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AVUI XATEGEM AMB:

 QUÈ ÉS SAICO?   

Les sigles SAICO responen a Sindicat 
d’Advocats Independents de Catalunya 
Organitzats i és l´únic sindicat d’advocats 
que existeix a Espanya.

  QUIN ÉS L’OBJECTIU DE CREAR UN 
SINDICAT D’ADVOCATS? 

El principal objectiu de SAICO és 
aconseguir un Conveni Col·lectiu que 
reguli les relacions laborals entre els 
advocats que treballen per compte aliè, 
garantint que se’ls respectin uns drets 
mínims. Som conscients que per tal 
d’aconseguir això és necessari que es 
produeixi un canvi cultural en el si de 
l’Advocacia i aquest és també el nostre 
objectiu. Així mateix, la nostra voluntat 
és donar suport a aquells advocats als 
quals no se’ls estigui respectant els seus 
drets laborals, duent a terme totes les 
accions oportunes per solucionar la 
situació. No podem pretendre ser el 
col·lectiu que defensa els drets dels 
altres i, en canvi, no respectem els que 
ens corresponen a nosaltres mateixos 
com a advocats. 

 ÉS POSSIBLE AFILIAR-SE A SAICO?

I tant! Estarem encantats de comptar 
amb companys i companyes que 
vulguin pertànyer a SAICO i enfortir les 
nostres reivindicacions. Pot afiliar-se 
qualsevol llicenciat en Dret. Al web 
www.saico.cat trobaran la butlleta 

d’inscripció i les instruccions per 
afiliar-se...

  FAS REFERÈNCIA A UN CONVENI 
COL·LECTIU. ARA MATEIX NO HI HA CAP 
NORMA QUE REGULI LES RELACIONS 
LABORALS DELS ADVOCATS? 

Sí, està el RD 1331/2006, pel que es 
regula la relació laboral de caràcter 
especial dels advocats que presten 
serveis a despatxos d’advocats, 
individuals o col·lectius, però aquesta 
no serveix per regular els aspectes 
essencials de la relació laboral, ja           
que fa una remissió constant a una 
futura negociació col·lectiva que mai    
s’ha produït. D’aquesta manera, no hi 
ha jornada anual, salaris o grups 
professionals.

 QUI TÉ LEGITIMACIÓ PER NEGOCIAR 
AQUEST CONVENI?

Única i exclusivament les associacions 
empresarials i els sindicats.

  QUINES ACCIONS ESTÀ DUENT A 
TERME SAICO PER TAL DE PODER 
ACONSEGUIR AQUEST CONVENI? 

SAICO ha dut i està duent a terme 
diverses accions per tal de poder 
aconseguir aquest Conveni. Recentment 
ens vàrem reunir amb el Consejo General 
de la Abogacía Española juntament amb 
CEAJ i el GAJ Barcelona per tal de 
plantejar una mesa negociadora estatal, 
que es va aprovar al ple i ara estem 

gestionant la manera de dur-ho a terme. 
D’altra banda, a l’últim Congrés dels Joves 
Advocats de Catalunya es va aprovar la 
proposta de text de Conveni Col·lectiu 
proposat per SAICO i es va incloure a les 
conclusions del Congrés.

 HAS FET REFERÈNCIA AL NO RESPECTE 
DE LES CONDICIONS LABORALS DELS 
ADVOCATS. DE QUÈ PARLEM EXACTAMENT?

Doncs em refereixo a què hi ha una triple 
problemàtica dins l’exercici professional. 
D’una banda, ens trobem amb aquells 
advocats que són contractats en 
pràctiques per despatxos d’advocats però 
que no perceben cap mena de retribució. 
I no ens referim a què estiguin allà 
mirant, sinó que són llicenciats, fent 
postgraus o màsters i que realment 
treballen i molt sense percebre retribució. 
D’altra banda, trobem advocats que 
tenen un contracte de treball, però fan 
jornades infinites, no se’ls respecten els 
descansos i en moltes ocasions perceben 
un sou que amb prou feines arriba al 
salari mínim interprofessional. Finalment, 
ens trobem amb la situació més greu, 
que són els falsos autònoms. Són 
advocats, amb o sense experiència, que 
treballen a un despatx, fan un horari 
obligatori, els clients se’ls proporciona el 
despatx i els mitjans per treballar també, 
però, en canvi, estan donats d’alta com 
autònoms, de manera que es troben en 
una situació de precarietat laboral 
insuportable.   
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Volem saber l’opinió dels nostres agrupats. Si tens cap proposta envia’ns-la per correu electrònic a advocatsjoves@icab.cat !

7-10 d’abril: EYBA Spring 
Conference a Belfast

Cada setmana s’imparteixen cursos de 
formació GAJ.  
Consulteu l’agenda formativa a 
www.icab.cat/gaj

Agenda
Internac ional

Agenda Formació

 

7 de febrer: Torneig de Futbol 7 a la Fundació BRAFA

11 de febrer: Concurs d’Oratòria Amadeu Maristany

20 de febrer: Sopar i Festa GAJ

Anirem informant-vos de més detalls i possibilitats
d’inscripció al web. Estigueu atents!

Sant Raimon de Penyafort 2016



Natalia Moral V ivancos
“La Protagonista”

Natalia Moral Vivancos, advocada civilista des de fa 25 anys, avui compagina 
la seva tasca professional amb el “Mentoring”, implantant, en la seva 
condició de mentora, una metodologia d’aprenentatge interpersonal pels 
joves advocats/des, dins de l’àmbit del Dret Civil.

La Natalia motiva i encoratja als joves advocats/des que s’inicien en l’exercici 
de la professió, instaurant amb ells una relació estreta i de confiança.  En un 
espai de networking, la nostra mentora els ofereix el recolzament necessari 
per tal de començar a exercir com a advocats/des civilistes.

El “Mentoring”, projecte instaurat conjuntament per l’ICAB i el GAJ, té 
com a finalitat escurçar la corba de l’aprenentatge de manera intuïtiva i 
pràctica, fent ús de la llarga trajectòria professional dels seus mentors, 
com ara la Natalia.

l’art icle
ay emprendedores 
que emprenden a lo 
largo de una misma 
trayectoria profesional 
y otros que optan por 

un cambio profesional radical. En 
este artículo, hemos hablado con 
Miguel Benítez, un emprendedor 
que sigue su camino en el terreno 
de la abogacía, y con Belén Ortiz, 
una emprendedora que, habiendo 
empezado el ejercicio de la aboga-
cía, un día decide emprender un 
nuevo camino en otro sector, ambos 
dando un paso adelante en su 
carrera. 
¿Qué te impulsó a emprender?
         Llega un momento en la vida 
en que tienes que tomar la decisión 
de si quieres seguir trabajando para 
otros el resto de tu vida o por el 
contrario quieres iniciar un proyecto 
en solitario, y esa edad, en nuestra 
profesión se suele encontrar entre 
los 30 y 40 años. Tras haber estado 
en varias firmas de abogados como 
junior, senior, director y finalmente 
socio, me di cuenta que estaba 
cansado de estar atado con las 
cadenas de los demás. Trabajar para 
otro te puede dar una mayor 
sensación de seguridad, pero 
también te limitará tus posibilidades 
de crecimiento. Lo primero que 
debes hacer para emprender es 

confiar en ti mismo, analizar si las 
oportunidades que se te presentan 
superan los riesgos que se generan 
y, si la respuesta es afirmativa, no 
dudarlo, planificarlo bien e iniciar tu 
propio proyecto.   
       Necesitaba un cambio. Soy una 
persona muy inquieta y creativa y 
siempre me había visualizado a mí 
misma como alguien con ganas de 
aventurarse y montar algo con sello 
propio, y la moda era una de mis 
pasiones.
Principal escollo y consejo para 
evitarlo o sufragarlo.
         El principal escollo con el que 
se encuentra un emprendedor es 
cómo conseguir atraer a clientes. 
Básicamente hay dos formas de 
hacerlo: con acciones comerciales 
que te permitan obtener nuevos 
clientes; o con clientes con los que 
ya habías trabajado, tenían confianza 
en ti, y quieren seguirte en tu nueva 
andadura profesional. Este segundo 
punto es muy importante, ya que te 
permite iniciar tu nuevo proyecto 
con un cierto colchón, porque no lo 
olvidemos, muchas veces, los 
clientes siguen al abogado con el 
que trabajan en su día a día y en el 
que confían, no a la firma que les 
factura los honorarios.
        Para aventurarse en un proyecto 
propio debes evitar tener miedo al 

fracaso. Eso sí, asegurarse la finan-
ciación y buscar un equipo de 

personas con más conocimiento que 
tú en las áreas más técnicas de las 
que careces de formación. Ahora 
bien, la auto formación continua es 
fundamental para tener control sobre 
todos los ámbitos del proyecto.
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Un paso adelante

MIGUEL BENÍTEZ 
COL. 29735

gaj opina

a Butlleta d’Actualitat Jurídica és una nova 
iniciativa del Grup de l'Advocacia Jove de 
Barcelona que veu la llum aquest 2016. És 
una publicació de l'Il·lustre Col·legi de 
l'Advocacia de Barcelona que pretén servir de 

plataforma de difusió de coneixements jurídics entre els 
joves col·legiats barcelonins, agrupats del GAJ Barcelona. 

La Butlleta d'Actualitat Jurídica s'estructura en les princi-
pals matèries del Dret (Civil, Mercantil, Penal, Laboral, 
Administratiu i Fiscal) i tindrà la vocació de recollir les 
novetats legislatives amb rang de Llei, tant nacionals com 
de Catalunya, i comentar les normes i resolucions més 
rellevants dels Tribunals Superiors de Justícia, Tribunal 
Suprem i Tribunal Constitucional. 

La principal novetat de la Butlleta d'Actualitat Jurídica és 
que els agrupats del GAJ Barcelona tindran l'oportunitat de 
dotar-la de contingut, amb les seves pròpies publicacions. 
És per això que us animem a participar enviant les vostres 
propostes i aportacions al correu advocatsjoves@icab.cat.

Aquesta edició, que inaugura la Butlleta, recull les principals 
novetats legislatives publicades l'any 2015. Aquesta edició 
especial la podreu descarregar, així com la resta d'edicions 
que es publicaran en endavant exclusivament en format 
electrònic, a www.icab.cat/gaj, en l'apartat "Butlleta", on 
també hi trobareu informació més detallada. En aquest 
enllaç també us podreu subscriure per rebre la publicació 
trimestral per correu electrònic. 

Us animem a participar en aquesta nova iniciativa!

GAJ Barcelona

TAULA DE CONTINGUTS DE LA BUTLLETA n.1 
DRET CIVIL
Gerardo Serrano
Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 
Alicia Garbayo
Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria
DRET PENAL
Beatriz Montoya 
Modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal opera-
das por la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre y la Ley 
41/2015, de 5 de octubre
DRET LABORAL
Xavier Mier
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social
DRET ADMINISTRATIU
Francesc Valdivia
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas
Mariona Isach
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público
DRET FISCAL
Jordi Brotons
Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de Modificación Parcial 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria
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GAJ CONSEJO: Encuentra     
lo que te apasiona y     

hazlo tu modo de vida.

Consulta l’article sencer al grup del GAJ: 
www.icab.cat/gaj en l’apartat “Documents”. y

Si també sou emprenedors, no 
deixeu de visitar a 
www.icab.cat/gaj la nova secció 
"GAJemprèn", que el GAJ 
Barcelona posa a disposició dels 
seus agrupats, i on anirem 
publicant informació, novetats i 
iniciatives d'emprenedoria en 
que podreu participar.


