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ACORDS DEL COMITÈ ELECTORAL ICAB 2021 

REUNIÓ DE 7 DE MAIG DE 2021 

COMUNICACIONS REBUDES 

� Vista la comunicació presentada pel vicepresident del Grup de l’Advocacia Jove 
de l’ICAB en què es proposa l’organització d’un debat electoral en el marc de les 
eleccions a càrrecs de la Junta de Govern del Col·legi del proper 3 de juny. 

Vistos els antecedents dels acords dels Comitès Electorals anteriors. 

El Comitè Electoral ICAB 2021 acorda,  per unanimitat, mantenir el criteri que deriva de 
la pràctica col·legial seguida en els processos electorals anteriors en el sentit que ni el 
Col·legi com a Institució ni les seves Comissions o Delegacions organitzen debats de 
caràcter electoral.  

Tal com va recollir en els seus acords el Comitè Electoral que supervisà el procés 
electoral 2013, aquesta pràctica col·legial respon a la intenció de mantenir en tot 
moment la màxima imparcialitat institucional en els processos electorals col·legials. 

Igualment, vistos els antecedents dels acords dels Comitès Electorals ICAB 2013 (de 
conformitat amb els quals es va organitzar un debat electoral a la seu col·legial el 26 de 
juny de 2013) i ICAB 2017 (de conformitat amb els quals es va organitzar un debat 
electoral a la seu col·legial el 20 de juny de 2017) el Comitè Electoral ICAB 2021 aprova , 
per unanimitat, que es pugui posar a disposició de les candidatures proclamades una 
llicència zoom per a la realització d’un debat electoral en el cas que concorrin les 
circumstàncies següents: 

- Que el moderador del debat sigui acordat per consens entre totes les 
candidatures que participin en el debat. No podran actuar com a moderadors del 
debat: els membres del Comitè Electoral, els membres de la Junta de Govern, 
els delegats i sotsdelegats territorials i els membres dels òrgans de direcció de 
les Comissions i Seccions col·legials de l’ICAB. 
 

- Que les candidatures que participin en el debat acordin per consens els criteris 
que han de presidir el desenvolupament i la realització d’aquest, que hauran de 
respectar els principis de neutralitat i d’igualtat d’oportunitats. 

 

� Vista la comunicació presentada per la representació d’una precandidatura a les 
eleccions a càrrecs de la Junta de Govern de l’ICAB del proper 3 de juny en què es 
consulta al Comitè Electoral ICAB 2021 (i) si durant el període electoral es pot utilitzar 
el mateix color corporatiu de l’ICAB per a la publicitat d’una candidatura i (ii) sobre si 
això pot generar confusió als companys en període electoral 
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Consideracions 

1.- La regulació sobre els actes de propaganda electoral en relació amb les eleccions a 
càrrecs de la Junta de Govern de l’ICAB en els Estatuts col·legials es limita a les 
previsions de l’article 97 del text estatutari  (Mesa Electoral i votació) en què, referint-se 
a les jornades de votació presencial, es determina que: 

“Ni als locals on es dugui a terme la votació presencial ni als llocs annexos a 
aquests es pot realitzar propaganda de cap tipus a favor de les candidatures. El 
president o presidenta de la Mesa Electoral ha de prendre en aquest aspecte 
totes les mesures que cregui convenients”. 

Més enllà d’aquesta expressa disposició normativa, correspondrà al Comitè Electoral de 
l’ICAB, un cop convocades les eleccions, desenvolupar i interpretar les normes 
estatutàries. 

2.- L’article 37 (utilització de logotips i eslògans institucionals) de la Normativa de 
l’Advocacia catalana (DOGC núm. 7799 de 30 de gener de 2019) estableix al seu apartat 
2 que “en cap cas es poden utilitzar” pels professionals de l’advocacia i per les societats 
professionals d’advocats “els símbols o emblemes corporatius oficials”. 

El símbol o emblema oficial de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona  es 
compon de l’escut de la ciutat de Barcelona amb una balança en equilibri que representa 
la Justícia i està registrat com a marca comunitària. 

Aquest símbol o emblema oficial que, per qüestions de mida i visualitzacions, té diverses 
versions, figura a la capçalera de la pàgina web institucional de l’ICAB (www.icab.cat)  i 
s’incorpora habitualment a la plantilla dels Flaixos electrònics d’informació  (Flaix ICAB) 
que s’envien des del Col·legi i a les comunicacions escrites i telemàtiques corporatives. 

3.- Dels antecedents disponibles de processos electorals anteriors, resulta que el color 
vermell, que identifica tradicionalment els estudis de Dret en el món acadèmic i, per 
extensió, l’advocacia en el món professional, així com altres tonalitats cromàtiques 
properes, ha estat utilitzat en la publicitat de diverses candidatures a càrrecs de la Junta 
de Govern, en ocasions per més d‘una candidatura en el mateix procés electoral: 

Eleccions ICAB 2017 

Enllaç a la revista col·legial Món Jurídic núm. 312 – juny/juliol 2017: 

https://www.icab.es/export/sites/icab/.galleries/documents-publicacions/mon-juridic-
312.-juny-juliol-2017.pdf 
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Eleccions ICAB 2013  

Enllaç a la revista col·legial Món Jurídic núm. 278 – juny 2013: 

https://www.icab.es/export/sites/icab/.galleries/documents-publicacions/mon-juridic-
num.-278-juny-2013.pdf 

D’acord amb les anteriors consideracions, el Comitè Electoral ICAB 2021 acorda , per 
unanimitat, donar resposta a les preguntes plantejades en el sentit següent: 

1.- Les precandidatures o candidatures a càrrecs de la Junta de Govern poden utilitzar 
en les seves comunicacions de publicitat electoral el color vermell i altres tonalitats 
cromàtiques semblants ja que es tracta d’un recurs cromàtic habitual per identificar el 
món jurídic i per extensió l’advocacia, utilitzat freqüentment per les candidatures en 
processos electorals anteriors de l’ICAB  i l’ús del qual no es pot restringir. 

La identificació d’aquestes comunicacions com a procedents d’una precandidatura o 
candidatura i la seva transmissió des de canals de comunicació que no són els 
corporatius oficials de l’ICAB permet també evitar qualsevol confusió possible sobre el 
seu emissor. 

2.- Per contra, en cap cas les precandidatures o candidatures poden utilitzar el símbol o 
emblema corporatiu oficial del Col·legi (escut de l’ICAB) ja que aquest ús està 
expressament prohibit per l’article 37.2 de la Normativa de l’Advocacia catalana i 
produiria confusió entre les persones col·legiades en identificar les comunicacions d’una 
precandidatura o candidatura com a procedents de la Corporació. 

 

ALTRES ACORDS 

El Comitè Electoral ICAB 2021 ha aprovat  els models normalitzats oficials dels sobres 
que s’utilitzaran per a l’emissió del vot per correu. 

 

 

Carlos Echavarri Paniagua                                       Lluís Rodríguez Pitarque 

Secretari                                                                    President 

 

Barcelona, 7 de maig de 2021 


