Noguera 

Oliach, Jordi Pascual Lario i Francesc Solà Sugrañes. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tarifes 

 Taxa d’apertura i registre de l’expedient: 200€ 
 Taxa de tancament de l’expedient sense arbitratge: 500€ 
 Taxa del procediment: 

 

DE A MÍNIM MÀXIM 

0 5.000 450 1.000 

5.001 10.000 1.000 2.000 

10.001 20.000 2.000 4.000 

20.001 35.000 4.000 5.250 

35.001 45.000 5.250 6.500 

45.001 70.000 6.500 7.750 

70.001 90.000 7.750 9.000 

90.001 180.000 9.000 14.400 

180.001 600.000 14.400 24.000 

600.001 1.500.000 24.000 30.000 

Superior   30.000 + 0,5% s/increment 
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CAPÍTOL 12 TRIBUNAL ARBITRAL TARRAGONA 

 

El Tribunal Arbitral de Tarragona ha obert 3 expedients durant l’any 2021 que han tingut la següent 

controvèrsia: 

 

    

  
OBJECTE DE LA CONTROVÈRSIA

Reclamació de quantia per factures impagades
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CAPÍTOL 13 FUNDACIO ICAT DE L’ADVOCACIA 

 

 

Funcions col·legials (Art. 9 dels Estatuts)   

- Crear, de manera individual o amb d’altres persones físiques o jurídiques, societats, associacions, 

fundacions o qualsevol entitat o figura jurídica admesa en dret que tingui per objecte la prestació de serveis 

d’interès general per a l’advocacia, o que desenvolupin activitats en benefici de les persones col·legiades 

o de la professió, així com participar en entitats existents amb aquestes finalitats. 

 

DADES  MÉS  RELLEVANTS: 

La Fundació ICAT de l’Advocacia és un ens específic que té com a objectiu principal proposar, estudiar i 

acordar actuacions de naturalesa essencialment social i assistencial per a tots els membres de l'advocacia 

del nostre Col·legi, així com també col·laborar en la prestació d'ajudes per aquelles institucions de caire 

altruista, com les organitzacions no governamentals d'interès per l'advocacia o el món del Dret. 

La Fundació ens ha permès donar una resposta adequada a totes aquelles necessitats que es puguin 

presentar, tant en el present com en el futur, establint ajudes complementàries a les establertes per la 

Seguretat Social o les entitats de previsió de l'advocacia ja siguin de caire econòmic, sanitari o farmacèutic 

i l'establiment de beques i ajudes per la recerca en tots els camps que puguin ser beneficiosos pel nostre 

col·lectiu, així com qualsevol altra necessitat que tingui cobertura amb les finalitats pròpies de la Fundació. 

Durant l’any 2021, la Fundació ha continuat amb la tasca engegada l’any 2020 de suport i col·laboració 

amb els col·legiats afectats en l’exercici de la professó i els efectes econòmics devastadors derivats de la 

crisi sanitària del COVID-19. En aquest sentit la Fundació ICAT, va prorrogar la Línia d’Ajudes COVID-19 

durant tot el 2021, per tal de permetre als col·legiats que ho necessitessin, accedir a un fons econòmic 

extraordinari per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.  

Aquesta línia d’Ajudes COVID-19, va ser extraordinària i específica per a aquesta situació, motiu pel qual 

la seva vigència va finalitzar el 31 de desembre de 2021. 

D’altra banda, la Fundació ICAT, també va crear un fons d’ajudes pe a la  formació per a l’any 2021 

destinada a l’advocacia jove que té com a finalitat millorar la formació dels col·legiats/des més joves incidint 

en les matèries pròpies del TOAD que els permetin, d’una banda, millorar els seus coneixements del dret 

per poder fer front amb més garanties l’exercici de la professió en aquests moments de crisi i, per l’altra, 

accedir a formació relacionada amb les temàtiques pròpies de cada àrea dels diferents torns d’ofici. 

Aquesta línia d'ajudes, fa palès el compromís que tant la Junta de Govern com la Fundació tenen amb 

l’advocacia jove. 

 

 

 

  

Peticions

19
Ajudes 
concedides

14
Total econòmic 
d'ajudes 
concedides

4.400€
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CAPÍTOL 13 FUNDACIO ICAT DE L’ADVOCACIA 

 

 
FUNDACIONS DE LES QUE EL COL·LEGI N ’ÉS PATRÓ  

 

 

 

  

    

  

 

ENTITATS SOCIALS AMB LES QUE L ' ICAT  I  LA FUNDACIÓ COL·LABOREN 

  

 

                  

  

  

  

  

http://www.onada.org/index.html
http://www.appctarragona.org/
http://www.fundacioginac.org/
http://fundaciobonanit.org/
http://www.llarnatalis.wp.arqtgn.cat/
http://ictustarragona.blogspot.com.es/p/lassociacio-qui-som-vcom-funcionem.html
http://fundacionnoelia.org/
http://www.creuroja.org/AP/CM.aspx
http://www.caritasdtarragona.cat/
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CAPÍTOL 14 COMUNICACIÓ 

 

 

Funcions col·legials (Art. 9 dels Estatuts)   

- Potenciar la publicitat institucional. 

 

DADES RELLEVANTS: 

Una de les funcions principals que té encomanades el Col·legi és  “la d’ordenar, representar i defensar la 

professió d'advocat/ada i els interessos professionals de les persones col·legiades”. També la d’aconseguir 

ser percebuts pels nostres col·legiats/des i la ciutadania com un servei eficient, àgil, fiable, segur, i 

compromès amb les finalitats previstes dins dels seus Estatuts. Per dur a terme aquesta missió l’ICAT 

compta amb diferents canals de comunicació interna i amb un assessor de comunicació externa, amb 

l’objectiu d’impulsar accions comunicatives per promoure la presència mediàtica de la institució en premsa 

i altres mitjans de comunicació i incrementar-ne els impactes. 

L’any 2020 la comunicació corporativa va estar marcada per la crisi de la Covid-19. El volum principal de 

comunicats i notícies va anar orientat a les ajudes a les persones col·legiades, canvis en la normativa, 

informacions sobre protocol d’actuacions amb l’Administració de justícia i la formació online.  

A l’any 2021 s’ha reprès l’activitat amb una certa normalitat i l’estratègia de comunicació s’ha centrat més 

en la difusió dels serveis del Col·legi i en la participació de l’ICAT en diferents mitjans de comunicació 

(premsa i mitjans audiovisuals) per potenciar i visibilitzar el paper de la institució en la defensa dels 

drets de la ciutadania i de l’advocacia. En la tasca divulgadora de la funció social de l’advocacia hi ha 

participat activament no només membres de la Junta de Govern si no també companys i companyes que 

formen part de les seccions col·legials. Un exemple ha estat el programa de divulgació sobre el marc 

legal en temes d’interès ciutadà en col·laboració amb Tarragona Ràdio i del que, des del mes d’octubre 

de 2021, s’han celebrat tres edicions. 

1.- CANALS DE COMUNICACIÓ (INTERNS I EXTERNS) 

Els canals de distribució dels continguts informatius de l'ICAT són : 

- Comunicats per correu electrònic i Newsletter 

- Plana web (notícies i notificacions) 

- Notes de premsa i mitjans de comunicació audiovisuals 

- Xarxes socials (twitter, facebook, linkedIn i instagram) 

- Publicacions (revista Fòrum Jurídic i Fòrum Jurídic Digital ) 

A nivell més institucional també s'utilitza el format paper (model tipus carta) i engloba, entre d’altres: 

- Condols 

- Agraïments 

- Enhorabones 

- Invitacions 

- Felicitacions i comiats de càrrecs institucionals 
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CAPÍTOL 14 COMUNICACIÓ 

 

 

2.-  PLANA  WEB 

Durant el 2021 s’han anat comunicant a través de la plana web de l’ICAT novetats jurídiques, notícies 

institucionals, posada en marxa de nous serveis, signatura de convenis de col·laboració, reunions de la 

degana i altres membres de la Junta de Govern amb diversos col·lectius professionals, programació d’actes 

i, especialment, l’oferta formativa mitjançant l’agenda de la web. També i dins de l’apartat de 

“Comunicats/Notificacions” s’ha difós tota aquella activitat que no és pròpia del Col·legi però que pot ser 

d’interès per a les persones col·legiades. En total s’han publicat 236 notícies i 75 comunicacions.  

 

 

 

 

Com a novetat, aquest 2021 s’ha creat un espai a la web de “Dubtes freqüents” i s’han incorporat nous 

continguts a les àrees de TOAD i Ciutadania per facilitar l’accés a la cita prèvia i a la documentació 

requerida per sol·licitar justícia gratuïta i accés al SOJ, donat que totes aquestes gestions les ha de fer el 

ciutadà telemàticament. També s’ha publicat un “Catàleg de serveis” per donar a conèixer d’una manera 

pràctica i en un sol format què és el que el Col·legi ofereix a les persones col·legiades.  

Pel que fa als accessos a la web, de les dades estadístiques analitzades i respecte a la comparativa amb 

anys anteriors, destaca amb diferència l’increment dels usuaris de l’extranet, un 70% més alt que l’any 

2020. Aquest important augment dels usuaris és, en part, conseqüència de l’ampliació dels serveis i 

aplicatius digitals que durant l’any 2021 s’han anat posant en marxa a través de l’extranet; per 

exemple la Biblioteca Digital de Sepín, que ha generat més de 4.000 accessos a l’àrea privada des del mes 

d’abril i fins al mes de desembre de 2021; o bé l’aplicatiu d’intercanvi de guàrdies o l’apartat de gestió de 

queixes. 

 

 

 

 

 
NOTÍCIES 

2021 236 

2020 179 

2019 387 

https://www.icatarragona.com/mnu/109/dubtes-frequents/
https://www.icatarragona.com/userfiles/files/cataleg_serveis%282%29.pdf
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CAPÍTOL 14 COMUNICACIÓ 

 

Pel que fa a la classificació segons dispositiu utilitzat per accedir a la plana web, el 2021 ha disminuït 

l’accés per ordinador i tablet i s’ha mantingut a nivells del 2019 l’accés per mòbil. 
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3.-  COMUNICATS   

Respecte a les comunicacions digitals. El 2021 s’han enviat 197 comunicats per correu electrònic. Pel que 

fa a les comunicacions relacionades amb el torn d’ofici, el mes d’abril es va posar en marxa una 

plantilla específica (“circulars”) per als comunicats d’aquesta àrea amb la finalitat de millorar l’impacte i 

les visualitzacions atès que és una informació que és força rellevant i que sovint té una afectació directa 

tant per la gestió del servei  com per al propi col·legiat/da. 

 

 

 

 

Aquest any i com a novetat el Col·legi ha posat en marxa un nou canal de comunicació. Es tracta del 

butlletí ICATNews. Amb un disseny més visual i un estil clar i directe aquesta newsletter, que s’envia 

quinzenalment via correu electrònic, vol informar dels temes més rellevants de la vida col·legial i mantenir 

al dia a les persones col·legiades de tot allò que les afecta institucionalment, prioritzant la informació de 

servei al col·legiat/da. El primer número es va enviar el mes de maig i en total, durant el 2021, se n’han 

enviat catorze. 

 

4.-  NOTES  DE  PREMSA 

El 2021 l’ICAT ha enviat als mitjans de comunicació un total de 26 notes de premsa, dues més que el 2019. 

El 2020 se’n van enviar sis.  

A través d’aquestes notes de premsa l’ICAT ha donat a conèixer les dades del Servei d’Orientació a la 

Mediació; ha informat de les mesures que s’han pres per minimitzar l’impacte de la Covid-19 dins del 

col·lectiu; ha manifestat el seu posicionament  respecte a qüestions tan rellevants i controvertides com la 

vacunació prioritària dels advocats del TOAD o les afectacions produïdes per la reducció dels 

aforaments als jutjats amb els conseqüents retards i incidències tant per als advocats i advocades com 

per a la ciutadania.  

De  caràcter institucional destaquem la comunicació de la presa de possessió de la degana i la Junta de 

Govern, en la que van participar nombroses autoritats com la consellera de Justícia i l’alcalde Tarragona.  

També la festa de Sant Raimon, la primera que se celebra des de l’inici de la pandèmia; la visita de 

presentació de la degana a l’Ajuntament de Tarragona; o la participació del Col·legi a la trobada de 

Juntes de Govern organitzada pel CGAE i que es va celebrar el passat mes de setembre a Bilbao.  

Pel que fa a la funció social de l’advocacia s’ha informat de les accions que s’han realitzat des de la 

Fundació ICAT de l’Advocacia amb diferents entitats i associacions del territori; la realització de xerrades 

als instituts d’ESO per part de membres de la Junta de Govern; i la celebració de diades tan especials 

com el Dia Internacional de la Dona, la Diada de la Justícia Gratuïta o el Dia per a l’Eliminació de la 

Violència Contra les Dones, entre altres.  

 
COMUNICATS CIRCULARS DEL 

TOAD 

2021 197 32 

2020 209  

2019 215  
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En darrera instància l’ICAT ha informat als mitjans sobre la renovació de la ISO 9001 que certifica l’eficàcia 

en la seva gestió;  la creació de nous serveis orientats a la digitalització i millora de les aplicacions actives 

actualment per a les persones col·legiades, com la digitalització de l’intercanvi de guàrdies; també la 

programació de jornades formatives de rellevància nacional, com les de Dret Portuari, que aquest 2021 

han arribat a la seva vuitena edició; i les diferents accions de comunicació promogudes per les seccions 

col·legials, com la nota de premsa enviada per la Secció de Dret Laboral denunciant el dèficit de 

l’atenció presencial en les diferents administracions o l’enviada per la Secció de Dret Animal amb 

l’acord amb l’Ajuntament de Tarragona pel control dels coloms amb pinso anticonceptiu. 

Les notes de premsa estan accessibles de forma permanent a la plana web en un espai al servei dels 

mitjans de comunicació. Des d’aquest apartat (Col·legi/Notes de premsa) els professionals del periodisme 

tenen a la seva disposició diversos materials per facilitar la seva tasca informativa de tot allò que tingui a 

veure amb l’ICAT.  Seguidament adjuntem un recull de les darreres notes enviades: 
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5.- XARXES SOCIALS: 

L’ICAT està present en diferents xarxes socials (twitter, facebook, linkedln i des de 2020 també instagram). 

 

Des de les diferents xarxes socials s’ha donat difusió de l’activitat generada pel Col·legi. El twitter de l’ICAT 

compta ja amb 4.170 seguidors, una xifra que s’ha mantingut força estable des del 2019. Pel que fa al 

nombre de seguidors a instagram, el 2021 ha augmentat un 10% respecte el 2020, que és quan es va 

posar en marxa; pràcticament el mateix increment que han tingut els seguidors a linkedln. 

En relació amb el facebook, durant el 2021 s’ha duplicat el nombre d’interaccions respecte l’any 2020 i 

s’ha gairebé triplicat el tràfic en aquesta xarxa, essent per tant i, amb diferència, la plataforma més utilitzada. 

Dades Instagram:  

 

 

 

Dades linkedln: 

  

  

 

 

Dades twitter: 

 

 

 

 

 

 Seguidors Tweets Interaccions 

2021 873   

2020 623 317 1.300 

 Publicacions Seguidors 

2021  1.720 

2020 785 1.574 

 
Seguidors Tweets Interaccions Tràfic 

2021 4.170    

2020 4.100 766 858 4.000 clics 

2019 3.900 921 1.300 2.600 clics 
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Dades facebook: 

 

 

 

6.-  PUBLICACIONS:  

El Col·legi ha publicat dos números de la revista Fòrum Jurídic corresponents al mes de juliol de 2021 

(núm. 68) i al mes de desembre de 2021 (núm. 69). Aquesta revista té periodicitat semestral i es publica en 

paper (pdf accessible també des de la web de l’ICAT). 

En aquestes dues darreres edicions, i coincidint amb els canvis dins del Consell de Redacció de la revista 

fruit de la renovació de la Junta de Govern,  s’han renovat algunes seccions, incloent en cada número un 

nou apartat en format entrevista i també una secció dedicada a l’advocacia solidària.  

  

 

 

 

L’ICAT publica també una revista en format electrònic: el Fòrum Jurídic Digital. Durant el 2021 s’han rebut 

tretze col·laboracions, respecte a les cinc de 2020 i a les vint de 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Publicacions Fans Interaccions Tràfic 

2021  855 6.712 13.972 clics 

2020 785 603 3.500 5.000 clics 

2019 892 568 3.800 3.600 clics 
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MESURES ADOPTADES FRONT LA COVID-19  

 

Arran de la crisi sanitària causada per la COVID 19 i com a conseqüència de la repercussió d’aquesta en 

l’activitat professional de tot el col·lectiu, des del Col·legi es van adoptar una sèrie de decisions amb la 

finalitat de posar a l’abast dels companys tota la informació que s’anava succeint, així com l’adopció d’un 

seguit de mesures a fi i efecte de minimitzar l’impacte econòmic que suposava la nova realitat. 

En primer lloc, es va crear un apartat a la web col·legial “COVID 19”/INFORMACIÓ CORONAVIRUS en 

què puntualment s’anava informant als col·legiats i col·legiades de totes les novetats que s’anaven succeint 

i de les resolucions administratives que s’adoptaven per les autoritats competents i per les diferents 

administracions públiques. Així mateix, s’informava de les decisions adoptades per la Junta de govern de 

l’ICAT, pel CGAE, pel CICAC i pel CGPJ. 

Paral·lelament, es va posar en marxa la OAC (Oficina d’atenció al col·legiat COVID 19), una plataforma 

digital de suport col·legial que pretenia donar resposta a aquelles qüestions que fessin referència directe 

amb l’impacte causat a nivell professional i econòmic derivat de la pandèmia COVID-19 i amb la finalitat 

d’assessorar i orientar a les col·legiades i els col·legiats en totes aquelles qüestions relacionades amb la 

nostra professió, com sol·licitar les ajudes nacionals i autonòmiques aprovades, préstecs bancaris o 

bonificacions en la TGSS, entre d’altres. 

Les mesures de caire econòmic preses en 2021 van ser les següents:   

1.- CONDONACIÓ del 100% de la quota del mes de gener del 2021.  

2.- REDUCCIÓ ENTRE EL 2% I EL 3% de les quotes col·legials, segons els trams. 

3.-  CONDONACIÓ de la quota d'incorporació a l'ICAT dels nous col·legiats fins el 31 de desembre de 2021, 
igual que a l’anterior any 2020.  

 

 

 

 

 
 


