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PLA
D’ACCIÓ B+S
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona

rganització

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (en endavant també l’ICAB).
Breu descripció:
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona no és una entitat mercantil típica, sinó que es tracta d’una
corporació de dret públic, però no per això ha de quedar allunyada d’exercir una bona acció de
responsabilitat social corporativa.
Cal tenir en compte que entre les finalitats del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona establertes
estatutàriament hi ha la de " vetllar perquè l'actuació professional dels advocats i advocades
respongui als interessos i les necessitats de la societat actual, així com garantir les bones pràctiques i
el compliment de les seves obligacions deontològiques".
Un dels objectius més clars és la integració en la societat on desplega els seus efectes així com
garantir el respecte escrupolós a unes normes ètiques, es troben en l'ADN d'aquesta corporació.
A més, també avança l'article 7 dels Estatuts respecte de les finalitats, que hauran de "(...) promoure

les activitats i prestar els serveis que beneficiïn als seus membres i la funció social que té encomanada
(...)" tornant per tant a incidir en aquest aspecte social que en tota estratègia de responsabilitat
corporativa ha de presidir.
Dades de contacte:
Adreça: C/ Mallorca, 283
Telèfon: 93 496 18 80
Adreça electrònica: icab@icab.cat
Pàgina web: www.icab.cat
Persones de contacte: Sr. Juanjo Climent [secretariadejunta@icab.cat]
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 18 gener 2013

2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ
Breu descripció del procés d’elaboració:
Per tal d’implicar a l’organització i els diversos grups d’interès en el tema de la sostenibilitat, s’ha
desenvolupat un pla d’acció que tractarà com a eixos bàsics accions dirigides al col·lectiu d’advocats
/des i/o treballadors, a la ciutadania i a la reducció de la petjada de carboni, incidint amb una
comunicació transversal.
Data d’aprovació del Pla d’acció: 24/03/2015
Vigència del pla d’acció: 2014 - 2017
Personal implicat: Sr. Marc Alomà [sac@icab.cat]
Sr. Jordi Sabadell [manteniment@icab.cat]
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3. DIAGNOSI
L’ICAB és una institució amb més de 150 anys d'història que en l'actualitat té més de 24.000 persones
col·legiades, hem de tenir en compte que el 68% són d'adscripció obligatòria, en la mesura que la
regulació actual exigeix que per al desenvolupament de l'advocacia s'estigui col·legiat , mentre que el
32 % corresponen a la modalitat de persones col·legiades no exercents i, per tant, d'adscripció
voluntària .
Compta amb uns 190 treballadors i disposa d'unes instal·lacions repartides en diversos edificis que
ocupen més de 9.000 metres quadrats, entre els quals hi ha un Palauet modernista considerat
patrimoni cultural i una biblioteca, que tant per volum com per les obres que conté i entre les quals hi
ha alguns incunables, tenen un valor històric més enllà del purament material.
L'òrgan de direcció executiu l'encapçala una Junta de Govern formada per 16 membres que són
escollits cada 4 anys.
Donades les finalitats de la corporació, té i ha de tenir una relació estreta amb diversos organismes de
l'Administració Pública. Tant amb el poder executiu, fonamentalment, els Departaments de Justícia i
Interior de la Generalitat i el Ministeri de Justícia, com amb el poder legislatiu, Congrés dels Diputats i
Parlament de Catalunya, com amb el judicial: Tribunal Superior de Justícia, Consell General del poder
judicial.
Així mateix, forma part d'un consell de col·legis d'advocats a nivell autonòmic (CICAC) i d'un altre a
nivell nacional (CGAE) i pertany a l'associació dels col·legis professionals de Catalunya
(Intercol·legial).
Finalment, cal tenir en compte que és membre i patró de 5 Fundacions amb objectius diferents però
d'entre les quals destaca la Fundació Degà Ignasi de Gispert, que té com a objectiu principal, ajudar a
aquelles persones col·legiades o als seus familiars que pateixen, com a conseqüència de malaltia o
jubilació , greus mancances econòmiques o materials.

4. FINALITAT
L'estratègia de responsabilitat social és inherent en la institució des de la seva constitució en la
mesura que, tant la seva raó de ser, les seves finalitats actuals, com les accions que voluntàriament
ha anat realitzant, estan dirigides a contribuir que la societat on s'emmarca, sigui una societat més
justa, més solidària i amb més drets.
No obstant això, és cert que donat els orígens fortament corporatius, la composició dels seus
membres, fonamentalment basats en l'advocat individual i la pressió actual a prestar serveis
professionalitzats i rendibles des d'un punt de vista estrictament empresarial; ha pogut comportar
certa pèrdua d'aquesta identitat que ara, gràcies a les actuals tendències que ajuden a sistematitzar i
ordenar els valors estratègics d'una direcció basada en la responsabilitat social corporativa, podrien
ajudar.
Per això, apareix com una prioritat el definir aquesta línia a seguir i que no només podrà
homogeneïtzar i dotar de sentit diverses de les accions que s'estan realitzant i que, conscient o
inconscientment, van encaminades en aquesta direcció, sinó que també podrà atorgar uns criteris més
sòlids a l'hora de poder seguir prestant els serveis actuals i els que en un futur es desenvolupin.
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5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
5.1. NOM DE L’ACTUACIÓ: Consolidar les accions de RSC dirigides al col·lectiu
d’advocats/des i/o treballadors/des
Objectiu/s:
Consolidar i augmentar en la mesura del possible les accions de RSC dirigides al col·lectiu
d’advocats/des i/o treballador/es per a conscienciar i donar visibilitat de la importància de la
responsabilitat social corporativa en l’àmbit de l’advocacia.
Breu descripció:
 Creació d’un grup de voluntaris per auxiliar la Fundació Ignasi de Gispert (FIdG)
(del que l’ICAB n’és el principal membre), per tal que puguin ajudar a les persones col·legiades
que estan passant dificultats.
Els Voluntaris donen suport a les persones beneficiaries en aquelles qüestions
d’acompanyament i atenció que no suposin ajut econòmic. Entre d’altres tasques, hi ha les
següents:
o Acompanyar a la persona beneficiada tant a la seva residència com, si és el cas, a l’exterior.
o Realitzar en nom de la persona beneficiada tràmits o gestions de tipus administratiu amb el
document que es consideri necessari per actuar específicament com a mandatari.
o Acompanyar a la persona beneficiada en cas d’urgències mèdiques.
o Defensar a la persona beneficiada en aquells conflictes que puguin sorgir i que requereixin
de la intervenció d’un advocat sempre i quan es tracti d’actuacions no judicials i per tant no
incloses en els beneficis de justícia gratuïta. El beneficiari, a més, haurà d’acreditar que es
troba dins dels paràmetres de concessió dels beneficis de la llei de justícia gratuïta.


Projectes socials de foment al respecte dels drets humans des d'un punt de vista
jurídic: L'ICAB també destina el 0,7% del seu pressupost a atorgar ajudes a col·lectius o
associacions que després d'un concurs convocat anualment, presentin projectes de
cooperació jurídica amb pobles en vies de desenvolupament.



Mesures anticrisi. L'ICAB davant la situació conjuntural que s'està vivint de profunda
depressió econòmica ha desenvolupat una sèrie de mesures per pal·liar la situació d'aquells
que puguin estar travessant pitjors situacions. Les mateixes consisteixen en:







-

Possibilitat de sol·licitar l'ajornament de les quotes col·legials: aplicable a aquelles
persones col·legiades que acreditin estar a l'atur o bé, si continuen treballant per compte
propi, amb ingressos inferiors a 17.000 € bruts anuals.

-

Possibilitat d'acollir a la reserva del 5% de places en qualsevol activitat formativa per a
aquelles persones col·legiades que reuneixin les condicions anteriorment descrites.

Ajuda a discapacitats . L'ICAB també ha obert una línia d'ajuts, consistents a aplicar un
descompte del 50 % en tots els serveis que ofereix l'ICAB , per a aquelles persones
col·legiades que o bé ells mateixos , o bé un familiar dependent , pateixin una situació de
discapacitat o malaltia greu.
Beques de formació i estades a l'estranger. L'ICAB disposa de diverses convocatòries a
l'any per atorgar beques d'estudi en tots els programes formatius d'especialització ( màster i
postgrau ) així com per poder realitzar pràctiques remunerades tant a la demarcació
territorial de l'ICAB com a l'estranger (a través dels convenis d'agermanament amb altres
col·legis d'advocats fonamentalment europeus).
Ajudes a la formació. L'ICAB ofereix anualment a tots els seus treballadors/des la
possibilitat d'acollir a l'ajuda de fins a un 50% del cost dels estudis que s'hagin realitzat amb
aprofitament ( assignatura aprovada o certificació conforme s'ha assistit al 85 % de les
classes impartides ) alhora que ofereix gratuïtament l'assistència a totes les activitats
formatives que es realitzen per part de l'ICAB .
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Beneficis esperats:

Actuació:

__ Ambientals
X Socials
__ Econòmics

__ d’innovació
__ de millora
X de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
Vinculat als objectiu:
6
, 5, 8 i 9
7
1, 2 i 4
5, 6, 7 i 10

Persona o àrea responsable: Àrea Solucions Professionals i RRHH
Calendari d’execució previst: 2017
Recursos humans i econòmics: Hores de treball dedicades mensualment: 30h // Personal: 1
Observacions:

Indicador/s:
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

de
de
de
de
de

persones beneficiades de la FdIG del projecte de voluntaris
projectes de cooperació jurídica amb pobles en vies de desenvolupament presentats
col·legiats acollits a les mesures anticrisis
beques concedides a col·legiats per realitzar estudis a l’exterior
treballadors acollits a les ajudes en formació

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5

valor:
valor:
valor:
valor:
valor:

10
10
5
20
5
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5.2. NOM DE L’ACTUACIÓ: Consolidar les accions de RSC dirigides a la societat.
Objectiu/s:
Consolidar i augmentar en la mesura del possible les accions de RSC dirigides a la
societat per donar visibilitat del compromís de l’advocacia amb la societat.
Breu descripció:


Servei Pro-bono: en col·laboració amb l'ICO (Institut Català d'Oncologia) l'ICAB ha obert la
possibilitat d'inscriure voluntàriament en una llista pro-bono que ofereix assessorament
jurídic als malalts oncològics o els seus familiars directes quan, en circumstàncies
econòmiques adverses , necessites d'aquesta atenció jurídica que queda fora de l'abast
previst en la Llei d'assistència jurídica gratuïta.



Servei del torn d'ofici i assistència al detingut: L'ICAB com tots els col·legis d'advocats
i d'acord amb la normativa existent, gestiona i presta el servei de torn d'ofici i assistència al
detingut a aquelles persones que obtenen el benefici de justícia gratuïta o fins i tot no
obtenint, no designen advocat per a la defensa en procediments en què és preceptiu. Tot i
que aquesta activitat és finançada per la Generalitat de Catalunya , cal tenir en compte que
les quantitats que per aquesta tasca realitzen els/les advocats/des estan molt per sota dels
honoraris habituals en l'àmbit privat, pel que és, sense cap dubte, una acció social i solidària
envers els ciutadans.



Servei d'orientació jurídica. En la mateixa línia que el punt anterior, l'ICAB ofereix un
servei d'orientació previ al procediment judicial i de caràcter jurídic, a aquells ciutadans que
es troben davant d'un conflicte de qualsevol tipus. Aquest servei és de caràcter universal i no
necessita d'obtenció del benefici de justícia gratuïta però suposa un avanç per a la societat
en la mesura que contribueix al coneixement de drets i obligacions i, per tant, a una societat
més justa . Però també en aquest cas, el servei, tot i trobar- subvencionat per l'Administració
(Generalitat , Diputació de Barcelona , Ajuntament de Barcelona ) no cobreix el 100% de les
despeses que es generen pel que és el Col·legi d'Advocats, amb les quotes dels seus
col·legiats , que acaben finançant part del servei.
Visites guiades: L'ICAB ofereix gratuïtament una sèrie de visites guiades a les seves
instal·lacions, especialment a la biblioteca i palauet declarat patrimoni cultural. Destaquen
entre elles l'activitat "Justícia i Joves" per la qual adolescents entre 14 i 16 anys participen no
només d'aquesta visita sinó també d'unes activitats dirigides a informar sobre la professió
d'advocat i advertir dels drets i obligacions que els són aplicables en qüestions tan
específiques com les xarxes socials.





Mitjans de Comunicació. Des del departament de Comunicació mitjançant varis canals de
comunicació trasllada el compromís de l’ICAB amb la societat civil.

Podeu afegir-hi una foto o un enllaç amb més informació

Beneficis esperats:

Actuació:

__ Ambientals
X Socials
__ Econòmics

__ d’innovació
X de millora
X de continuïtat
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Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
Vinculat als objectiu:

Persona o àrea responsable: Àrea de Funcions pública i Comunicació.
Calendari d’execució previst: 2014 - 2017
Recursos humans i econòmics: Hores de treball dedicades mensualment: 30h // Personal: 1
Observacions:

Indicador/s:
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4

Nº
Nº
Nº
Nº

de
de
de
de

d’advocats /des inscrites al Servei Pro-bono.
consultes realitzades per ciutadans al SOJ.
visites guiades a l’ICAB.
noticies llençades des de Comunicació en referencia a temes de RSC.

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4

valor:
valor:
valor:
valor:

20
52.000
100
20
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5.3. NOM DE L’ACTUACIÓ: Reducció de la petjada de carboni
Objectiu/s:
Millora de l’eficiència energètica a través de la millora de la gestió i de les instal·lacions
per millorar el grau de confort dels clients i la petjada de carboni.

Breu descripció:


Control de consums d’energia i emissions en una oficina, com l’aigua, el gas i l’electricitat
mitjançant la telemesura i d’un programa informàtic de gestió energètica que et permeti
realitzar anàlisis, informes, etc.... i d’altres materials (paper, cartutxos de tòner i tinta, CD’s,
bolígrafs, etc...). Aquest control repercutirà en uns menors costos, reducció de les emissions
de CO2, major confort a les oficines i una millora de la salut dels treballadors.



Realització d’una diagnosis de la situació inicial respecte dels equips, consums i hàbits dels
treballadors.



Elaboració d’un pla intern de les mesures per l’estalvi i la millora de l’eficiencia energètica de
la oficina.



Comunicació de les mesures als treballadors i usuaris mitjançant campanyes comunicatives
(informació als directoris sobre les accions de millora, informar dels consums energètics de
l’oficina, etc....).



Formació del personal de manteniment.



Contractació i calendarització de manteniments preventius i correctius.



Utilització d’energia verda en la mesura que es pugui: Proposta d’empreses d’energia verda.



Utilització de mecanismes estalviadors: LEDS, detectors de moviment als passadissos...

Podeu afegir-hi una foto o un enllaç amb més informació

Beneficis esperats:

Actuació:

X Ambientals
__ Socials
__ Econòmics

X d’innovació
X de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
Vinculat als objectiu:

Persona o àrea responsable: Àrea de Serveis Generals
Calendari d’execució previst: 2014 - 2017
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Recursos humans i econòmics: Hores de treball dedicades mensualment: 30h // Personal: 1
Observacions: Treball en conjunt amb una entitat externa a l’ICAB.

Indicador/s:
5.3.1 Reducció d’un 4% de les emissions de CO2 a l’atmosfera
5.3.2 Nº de mesures posades en pràctica per a la reducció de la petjada de carboni.
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:
5.3.1
5.3.2

valor: 1%
valor: 5
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6. AVALUACIÓ
Indicadors de seguiment

Indiqueu d’una manera fàcil com mesureu el grau d’acompliment de l’actuació:
Valor esperat
de l’indicador
al cap d’un any

Actuació

Indicador

Estat actual

1r any

2n any

3n any

5.1 Consolidar les accions
de RSC dirigides al
col·lectiu d’advocats i/o
treballadors

5.1.1 Nº de persones beneficiades de la FdIG del
projecte de voluntaris

5.1.1 valor: 10

5.1.2 Nº de projectes de cooperació jurídica amb
pobles en vies de desenvolupament presentats

5.1.2 valor: 10

0

12

10

12

5.1.3 valor: 5

0

4

1

1

5.1.4 valor: 20

0

32

0

10

5.1.5 valor: 5

0

8

8

5

5.2.1 Nº de d’advocats /des inscrites al Servei Probono.

5.2.1 valor: 20

0

21

22

22

5.2.2 Nº de consultes realitzades per ciutadans al SOJ.

5.2.2 valor:
52.000

0

53.143

51.773

51.096

5.2.4 Nº de noticies llençades des de Comunicació en
referencia a temes de RSC.

5.2.3 valor: 100

0

116

99

59

0

21

26

19

5.3.1 Reducció d’un 4% de les emissions de CO2 a
l’atmosfera

5.3.1
1%

valor:

0

0,5

0.6

0.8

5.3.2 Nº de mesures posades en pràctica per a la
reducció de la petjada de carboni.

5.3.2

valor: 5

0

3

4

5

5.1.3 Nº de col·legiats acollits a les mesures anticrisis
5.1.4 Nº de beques concedides a col·legiats per
realitzar estudis a l’exterior
5.1.5 Nº de treballadors acollits a les ajudes en
formació
5.2 Consolidar les accions
de RSC dirigides a la
societat.

5.2.3 Nº de visites guiades a l’ICAB.

5.3
Reducció
de
petjada de carboni

la

5.2.4 valor: 20
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7. RELACIÓ AMB EL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT

Principals objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat que es contemplen el
pla d’acció
Objectiu

Línies d’acció

1. Biodiversitat

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

2. Espai públic i mobilitat

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

3. Qualitat ambiental i salut

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

5. Ús racional dels recursos

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

6. Bon govern i responsabilitat social

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

7. Benestar de les persones

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

8. Progrés i desenvolupament

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

9. Educació i acció ciutadana

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

10. Resiliència i responsabilitat planetària

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

8. COL·LABORACIONS I TREBALL EN XARXA


Servei Pro-bono: en col·laboració amb l'ICO (Institut Català d'Oncologia)



Servei d'orientació jurídica en col·laboració amb l'Administració (Generalitat , Diputació de
Barcelona , Ajuntament de Barcelona )

9. OBSERVACIONS

