
PLA  D’ACCIÓ CONSELL 
DE L’ADVOCACIA 

CATALANA
2023



SOM ADVOCACIA CATALANA: CONSTRUÏM JUNTS

ADVOCACIA CATALANA

•COL·LEGIS de L’ADVOCACIA

•CONSELLERS I CONSELLERES

•JUNTES DE GOVERN

•JOVES ADVOCATS i ADVOCADES DE 
CATALUNYA

•DEGANS I DEGANES EMÈRITS

•ADVOCATS I ADVOCADES

•PERSONAL TÈCNIC DEL CONSELL I 
DELS COL·LEGIS

Oberts a la 

participació, amb 

voluntat de 

cohesió:  

Projectes on tots i 

totes sumem, 

aportem idees i 

projectes.



SOM ADVOCACIA CATALANA: CONSTRUÏM JUNTS

2023:40 ANYS DE 

CONSELL:

D’on venim, on 

som, on volem 

arribar? 

Dissenyem junts el  

nostre futur!!!!



Vocació de servei als col·legis, als professionals 
de l’advocacia i a la ciutadania

ADR- MASC’s: L’advocacia, referent professional en 
la solució extrajudicial dels conflictes.

•Formació (Novetats legislatives, habilitats).

•Promoció de les diferents formes de solució extrajudicial dels conflicte. 
(comunicació, inclusió de clàusules en els contractes.

•Continuació de l’harmonització dels  TA’S .

•Nous projectes en Mediació pels ICA’S (Mediació exprés, justícia restaurativa, 
proves pilot...).

• InMediació 2023.

•Millora de les tarifes en Mediació.

•Consolidació de pràctiques en Mediació, amb aportacions doctrinals i obres.



Vocació de servei als col·legis, als professionals 
de l’advocacia i a la ciutadania 

BIBLIOTEQUES: Amb els ICA’S apropem el 
coneixement als advocats i advocades.

•Informació i comunicació dels productes posats a 
disposició dels col·legis per  als  col·legiats i col·legiades.

•Biblionews.

•Co-edicions.

•Formació en noves eines.

•Catàleg de biblioteques.



Vocació de servei als col·legis, als professionals 
de l’advocacia i a la ciutadania 

CRAJ: Una advocacia defensada i emparada. 

•Exigència de Respecte  als professionals de l’advocacia.

•Defensa de la professió i dels advocats i advocades. 

•Defensa del dret a la Conciliació professional, personal i familiar.

•Exercici de la professió sense barreres post Covid. Lliure accés als edificis 

judicials i al personal al servei de l’administració de justícia.
•Anàlisi de l’impacte de les lleis d’eficiència a Catalunya.

•Instar la creació de una nova Comissió on estiguin representats tots els 
col·lectius que intervenen en la prestació del servei públic de justícia 
(Advocacia, Procuradoria, Dep. Justícia, TSJC, LAJ’S), amb intervenció 
d’altres col·lectius segons temes tractats (Habitatge, Interior,...). 

•Defensa d’un servei públic de la justícia eficient i de proximitat a la 
ciutadania i als professionals del territori.



Vocació de servei als col·legis, als professionals 
de l’advocacia i a la ciutadania

DEONTOLOGIA I DEFENSA DE LA PROFESSIÓ: El 
valor de l’ètica i el prestigi de l’advocacia. 

•Defensa de l’advocacia davant l’intrusisme, i emparament col·legial.

•Treball conjunt i transversal  amb la Comissió de Normativa. Estudi de la 
normativa interna del Consell de l’Advocacia Catalana  i normativa externa.

•Harmonització  de criteris  dels ICA’S.

•Tramitació  dels expedients deontològics del Consell.



Vocació de servei als col·legis, als professionals 
de l’advocacia i a la ciutadania 

DRETS DELS ANIMALS: Empatia amb el benestar 

dels animals.

• Propostes de millora de la normativa.

• Oferiment a l’administració de col·laboració.

• Denúncia pública de situacions lesives pels drets dels animals.



Vocació de servei als col·legis, als professionals 
de l’advocacia i a la ciutadania

DRETS HUMANS: Advocacia solidària i  atenta a la 
realitat social

•Denúncia de vulneracions.

•Defensa de l’advocacia amenaçada. 

•Formació en drets humans (jurisprudència TEDH, TJUE i TC en relació als DDHH. 
Defensa davant la tortura. Bretxes digitals i drets humans. Carta Social europea...)

•Actes: Congrés de Drets Humans. Premi VALORS DE L’ADVOCACIA.

•Actualització de Guies.



Vocació de servei als col·legis, als professionals 
de l’advocacia i a la ciutadania

FORMACIÓ: Una advocacia actualitzada  en 
coneixement

•Novetats legislatives. 

•Actualització de Jurisprudència.

•Formació en Habilitats.

•Formació especialitzada.

•Sessions pràctiques: transferència de coneixement i experiència.

•Tallers de salut mental de l’advocacia.

•Congrés de Dret Civil Català.

•Varietat de formats per adaptar el format més adient al contingut formatiu: 
#14InDrets. Webinars. Cursos. Tallers. Formació on line i presencial



Vocació de servei als col·legis, als professionals 
de l’advocacia i a la ciutadania

LLENGUA: Proactius en la defensa de la nostra 
cultura i el respecte als drets lingüístics de la 

ciutadania 

•Compendium.cat: El moment de les Universitats. Creixement del portal.

•Actes: Premi Agustí  Juandó i Royo. Jornada de Llengua.

•Manteniment del programa Català  i TOAD.

•Reivindicació i defensa de les Bases de Terrassa 2022.

•Defensa del català a l’àmbit jurídic.

•Formació i Difusió dels drets lingüístics.

•Suport als advocats i advocades davant vulneracions a l'àmbit lingüístic.

•Formació en català als professionals de l’advocacia.



Vocació de servei als col·legis, als professionals 
de l’advocacia i a la ciutadania

INTERNACIONAL: Cerquem aliances que reverteixen 
en els advocats i advocades. 

• Formació:

Formació en Dret UE.

 Projectes en el marc UE: 

• Manteniment dels programes TRADATA 2, CIVIL LAW. 

• Programa ERASMUS.

• Nou projecte adreçat a l’advocacia jove. Formació  en Dret 
UE.

• Perpinyà i Andorra: Posem en comú advocats i advocades. Foment 
de les relacions internacionals dels despatxos.



Vocació de servei als col·legis, als professionals 
de l’advocacia i a la ciutadania

NORMATIVA: Posem al dia la normativa interna i 
treballem per incidir en les propostes legislatives  

• Normativa interna:

Revisió  de la NAC per  si es considera necessari la seva actualització.

Finalització del  procés d’adequació a la legalitat  dels Estatuts del Consell.

Incidència en Processos legislatius:

Dret Concursal i Segona oportunitat. Desplegament formularis. Seguiment de bones pràctiques 
en segona oportunitat.

Dret Civil Català.

Seguiment i impacte  de les Lleis d’eficiència a Catalunya.

Defensa d’un servei públic de la justícia eficient i de proximitat a la ciutadania i als professionals 
del territori.

Propostes en matèria d’habitatge i en l’àmbit de les ocupacions delictives



Vocació de servei als col·legis, als professionals 
de l’advocacia i a la ciutadania

TAXACIÓ DE COSTES: Avancem per una advocacia 
respectuosa amb el Dret de Consum

•Nous models de fulls d’encàrrec.

•Accions per incentivar l’ús generalitzat dels fulls 
d’encàrrec.

•Coneixement i difusió de jurisprudència i de normativa 
per evitar pràctiques abusives. 



Vocació de servei als col·legis, als professionals 
de l’advocacia i a la ciutadania

TECNOLOGIA: Per una advocacia emprenedora, 
sense deixar enrere a cap company/-a

•Formació bàsica per evitar bretxes digitals:  eines ofimàtiques, 
signatura digital, ciberseguretat.

•Formació especialitzada.

•Pla de Ciberseguretat: Consell,  ICA’S segurs i despatxos segurs.

•Avancem en la digitalització de l’AJG.

•Advocacia innovadora. II Ed. Tech Advocacia. Reflexió sobre els 
impactes de la tecnologia en la ciutadania i en l’exercici de la professió 
(Intel·ligència Artificial, Metavers; Legal tech...).

•Col·laboració amb altres institucions per la digitalització de la justícia.



Vocació de servei als col·legis, als professionals 
de l’advocacia i a la ciutadania

TOAD: Al servei de la societat, sense deixar de mirar 
els nostres col·legis i els nostres companys i 

companyes

•Millora dels mòduls de forma general per l’any 2024.

•Racionalització del sistema de guàrdies i reconeixement de la disponibilitat, 
atenent a les dificultats de determinats territoris.

•Coordinació de criteris en la gestió i tramitació de l’ AJG.

•Coordinació de criteris de justificació d’actuacions TOAD.

•Avenços en la tramitació digital de l’AJG.

•Formació al personal tècnic dels ICA’S (excel, word, ISO, tramitació AJG, 
justificació d’actuacions,...).

•Disseny i formació en Dret i  habitatge.



Vocació de servei als col·legis, als professionals 
de l’advocacia i a la ciutadania

VM I IGUALTAT: Treballem per la consecució de una 
societat paritària. També en l’advocacia 

• Commemoració dels 2 anys de la reforma de la Llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar 
la violència masclista.

• Campanya 8 de març 2023.

• Defensa de la conciliació professional i personal.

• Accions per avançar en igualtat en la professió.

• Seguiment del compliment del Protocol d’Assistència lletrada immediata a les víctimes.

• Seguiment dels indicadors de concessió d’O.P. a Catalunya i proposta establiment d’accions 
per remoure les diferències amb la resta de l’Estat.

• Atenció a  una  possible comarcalització dels Jutjats especialitzats en VIGE.

• Formació continuada de l’advocacia en VM.

• 25 de novembre: Acte en reivindicació de l’eliminació de la violència masclista. 



Proactius en 
Comunicació:

Informem 
del què fem. 
Generem afecció.

Defensem i 
prestigiem la 
professió.

ICA’S: 
Implicació i 
Coordinació 

Calendari de 
comunicació

Articles 
d’opinió

Campanyes  
(ADVOCACIA

, TOAD, 
SERVEIS, 
CRAJ, VM)

Què pensa 
l’advocacia 

catalana? Un 
feed-back

imprescindible. 
(ENQUESTA)

Nous 
col·legiats i 

col·legiades: 
Benvinguda



Responsables de les nostres accions i 
obligacions

T
R
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S
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C
IA • Interna

• Externa

• Advocacia

• Ciutadania

E
C

O
N

O
M

IA • Gestió 
interna

• Comissions

• Actes D
IN

A
M

IS
M

E •Una comissió 
permanent per 
la resolució 
dels temes 
ordinaris

•Un Ple on 
debatre i 
reflexionar

•Comissions, 
implicades en 
la vida del 
Consell

E
S

C
O

LT
A

 A
C

T
IV

A • Una 
enquesta 
per saber 
què pensem 
i què 
necessiten 
els 
advocats i 
advocades, 
dels 
col·legis i 
del Consell



Amb projectes engrescadors des de la 
responsabilitat social de la Institució

DISCAPACITAT

Continuem 
treballant en la 

millora de 
l’accessibilitat de 

la justícia en 
favor de les  

persones amb 
discapacitat.

INFÀNCIA

Seguiment de la  
implantació general 
a tota Catalunya del 

model Barnajus.

Projecte Mediació i 
infància 

desprotegida. 
Posada en marxa

CORREDOR DE LA 
MEDITERRÀNIA

Liderem la 
reivindicació de 
infraestructures 

necessàries per a 
la vida econòmica 

dels nostres 
pobles i ciutats

MEMÒRIA 
HISTÓRICA

(Advocacia 1936-
1945) 

Reconeixement, 
en un  exercici de 

solidaritat , 
d’aquells  que no 

van poder 
continuar exercint 

la professió.



CALENDARI D’ACTES PRINCIPALS
■ 13 de Gener: Trobada de  degans i deganes. Reflexió i posada en comú de idees i propostes per concretar el Pla 

d’Acció 2023 del Consell.  

■ 19 de Gener: Recepció al Parlament de Catalunya. 2 anys de la reforma de la llei 5/2008.

■ 23 de gener: Recollida de Menció Honorífica a la Comissió de Llengua. Dia de la Justícia. Palau Generalitat.

■ Febrer: Comissions del Consell. Informació del Pla d’acció del Consell i iniciem junts la seva execució.

■ Març: Trobada Internacional. Generant sinèrgies i espais en comú (Consell, ICA’S CAT,  ICA Perpinyà, ICA Andorra, ICA 
Illes Balears).

■ Abril: Jornada de Llengua.

■ Maig: Congrés de DDHH i Premi Valors. 

■ Maig: Congrés Nacional  de l’Advocacia.

■ Juliol: Congrés de Dret Civil Català. 

■ Setembre: Congrés de Mediació.

■ Setembre: Jornada Tech.

■ Octubre:  Premi Agustí Juandó i Royo.

■ Novembre: Juntes de Govern: 40 ANYS DEL CONSELL DE L’ADVOCACIA CATALANA: D’on venim, om som, i on volem 
arribar. Dissenyem junts el nostre futur com advocacia catalana.



COMISSIÓ PERMANENT 

Vicepresidència Secretaria Tresoreria Vocalia Vocalia Ex Presidència

Excma. Sra. 

Marta Martínez

Excma. Sra. 

Estela Martin

Excm. Sr.  

Rogeli Montoliu

Excm. Sr.  

Jesus  Sánchez 

Excm. Sr.  

Joan Martinez

Excm. Sr. 

Joan Ramon  

Puig 



COMISSIONS DEL CONSELL  
ADR I MEDIACIÓ BIBLIOTEQUES CRAJ DEONTOLOGIA i 

DEFENSA PROF
DRETS DELS 

ANIMALS

Excma. Sra. 

Marta Martínez

Excm. Sr.  

Joan Martinez

Excm. Sr.  

David Casellas

Excma. Sra. Maria 

Pastor 

Excm. Sr.  

Ignasi Puig 



COMISSIONS DEL CONSELL  
DD HH ÈTICA, TRANSP  

I COMPLIANCE
FORMACIÓ INTERNACIONAL LLENGUA

Excm. Sr.  

Jesus  Sánchez 

Excma. Sra. 

Eulàlia Barros

Excm. Sr. David 

Casellas

Excm. Sr.  

Albert Sierra 

Excma. Sra. 

Eulàlia Barros

Excma. Sra. 

Marta Martínez

Excm. Sr.  

Joan Ramon  Puig

Excm. Sr. 

Albert Sierra

Excm. Sr. 

Rogeli Montoliu



COMISSIONS DEL CONSELL  

NORMATIVA TAXACIÓ DE 
COSTES

TECNOLOGIA TORN D’OFICI VM I IGUALTAT

Excm. Sr.  

Ignasi Puig 

Excma. Sra. 

Maria Pastor

Excm. Sr.  

Joan Martinez

Excm. Sr.  

Jordi Albareda

Excma. Sra.

Eulàlia Barros

Excma. Sra. 

Estela Martin

Excma. Sra.

Eva Ribó, 



GRUPS DE TREBALL I PROJECTES   

INFÀNCIA DISCAPACITAT CORREDOR DE LA 
MEDITERRÀNIA

MEMÒRIA 
HISTÓRICA

Excma. Sra.  

Eva Ribó 

Excma. Sra.  

Eva Ribó 

Excma. Sra.  

Encarna Orduna

Excma. Sra.

Marta Martínez

Degans emèrits

JAC

Excma. Sra.  

Encarna Orduna

Excma. Sra.

Marta Martínez



GRUPS DE TREBALL I PROJECTES   
ENQUESTA 
ADVOCACIA

JUNTES DE GOVERN COMUNICACIÓ

Excm. Sr.

Jesus Sánchez

Excm.  Sr.

Rogeli Montoliu

Excma. Sra.  Encarna Orduna

Excma. Sra. Marta Martínez

Excm. Sr. David Casellas

Excma. Sra. Maria Pastor

Excm. Sr.

Jesus Sánchez

Excm.  Sr.

Albert Sierra



FEM CONSELL, FEM ADVOCACIA CATALANA 
AMB PROJECTES I VALORS!

COHESIÓ
VOCACIÓ DE 

SERVEI

PROACTIVITAT RESPONSABILITAT



FEM CONSELL, FEM ADVOCACIA CATALANA!


