
 

 
 
 
 

PROTOCOL DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI PRO BONO DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE 
BARCELONA I L’INSTITUT CATALÀ D’ONCOLOGIA. 

 
 
 
El Col·legi d’advocats i l’Institut Català d’Oncologia van signar el 30 d’abril de 

2012 un conveni pel qual s’ha acordat regular la prestació del Servei Pro Bono, per 
tal de facilitar l’assessorament i orientació gratuïta dels pacients oncològics i dels 
seus familiars sense recursos econòmics. 

 
L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona és una corporació de Dret Públic, 

de caràcter professional, que té entre les seves funcions fomentar el 
perfeccionament de la legislació i el desenvolupament de la cultura jurídica i 
col·laborar amb altres Corporacions a l’estudi de les ciències jurídiques a fi de 
contribuir a la defensa de l’advocacia i dels drets dels justiciables. 

 
L’Institut Català d’Oncologia és una empresa pública, dedicat exclusivament 

a les malalties oncològiques, que depèn del departament de Salut del Govern de la 
Generalitat de Catalunya i que integra programes de prevenció primària a la cartera 
de serveis assistencials, implanta la investigació translacional i desenvolupa 
programes de formació especialitzada. 

 
Amb la signatura d’aquest conveni de col·laboració es pretén pal·liar la 

situació especialment sensible i difícil que aquestes persones pateixen. pel que fa al 
seu assessorament en assumptes relacionats amb la malaltia i que no estiguin 
inclosos a l’àmbit d’aplicació de l sistema de justícia gratuïta, segons llei 1/96, de 10 
de gener. 

 
  
 
PRIMER.- CONTINGUT 
 
El Servei PRO-BONO inclou l’orientació i l’assessorament  propis de 

l’exercici de l’advocacia en matèries de Dret civil i/o laboral que poden esdevenir 
com a conseqüència de la malaltia oncològica, així com les gestions i actuacions no 
compreses en el sistema de justícia gratuïta establert per la llei 1/1996, de 10 de 
gener, d’assistència jurídica gratuïta. 

 
 
 
SEGON.- BENEFICIARIS DEL SERVEI PRO-BONO 
 
Són beneficiaris del Servei PRO-BONO els malalts oncològics i familiars 

directes en primer i segon grau , quan els  recursos econòmics de la seva unitat 
familiar, siguin inferiors al quàdruple de l’IPREM.  

 
Per la interpretació del concepte de unitat familiar s’estarà a allò disposat a 

l’art. 3.2 de la Llei 1/96, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta.  
 
 



 

Art.3.2: “Constitueixen modalitats de la unitat familiar les següents: 
 
a)  La integrada pels cònjuges no separats legalment, i si n’hi ha, els fills menors 
d’edat, amb excepció dels que estiguin emancipats. 

b) La formada pel pare o la mare i els fills que reuneixen els requisits a què es refereix la regla 
anterior. 

 
Els ingressos  de la unitat familiar es computaran en forma anual i per tots 

els conceptes. 
 
 
TERCER.-  SOL.LICITUD INICIAL DEL SERVEI  I VALORACIÓ 
 
L’interessat en la prestació del servei s’adreçarà al treballador social o tècnic   

que hagi designat  l’ICO per a gestionar el conveni.  
 
Si per qualsevol motiu, l’ICAB rep alguna petició directa per part de pacients 

de l’ICO,  que puguin ser inclosos a l’àmbit  d’actuació del present protocol  i conveni 
de referència,  adreçarà els mateixos als serveis de l’ICO.  

 
Per a la sol·licitud del servei s’utilitzarà el model  que s’acompanya en annex 

1 al present document i amb referència PRO-BONO/1 o PRO-BONO/2, segons 
idioma utilitzat per l’interessat. 

 
 
 
QUART.-  CONDICIONS DE UTILITZACIÓ PER PART DEL CIUTADÀ 

 
Per la utilització del servei, el ciutadà ha de reunir els requisits econòmics indicats a 
l’apartat segon del present protocol haurà de signar document de sol·licitud i 
acceptació de les condicions del servei, i que son: 

a) El ciutadà té obligació de deixar constància de l’establiment de relacions 
amb l’advocat  mitjançant  la signatura de full d’encàrrec professional amb 
relació de drets i obligacions de les dues parts. 

b) L’assessorament i defensa de l’advocat inclou les gestions extra 
processals  per a la solució de la problemàtica, de forma que si és 
necessari el plantejament de litigi o conflicte judicial, l’advocat no esdevé 
obligat a continuar en la defensa, podent acollir-se  al que disposa la Llei 
de Justícia gratuïta  1/96, de 10 de Gener. 

c)  El ciutadà té obligació de informar a l’advocat del seu domicili i telèfon 
actual.  

d) El ciutadà assumeix l’obligació d’abonar les despeses associades a les 
gestions encomanades a l’advocat i que siguin alienes als honoraris 
professionals ( ex: burofax, notari...). 

e) El ciutadà accepta l’obligació de sotmetre’s a mediació en cas de conflicte 
amb l’advocat. 

f) El ciutadà nomes podrà renunciar a l’advocat designat una vegada. En 
cas de que vulgui renunciar al segon advocat designat, l’ICAB no està 
obligat a designar un tercer professional.  
 

Aquests requisits i acceptació de condicions seran informats al ciutadà per 
l’ICO  i quedaran recollits en la sol·licitud del servei que aquest ha de signar, segons 
document annexat  amb els números 1 i 2 al present Protocol, i amb referència  
PRO-BONO /1  I PRO-BONO /2, segons idioma utilitzat per l’interessat.   

 



 

 
CINQUÈ.- DERIVACIÓ A L’ICAB 
 
Serà el treballador social o tècnic designat per l’Institut Català 

d’Oncologia qui valorarà que el sol·licitant compleix els requisits exigits i remetrà la 
seva sol·licitud al Col·legi d’Advocats,  a través del correu electrònic habilitat a 
l’efecte  serveiprobonoico@icab.cat. 

 
L’ICAB disposarà de professional especialment designat per la recepció, 

valoració i posterior derivació  de la sol·licitud rebuda segons l’especialització de la 
matèria per la que es sol·licita l’assessorament. 

 
Així mateix, quan el tècnic de l‘ICO tingui dubtes sobre el contingut o 

urgència de la situació que se’l planteja per part del sol·licitant podrà fer consulta 
concreta de la situació al telèfon 93 432 83 67 o adreçar el seu dubte al correu 
electrònic serveiprobonoico@icab.cat.  L’ICAB haurà de donar resposta a aquesta 
consulta en el termini de tres dies. 

 
Tant el  correu electrònic com el  telèfon indicats seran  d’ús exclusiu del  tècnic 

de l’ICO adscrit al servei i no pot ser facilitat a cap beneficiari. 
 
 
 
SISÈ.-   DERIVACIÓ SOL·LICITUD AL LLETRAT INSCRIT AL SERVEI 

PRO-BONO 
 
 
Un cop rebuda la sol·licitud,  l’ICAB, mitjançant el lletrat adscrit al servei farà, 

dins del termini de cinc dies,  la corresponent derivació de l’assumpte a l’advocat 
inscrit al Servei Pro-Bono que correspongui,  segons el paràmetre d’especialització i 
per rigorós ordre d’adscripció al servei 

 
  
S’informarà a  l’ICO de l’advocat designat, mitjançant correu electrònic  al 

que s’incorporarà  els documents de comunicació de designa. 
 
L’ICO s’encarregarà de comunicar la designació a l’interessat, qui s’haurà de 

posar en contacte amb l’advocat designat. 
 
En el cas de que el ciutadà hagi manifestat a la seva sol·licitud una adreça 

de correu electrònic,  l’ICAB procedirà també a remetre a l’interessat  el document 
de designa d’advocat. 

 
L’ICAB assumeix l’obligació de comunicar la  designació, mitjançant correu 

electrònic, a l’advocat designat. 
 
S’incorpora com annex 3,  4, 5 , 6 i 7 , models de designa, amb les 

referències PRO-BONO /3, PRO-BONO /4,  PRO-BONO /5, PRO-BONO /6 PRO-
BONO /7 
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SETÈ.-  DELS ADVOCATS QUE FORMIN PART DEL SERVEI PRO-

BONO 
 

L’ICAB donarà publicitat del servei entre els seus col·legiats, per tal de 
procedir a la formació d’ un registre d’advocats voluntaris per a la prestació d’aquest 
servei, que hauran de reunir els següents requisits: 

 
a) Col·legiat de l’ICAB o ser Societat Professional degudament inscrita al Registre 

de l’ICAB. 

b) 10 anys d’exercici previ. 

c) Acreditació experiència pràctica en la matèria en la que s’inscriu 

d) Curs de formació realitzat en els últims 3 anys d’un mínim de 20 hores.  

e) No tenir cap sanció deontològica.  

f) Estar al corrent de totes les obligacions econòmiques col·legials. 

g) Tenir contractada la pòlissa ampliada de R.C. (fins a 400.000 €) 

Els Advocats que desitgin  causar alta en el servei hauran de d’adreçar a 
l’ICAB sol·licitud d’alta, segons model que s’acompanya a l’annex 8 i 9, Sol·licitud de 
Inscripció en el servei pro-Bono, Ref. PRO-BONO/8 i PRO-BONO/9, segons idioma 
de l’advocat. 

 
Els advocats voluntaris que reuneixin els requisits de inscripció seran 

inclosos en el Registre creat a tal efecte per rigorós ordre d’adscripció al servei i 
podran causar baixa  en el mateix, mitjançant comunicació de baixa, si bé hauran de 
finalitzar l’assumpte encomanat, mitjançant comunicació que s’acompanya com 
annex 10 i 11,  Sol·licitud de baixa en el servei Pro-Bono, Ref. PRO-BONO/10  i 
PRO-BONO/11  . 

 
En el cas de que la sol·licitud de baixa del servei Pro-Bono vingui 

acompanyada de baixa en l’exercici de la professió, l’advocat ho haurà de 
comunicar al Servei Pro-Bono de l’ICAB per tal de que aquest pugui portar  a terme 
una nova designació d’advocat entre els inscrits al servei, comunicant aquesta 
incidència tant a l’ICO com a l’interessat.  

 
 
 
VUITÈ.- CONDICIONS D’ACCEPTACIÓ DE LA DESIGNA 
 
 
L’advocat PRO-BONO haurà d’acceptar les condicions de la seva designa, 

que inclou: 
 

a) Establiment de relacions mitjançant full d’encàrrec professional amb relació de 
drets i obligacions de les dues parts. 

b) Impediment de cobrament d’honoraris. 
c) Compromís de derivar al beneficiari al SOJ de la Ciutat Judicial ( Avda. Carrilet 

2, edifici D, 1 planta ) per tal de sol·licitar el dret  justícia gratuïta en cas que 
sigui necessari la continuació de procediment judicial, amb possibilitat d’acollir-
se al que disposa l’art. 27  de la Llei 1/1996 d’assistència jurídica gratuïta 

d) Possibilitat de renunciar com a màxim a dues designes a l’any, amb exclusió 
automàtica del Servei Pro-Bono en cas de nova renúncia. 

e) Obligació de sotmetre’s a mediació en cas de conflicte amb el client 



 

f) Obligació d’emetre informe final de comunicació a l’ICAB de finalització 
de les actuacions encomanades i tancament de l’expedient. 
 
 

L’adhesió al Conveni de creació del Servei Pro-Bono i consegüent inscripció 
en el Registre d’advocats Pro-Bono quedarà reflectida  en la fitxa col·legial al 
cercador d’advocats. 

 
 
 
NOVÈ.-  DE LA RELACIÓ ADVOCAT /BENEFICIARI 
 

 
La relació entre l’advocat i el client beneficiari del servei es regirà per les normes 
deontològiques generals i quedarà documentada en el full d’encàrrec professional 
amb relació de drets i obligacions de les dues parts, segons model que 
s’acompanya a l’annex 12 i 13,  Full d’encàrrec professional servei Pro-Bono, amb la 
referència  PRO-BONO /12 i PRO-BONO/ 13, segons idioma utilitzat per l’interessat.  

 
 L’advocat no podrà reclamar del client honoraris professionals per la tasca 
desenvolupada en la seva defensa, si bé el client haurà d’assumir els costos associats 
a la defensa  i que siguin externs a l’advocat. 
 
 Ambdós es comprometen a resoldre les conflictes que puguin sorgir entre ells, 
en relació a l’encàrrec professional concret, per la via de la mediació, a través  del 
CEMICAB.(Centre de Mediació de l’ICAB) 
 
  

 
DESÈ.- FINALITZACIÓ DE LA RELACIÓ BENEFICIARI- ADVOCAT 

SERVEI PRO-BONO  
 
Una vegada l’advocat PRO-BONO hagi finalitzat les tasques encomanades 

al full d’encàrrec haurà de posar-ho en comunicació de l’ICAB, que informarà a l’ICO 
de la conclusió de la relació beneficiari- advocat, i es procedirà a tancar l’expedient. 

 
En cas que sigui necessari la continuació del procediment per via judicial, 

l’advocat derivarà al beneficiari al SOJ de la Ciutat Judicial per tal de sol·licitar el dret 
de justícia gratuïta i designa d’advocat d’ofici, amb la possibilitat que preveuen els arts.  
27  de la Llei 1/1996 de renuncia d’honoraris per part de l’advocat si existís voluntat de 
continuar al procediment fent constar aquest extrem al full de comunicació de 
finalització de l’encàrrec. 

 
S’acompanya d’annex 14, Full de Comunicació Advocat de finalització de 

l’encàrrec. Ref. PRO-BONO/14 i . PRO-BONO/15 i annex 16, Comunicació ICAB-
ICO de finalització de l’encàrrec. Ref. PRO-BONO/16.  

 
  
ONZÈ.- COMISSIÓ MIXTA 
 
Per tal de facilitar la comunicació entre el Col·legi d’advocats i l’ Institut 

Català d’Oncologia es crea una Comissió Mixta que constitueix el nexe entre les  
dues entitats, que resoldrà les disfuncions que es puguin generar,  farà propostes de 
futur i millora,  i  elaborarà enquestes de satisfacció als usuaris. 

 



 

Formaran part d’aquesta Comissió les Sres. Noemi Juani,  Mª Angeles 
Montoya Benzal i Mª Luz Guirado Galiana, per part del Col·legi d’advocats, i 
com a representants de l’ Institut Català d’Oncologia  les Sres. Ana Rodríguez 
Cala i Elisabet Barberó Biedma 

 
 
 
 
 
La Comissió Mixta es reunirà una vegada al trimestre i sempre que sigui 

convocada per qualsevol de les entitats signants. 
 
La Comissió Mixta emetrà com  a mínim un informe anual, donant compte del 

nombre de persones ateses, periodicitat, satisfacció del beneficiari i totes aquelles 
qüestions que es considerin de rellevància. 
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ANNEX  1.- SOL·LICITUD SERVEI PRO-BONO ICO-ICAB (Català) 
 

 
Nom i cognoms ……………………………………………………………............................. 
 
 
Domicili …………………………………………………………………………………………... 
 
 
Telèfon……………………………........... mòbil...........................………………….. 
 
 
E-mail:……………………………………………………  
 
 
Sol·licita la designació d’advocat inscrit al SERVEI PRO-BONO del Col·legi d’Advocats 
de Barcelona, pel següent 
 
 
MOTIU (indicar de forma aproximada pretensió jurídica de l’interessat) 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
 
 
El Sol·licitant manifesta:  
 

A) Que els ingressos bruts anuals de la meva unitat familiar són de 
................................. (indiqui import anual de ingressos) 

B) Que coneix les característiques del SERVEI PRO-BONO i accepta les següents 
condicions: 

a) Té obligació de deixar constància de l’establiment de relacions amb 
l’advocat  mitjançant  la signatura de full d’encàrrec professional amb 
relació de drets i obligacions de les dues parts. 

b) L’assessorament i defensa de l’advocat inclou les gestions extra 
processals  per a la solució de la problemàtica, de forma que si és 
necessari el plantejament de litigi o conflicte judicial, l’advocat no esdevé 
obligat a continuar en la defensa, podent acollir-se  al que disposa la Llei 
de Justícia gratuïta  1/96, de 10 de Gener. 

c)  Té obligació de informar a l’advocat del seu domicili i telèfon actual.  
d) Assumeix l’obligació d’abonar les despeses associades a les gestions 

encomanades a l’advocat i que siguin alienes als honoraris professionals ( 
ex: burofax, notari...). 

e) Obligació de sotmetre’s a mediació en cas de conflicte amb l’advocat. 
f) Nomes podrà renunciar a l’advocat designat una vegada. En cas de que 

vulgui renunciar al segon advocat designat, l’ICAB no està obligat a 
designar un tercer professional.  

 
 
 



 

 
 
 
Comprovades les dades econòmiques, el tècnic de l’ICO confirma que el 

sol·licitant reuneix els requisits previstos al Protocol de funcionament  que regeix la 
col·laboració ICO-ICAB, per tal de ser beneficiari del SERVEI PRO-BONO.  

 

 
    
    
 
 
 
 
INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
  
En compliment del que es disposa per la Llei 15/1999, de 13 de desembre, es posa en coneixement del  
SOL.LICITANT  que les seves dades personals es troben sotmeses a tractament informàtic i són recollides en fitxer 
propi de dades automatitzades, que L’ICAB gestiona directament i respecte de les quals es compromet en tot cas a 
respectar i facilitar al sol·licitant l’exercici dels seus drets d’accés , rectificació, cancel·lació i oposició,  de forma gratuita 
remetent sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, mitjançant els següents mitjans:  
· Correu electrònic: lopd@icab.cat  
· Fax adreçat  a: IL.LUSTRE COL.LEGI D'ADVOCATS DE BARCELONA, ref. LOPD 93.487 65 03  
· Escrit adreçat a: IL.LUSTRE COL.LEGI D'ADVOCATS DE BARCELONA, ref. LOPD, C / Mallorca, 283, 08037-
BARCELONA, lliurat personalment al Registre General del Col·legi, o per correu postal. 
Manifestant-se pel present document el total compromís de l’ICAB  a la discreció i confidencialitat sobre les 
esmentades dades. 
 
Així mateix, el sol·licitant es informat que les seves dades seran remeses al lletrat que es designi al seu moment pel 
Servei Pro-Bono de col·laboració ICO-ICAB, qui es comprometrà en tot cas a respectar la discreció i confidencialitat 
sobre les esmentades dades i facilitar al client l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. 
 

 
 

Degudament informat, accepto totes les  condicions indicades en el present document 
de sol·licitud de designació d’advocat pel servei Pro-Bono de l’ICAB en col·laboració 
amb l’ICO, signant la present sol·licitud. 
 
 
 
   Barcelona, a (data) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         REF. PRO-BONO/1 

 
 

Segell i signatura de l’ICO 

Signatura del sol·licitant 



 

 
 
ANNEX  2.- SOLICITUD SERVICIO PRO-BONO ICO-ICAB (Castellano) 
 

 
Nombre y apellidos…………………………………………………………………….. 
 
 
Domicilio………………………………………………………………………………… 
 
 
Teléfono ………………………….. Móvil…………………………………… 
 
 
E-mail:……………………………………………………  
 
 
Solicita la designación de abogado inscrito en el SERVICIO PRO-BONO del Colegio 
de Abogados de Barcelona, por el siguiente 
 
 
MOTIVO( indicar de forma aproximada pretensión jurídica del interesado) 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 
 
 El solicitante manifiesta: 
 

A) Que los ingresos brutos anuales de mi unidad familiar son de 
................................. (indique importe anual de ingresos) 
 

B) Que conoce las características del SERVICIO PRO-BONO i acepta las 
siguientes condiciones: 
 

a. Tiene obligación de dejar constancia del establecimiento  de 
relaciones con el abogado designado mediante la firma de una 
hoja de encargo profesional con  relación de derechos y 
obligaciones de  cada una mde las partes. 

b. El asesoramiento y defensa del abogado incluye las gestiones 
extraprocesales para la solución de la problemática, de forma que 
si es necesario el planteamiento de litigio o conflicto judicial, el 
abogado no estará obligado a continuar en la defensa, pudiendo 
acogerse a lo que dispone la Ley de Justicia Gratuita, 1/96, de 10 
de enero.  

c. Tiene obligación de informar al abogado de su domicilio y teléfono 
actual.  

d. Asume la obligación  de abonar los gastos asociados a las 
gestiones encomendadas al abogado y que sean ajenas a los 
honorarios profesionales ( ex: burofax, notario...). 

e. Obligación de someterse a mediación en caso de conflicto con el 
abogado. 



 

 
 
 
 

f. Únicamente  podrá renunciar al abogado designado una sola vez. 
En caso de que quiera renunciar al segundo abogado designado, 
el ICAB no está obligado a designar un tercer profesional.  

 

Comprobados los datos económicos,  el técnico del  ICO confirma que el solicitante 
reúne los requisitos previstos en el Protocolo de funcionamiento y Convenio de 
colaboración ICO-ICAB, para ser beneficiario del SERVICIO PRO-BONO. 
 
 

 

 
       

 

 
INFORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  
 
En cumplimiento de lo que se dispone en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, se pone en conocimiento del  
SOLICITANTE que sus datos personales se encuentran sometidos a tratamiento informático y son recogidos en fichero 
propio de datos automatizados, que el ICAB gestiona directamente y respecto de los cuales se compromete en todo 
caso a respetar y facilitar al solicitante el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,  
de forma gratuita remitiendo solicitud expresa, junto con una copia de su DNI, por los siguientes medios:  
· Correo electrónico: lopd@icab.cat  
· Fax dirigido a: ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BARCELONA, ref. LOPD 93.487 65 03  
· Escrito dirigido a: ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BARCELONA, ref. LOPD, C / Mallorca, 283, 08037-
BARCELONA, entregado personalmente en el Registre General del Colegio, o por correo postal. 
Manifestándose por el presente documento el total compromiso del ICAB  a la discreción y confidencialidad sobre los 
datos mencionados. 
 
Así mismo, el solicitante es informado de que sus datos serán remitidos al letrado que se designe en su momento por 
el Servicio Pro-Bono de colaboración ICO- ICAB, quien se comprometerá en todo caso a respetar la discreción y 
confidencialidad de los datos mencionados y facilitar al cliente el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, cancelación y oposición.  
 

 
 

Debidamente informado, acepto todas las  condiciones indicadas en el presente 
documento de solicitud de designación de abogado por el servicio Pro-Bono del ICAB 
en colaboración con el ICO, firmando la presente solicitud. 
 
 
 Barcelona,  (fecha ) 
 
 
 
 
 
   Barcelona, a (data) 

 
 
 
 
 
                                                                                       REF. PRO-BONO/2 

Sello y firma del ICO 

Firma del solicitante 



 

 
 
 
 

 
 
ANNEX  3.- DESIGNA ADVOCAT PRO-BONO (català) 
 
 
Nom i cognoms lletrat 
Domicili professional 
 
 
      Barcelona, (data) 
 
Benvolgut company: 
 
Et comuniquem que has estat designat pel Servei Pro-Bono del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona, mitjançant conveni amb  L’ Institut Català d’Oncologia,  per l’assessorament 
i defensa dels interessos de:  
                   
 Sr/Sra. Nom i cognoms del ciutadà 
 Domicili  
 Telèfon  
 
 
 Torn adscripció:  
 Civil 
 Laboral 
 Civil i laboral   

 
                                         
 
 
  
 
 
FIRMA DEL SECRETARI ICAB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servei Pro-Bono ICAB-ICO        
T. 93 432 83 67 

Mail: serveiprobonoico@icab.cat                                                            REF. PRO-BONO/3 
 

mailto:serveiprobonoico@icab.cat


 

 
 
 
 

ANNEX  4.- DESIGNA ADVOCAT PRO-BONO (Castellano) 
 
 
Nombre  y apellidos letrado 
Domicilio profesional 
 
 
      Barcelona, (fecha) 
 
Apreciado compañero: 
 
Te comunicamos que has sido designado por el Servicio Pro-Bono del Colegio de 
Abogados de Barcelona, mediante convenio con el Institut Català d’Oncologia,  para el 
asesoramiento y la defensa d elos intereses de :  
                   
 Sr/Sra. Nombre y apellidos del ciudadano 
 Domicilio  
 Teléfono  
 
 
 Turno de adscripción:  
 Civil 
 Laboral 
 Civil y laboral   

 
                                         
 
 
  
 
 
FIRMA DEL SECRETARI ICAB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servei Pro-Bono ICAB-ICO        
T. 93 432 83 67 

Mail: serveiprobonoico@icab.cat                                                            REF. PRO-BONO/4 
 
 
 

mailto:serveiprobonoico@icab.cat


 

 
 
 
 

 
ANNEX  5.- COMUNICACIÓ AL BENEFICIARI DE LA DESIGNA D’ADVOCAT  PRO-
BONO (CATALÀ)  
 
 
Nom i cognoms de l’interessat 
Domicili i telèfon actual 
 
 
 
 

Barcelona, (data) 
 
 
 
Per la present, us comuniquem que  el servei PRO-BONO de L’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Barcelona, mitjançant conveni amb  L’ Institut Català d’Oncologia, ha  
designat com advocat  per l’assessorament i defensa dels seus interessos a: 
 
Nom I cognoms advocat 
Domicili professional  
Telèfon professional 
 
Motiu consulta :  

 Civil 
 Laboral 
 Civil i laboral 

 
 
 
 
 
SIGNATURA SECRETARI ICAB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servei Pro-Bono ICAB-ICO        
T. 93 432 83 67 

Mail: serveiprobonoico@icab.cat                                                              REF. PRO-BONO/5 

mailto:serveiprobonoico@icab.cat


 

 
 
 
 

 
 

ANNEX  6.- COMUNICACIÓN AL BENEFICIARIO DE LA DESIGNA DE ABOGADO  
PRO-BONO (Castellano)  
 
 
 
 
Nombre y apellidos del interesado 
Domicilio i teléfono actual 
 
 
 
 

Barcelona, (fecha) 
 
 
 
Por la presente, le comunicamos que  el servicio PRO-BONO del Ilustre Colegio de 
Abogados de Barcelona, mediante convenio con el Instituto Catalán de Oncología, ha 
designado como abogado para el asesoramiento y defensa de sus intereses a: 
 
Nombre y apellidos abogado 
Domicilio profesional  
Teléfono profesional 
 
Motivo consulta :  

 Civil 
 Laboral 
 Civil y laboral 

 
 
 
 
 
FIRMA  SECRETARIO ICAB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servei Pro-Bono ICAB-ICO        
T. 93 432 83 67 

Mail: serveiprobonoico@icab.cat                                                              REF. PRO-BONO/6 

 

mailto:serveiprobonoico@icab.cat


 

 
 

 
 

 
 
ANNEX   7.- COMUNICACIÓ A L’ICO DE LA DESIGNA D’ADVOCAT PRO-BONO 
 
 
INSTITUT CATALÀ D’ONCOLOGIA 
Avinguda Gran Via de l’Hospitalet, 199-203 
08908-L’Hospitalet de Llobregat 
 
 
 
 

Barcelona, (data) 
 
 
 
Per la present,  de conformitat amb el que preveu el conveni   de data 30 d’abril de 
2012, per l’establiment d’un servei pro-bono per a l’assessorament i defensa de 
pacients de la vostra institució,  us comuniquem que  per la defensa de 
……………………………….. (NOM INTERESSAT) ha    estat designat  l’advocat  : 
 
Nom I cognoms advocat 
Domicili professional 
Telèfon professional  
 
 
Motiu consulta :  

 Civil 
 Laboral 
 Civil i laboral 

 
 
 
 
 
 
SIGNATURA SECRETARI ICAB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Servei Pro-Bono ICAB-ICO        
T. 93 432 83 67 

Mail: serveiprobonoico@icab.cat                                                             REF. PRO-BONO/7 
 

mailto:serveiprobonoico@icab.cat


 

 
 
 
 

ANNEX  8 .- SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ SERVEI PRO-BONO ICO-ICAB (català) 
 
INSCRIPCIÓ ADVOCAT – ADVOCADA: 
Nom:  
Cognoms: 
Núm. Col·legiat:  
Adreça professional:  
(ha de ser la mateixa que consti a la Guia Judicial de l’ICAB) 
 
Correu electrònic:     Telèfons contacte: 
Àmbit professional de dedicació preferent: 
 Civil 

 Laboral 

 
INSCRIPCIÓ DESPATX PROFESSIONAL: 
Denominació del Despatx: 
Número Registre SSPP: 
Advocats/des que formaran part del servei Pro-Bono.   
(Fer constar nom i cognoms de tots els que constaran adscrits a aquest programa i 
que en tot cas, hauran de complir amb els requisits exigits) 
 
- 
- 
- 
- 
- 
Adreça: 
Correu electrònic:     Telèfons contacte: 
Àmbit professional de dedicació preferent: 
 Civil 

 Laboral 

 
Declaro que reuneixo el següents requisits: 
 Col·legiat de l’ICAB o ser Societat Professional degudament inscrita al Registre 

de l’ICAB. 

 10 anys d’exercici. 

 Acreditació experiència pràctica:  

 Curs de formació realitzat en els últims 3 anys d’un mínim de 20 hores. 

 No tenir cap sanció deontològica.  

 Estar al corrent de totes les obligacions econòmiques col·legials. 

 Tenir contractada la pòlissa ampliada de R.C. (fins a 400.000 €) 

 
I, havent-me llegit i acceptant els termes del Protocol de funcionament pel qual es 
regirà la meva inscripció al Servei Pro-Bono ICO-ICAB, 
 
 
 



 

 
 
 
 

SOL·LICITO: 
 
Constar al Registre Pro-Bono ICO-ICAB a tots els efectes. 
 
INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  
 
A efectes del que es preveu a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal (LOPD), s’informa que les dades personals introduïdes voluntàriament en el present formulari seran 
emmagatzemades al fitxer “Registre Col·legial” titularitat del Col·legi d'Advocats de Barcelona (d'ara endavant ICAB), 
inscrit en el Registre General de Dades Personals dependent de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.  
 
PROTECCIÓ DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL DELS USUARIS PER PART DE L'ICAB 
  
L'ICAB és plenament conscient de l'ús i tractament que se li han de donar a les dades de caràcter personal, i en virtut 
de la normativa legal existent referent a això (en particular la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal - en endavant LOPD- i la seva normativa de desenvolupament) té implantat un sistema 
per preservar la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades de caràcter personal.  
 

1) INCORPORACIÓ DE DADES PERSONALS A FITXERS I EL SEU RESPONSABLE 
  

L'ICAB, informa als USUARIS que les dades que ens faciliti en relació al servei Pro- Bono:  
 
a) Podran ser publicats tant al web de l'ICAB (www.icab.cat / www.icab.es) com a la Revista Món Jurídic en format 
paper, titularitat de ICAB. Us recordem que podeu fer  
efectiu el vostre dret a que s’indiqui que les vostres dades personals no poden utilitzar-se per a finalitats publicitàries o 
de prospecció comercial (article 28.2 de la LOPD).  

 
b) Podran ser utilitzades per tal que l’ICAB realitzi enviaments de comunicacions comercials, publicitàries i 
promocionals per correu electrònic, postal o fax o per altres mitjans de comunicació electrònica equivalents, de 
publicitat específica dels productes, serveis o ofertes que l'ICAB estimi que pogués ser del seu interès, d'acord amb el 
servei utilitzat / demanat, de manera que les dades referents a l’usuari seran utilitzades per dur a terme aquestes 
comunicacions i això a l'empara del que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol , de Serveis de la Societat de la 
Informació i de Comerç Electrònic i a la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions, de manera que 
l’usuari accepta igualment i autoritza a l'ICAB perquè utilitzem la seva informació personal amb la finalitat de remetre-li 
la informació comercial a què es refereix aquest paràgraf.  
 
En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà telemàtic equivalent, el fet de facilitar les 
seves dades a la ICAB equival a la seva autorització expressa per a l'enviament de publicitat a través d'aquest mitjà.  
No obstant això, s'informa a l'usuari que el consentiment, que ara ens atorga, per rebre per correu electrònic o mitjà 
telemàtic equivalent, l'esmentada informació, podrà ser revocat en cada comunicat comercial o publicitari que se li faci 
arribar i, en qualsevol moment, mitjançant notificació dirigida a la següent adreça: lopd@icab.cat  
 

2) DRETS QUE ASSISTEIXEN A L'USUARI I FORMA D'EXERCICI  
 
L'ICAB informa els USUARIS que, en virtut del que disposa la legislació aprovada al respecte, podrà fer valer els seus 
drets de: Accés, Cancel·lació, Rectificació i, si s'escau, Oposició al tractament de les dades personals de què són 
titulars.  
L'usuari tindrà els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les dades, reconeguts en els articles de 15 a 17 
LOPD. Aquests drets es poden exercir de forma gratuïta remetent sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del 
seu DNI, mitjançant els següents mitjans:  
· Correu electrònic: lopd@icab.cat  
 
 
 
 
 
· Fax dirigit a: IL.LUSTRE COL.LEGI D'ADVOCATS DE BARCELONA, ref. LOPD 93.487 65 03  
· Escrit dirigit a: IL.LUSTRE COL.LEGI D'ADVOCATS DE BARCELONA, ref. LOPD, C / Mallorca, 283, 08037-
BARCELONA, lliurat personalment al Registre General del Col·legi, o per correu postal.  
 

 
A Barcelona a                         de                                      de 20       

 
  
 
                                                                                       REF. PRO-BONO/8 



 

 
 

 
 

ANNEX 9.- SOLICITUD INSCRIPCIÓN SERVICIO PRO-BONO ICO-ICAB 
(Castellano) 
 
INSCRIPCIÓN ABOGADO – ABOGADA: 
Nombre:  
Apelidos: 
Núm. Colegiado:  
Dirección profesional :  
(ha de ser la misma que conste en la Guía Judicial del ICAB) 
 
Correo electrónico:     Teléfonos contacte: 
Ámbito profesional de dedicación preferente: 
 Civil 

 Laboral 

 
INSCRIPCIÓN DE DESPACHO PROFESIONAL: 
Denominación del Despacho: 
Número Registro SSPP: 
Abogados/das que formaran parte del Servicio Pro-Bono.   
(Hacer constar nombre y apellidos de todos los que constarán adscritos a este 
programa y que, en todo caso, habrán de cumplir con los requisitos exigidos) - 
- 
- 
- 
- 
Dirección: 
Correo electrónico:     Teléfonos contacte: 
Ámbito profesional de dedicación preferente: 
 Civil 

 Laboral 

 
Declaro que reúno los siguientes requisitos: 
 Colegiado del ICAB  o ser Sociedad Profesional debidamente  inscrita  en el 

Registro del ICAB. 

 10 Años de ejercicio . 

 Acreditación experiencia práctica:  

 Curso de formación realizado en los últimos  3 años de un  mínimo de 20 horas. 

 No tener ninguna  sanción deontológica.  

 Estar al corriente de todas las obligaciones económicas colegiales. 

 Tener contratada la póliza ampliada de R.C. (hasta 400.000 €) 

 
I, habiendo leído y aceptando los términos del Protocolo de Funcionamiento por el que 
se regirá mi inscripción en el Servicio Pro-Bono ICO-ICAB, 
 
 
 
 



 

 
 
 
SOLICITO: 

 
Constar en el Registro Pro-Bono ICO-ICAB a todos los efectos. 
 
INFORMACIÓN EN MATÈRIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÀCTER PERSONAL  
 
A efectos de lo que se prevé en la Ley Orgánica  15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de  Carácter 
Personal (LOPD), se informa que les datos personales introducidos voluntariamente en el presente formulario serán 
guardados en el fichero  “Registre Col·legial” titularidad del Col·legi d'Advocats de Barcelona (de ahora en adelante,  
ICAB), inscrito en el Registro General de Datos Personales dependiente de la Agencia Española de Protección de 
Datos.  
 
PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CARÀCTER PERSONAL DE LOS USUARIOS  PER PART DE L'ICAB 
  
L'ICAB es plenamente consciente del uso y tratamiento que se le han de dar a los datos de carácter personal, y, en 
virtud de la normativa legal existente referente al tema (en particular la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 
Protección de Datos  de Carácter Personal - en adelante LOPD- y su  normativa de desarrollo) té implantado un 
sistema para preservar la seguridad, integridad i confidencialidad de les  datos  de carácter personal.  
 

3) INCORPORACIÓN DE DATOS PERSONALES A FICHEROS Y SU RESPONSABLE 
  

L'ICAB, informa a los  USUARIS que les datos que nos facilite en relación al servicio  Pro- Bono:  
 
a) Podrán ser publicados tanto a la web del ICAB (www.icab.cat / www.icab.es) como en la Revista Món Jurídic en 
formato papel, titularidad del ICAB. Os recordamos que podéis hacer efectivo vuestro derecho a que se indique que 
vuestros datos personales no pueden utilizarse para finalidades publicitarias o de prospección comercial  (art 28.2 de la 
LOPD).  
 
Podrán ser utilizadas para que el ICAB realice envíos de comunicaciones comerciales, publicitarias y promocionales 
por correo electrónico, postal o fax o por otros medios de comunicación electrónica equivalentes de publicidad 
específica de los productos, servicios o ofertas que el ICAB estime que pueda ser de su interés, de acuerdo con el 
servicio utilizado/solicitado, de forma que los datos referentes al usuario serán utilizados para llevar a cabo estas 
comunicaciones, al amparo de lo que establece la Ley 34/2002, d'11 de julio , de Servicios de la Sociedad d ela 
Información y de comercio electrónico y en la Ley  Llei 32/2003, de 3 de noviembre, general de telecomunicaciones, de 
manera que el usuario acepta igualmente y autoriza al ICAB para utilizar sui información personal con la finalidad de 
remitir la información comercial a que se refiere este parágrafo. 
En el caso de comunicaciones comerciales a través de correo electrónico o medio telemático equivalente, el hecho de 
facilitar los datos al ICAB equivale a su autorización expresa para el envío de publicidad por este medio. 
 
No obstante, se informa al usuario que el consentimiento que ahora otorga para recibir por  correo electrónico o medio 
telemático equivalente, la indicada información, podrá ser revocado en cada comunicado comercial o publicitario que se 
le haga llegar, y, en cualquier momento, mediante notificación dirigida a  la siguiente dirección : lopd@icab.cat  
 

4) DERECHOS QUE ASISTEN AL USUARIO Y FORMA DE EJERCICIO 
 
El CAB informa a los  USUARIS que, en virtud de lo que dispone la legislación aprobada al respecto, podrá hacer valer 
sus derechos de : Acceso, Cancelación, Rectificación y, en su caso,  Oposición al tratamiento de les datos reconocidos 
en los arts. 15 a 17 LOPD. Estos derechos se pueden ejercer de forma gratuita remitiendo solicitud expresa, junto con 
copia de su,  mediante los siguiente medios: 
· Correo electrónico: lopd@icab.cat 
· Fax dirigido a: IL.LUSTRE COL.LEGI D'ADVOCATS DE BARCELONA, ref. LOPD 93.487 65 03  
· Escrito dirigido a: IL.LUSTRE COL.LEGI D'ADVOCATS DE BARCELONA, ref. LOPD, C / Mallorca, 283, 08037-
BARCELONA, entregado personalmente en el registro general del Colegio, o por correo postal. 
 

 
En Barcelona,  a                         de                                      de 20       

 
 
 
 
 
 
                                                                                       REF. PRO-BONO/9 

 
 



 

 
 
ANNEX 10.- SOL·LICITUD BAIXA SERVEI PRO-BONO ICO-ICAB (Català) 
 

 
ADVOCAT – ADVOCADA: 
Nom:  
Cognoms: 
Núm. Col·legiat:  
 
DESPATX PROFESSIONAL: 
Denominació del Despatx: 
Número Registre SSPP: 
 
SOL·LICITO: 
Causar baixa del Registre Pro-Bono ICO-ICAB a tots els efectes. 
 
 
INFORMANT: 
 

 Que procediré  a la finalització dels assumptes fins ara encomanats pel 
Servei Pro-Bono ICAB. 

 Que, coincidint la sol·licitud de baixa amb la meva baixa com a exercent 
a l’ICAB, sol·licito a l’ICAB procedeixi a fer nova designació de lletrat per 
a la continuació de la defensa dels següents interessats, assumint el 
compromís de traslladar la informació relacionada amb aquests als 
advocats que continuïn la seva defensa. 
 
............................................................................................................... 
.............................................................................................................. 
............................................................................................................... 

 
 
 
INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  
A efectes del que es preveu a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal (LOPD), s’informa que les dades personals introduïdes voluntàriament en el present formulari seran 
emmagatzemades al fitxer “Registre Col·legial” titularitat del Col·legi d'Advocats de Barcelona (d'ara endavant ICAB), 
inscrit en el Registre General de Dades Personals dependent de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.  
 
 
PROTECCIÓ DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL DELS USUARIS PER PART DE L'ICAB  
 
L'ICAB és plenament conscient de l'ús i tractament que se li han de donar a les dades de caràcter personal, i en virtut 
de la normativa legal existent referent a això (en particular la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal - en endavant LOPD- i la seva normativa de desenvolupament) té implantat un sistema 
per preservar la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades de caràcter personal.  
 
1) INCORPORACIÓ DE DADES PERSONALS A FITXERS I EL SEU RESPONSABLE 

  
L'ICAB, informa als USUARIS que les dades que ens faciliti en relació al servei Pro- Bono:  
 
 
a) Podran ser publicats tant al web de l'ICAB (www.icab.cat / www.icab.es) com a la Revista Món Jurídic en format 
paper, titularitat de ICAB. Us recordem que podeu fer  
efectiu el vostre dret a que s’indiqui que les vostres dades personals no poden utilitzar-se per a finalitats publicitàries o 
de prospecció comercial (article 28.2 de la LOPD).  

 

b)Podran ser utilitzades per tal que l’ICAB realitzi enviaments de comunicacions comercials, publicitàries i promocionals 
per correu electrònic, postal o fax o per altres mitjans de comunicació electrònica equivalents, de publicitat específica 
dels productes, serveis o ofertes que l'ICAB estimi que pogués ser del seu interès, d'acord amb el servei utilitzat / 
demanat, de manera que les dades referents a l’usuari seran utilitzades per dur a terme aquestes comunicacions i això 
a l'empara del que estableix la Llei  34/2002, d'11 de juliol , de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç 
Electrònic i a la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions, de manera que l’usuari accepta 



 

igualment i autoritza a l'ICAB perquè utilitzem la seva informació personal amb la finalitat de remetre-li la 
informació comercial a què es refereix aquest paràgraf.  

 
En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà telemàtic equivalent, el fet de 
facilitar les seves dades a la ICAB equival a la seva autorització expressa per a l'enviament de publicitat a 

través d'aquest mitjà.  
No obstant això, s'informa a l'usuari que el consentiment, que ara ens atorga, per rebre per correu electrònic o mitjà 
telemàtic equivalent, l'esmentada informació, podrà ser revocat en cada comunicat comercial o publicitari que se li faci 
arribar i, en qualsevol moment, mitjançant notificació dirigida a la següent adreça: lopd@icab.cat  
 
2) DRETS QUE ASSISTEIXEN A L'USUARI I FORMA D'EXERCICI  

 
L'ICAB informa els USUARIS que, en virtut del que disposa la legislació aprovada al respecte, podrà fer valer els seus 
drets de: Accés, Cancel·lació, Rectificació i, si s'escau, Oposició al tractament de les dades personals de què són 
titulars.  
L'usuari tindrà els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les dades, reconeguts en els articles de 15 a 17 
LOPD. Aquests drets es poden exercir de forma gratuïta remetent sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del 
seu DNI, mitjançant els següents mitjans:  
· Correu electrònic: lopd@icab.cat  
· Fax dirigit a: IL.LUSTRE COL.LEGI D'ADVOCATS DE BARCELONA, ref. LOPD 93.487 65 03  
· Escrit dirigit a: IL.LUSTRE COL.LEGI D'ADVOCATS DE BARCELONA, ref. LOPD, C / Mallorca, 283, 08037-
BARCELONA, lliurat personalment al Registre General del Col.legi, o per correu postal.  
 

 
 
 

 
A Barcelona a                         de                                      de 20       
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ANNEX 11.- SOLICITUD DE BAJA DEL SERVICIO  PRO-BONO ICO-ICAB 
(Castellano) 

 
 
ABOGADO: 
Nombre:  
Apellidos: 
Núm. Colegiado:  
 
DESPACHO PROFESIONAL: 
Denominación del Despacho: 
Número Registro SSPP: 
 
SOLICITO: 
Causar baja del Registro Pro-Bono ICO-ICAB a todos los efectos. 
 
 
INFORMANDO: 
 

 Que procederé  a la finalización de los asuntos hasta ahora 
encomendados por el Servicio  Pro-Bono ICAB. 

 Que, coincidiendo la solicitud de baja con mi baja en el ejercicio en el 
ICAB, solicito se proceda a efectuar nueva designa de letrado para la 
continuación de la defensa de los siguientes interesados, asumiendo el 
compromiso de trasladar la información relacionada con éstos a los 
abogados que continúen en la defensa. 

 
 
............................................................................................................... 
.............................................................................................................. 
............................................................................................................... 

 
 
 
INFORMACIÓN EN MATÈRIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÀCTER PERSONAL  
A efectos de lo que se prevé en la Ley Orgánica  15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de  Carácter 
Personal (LOPD), se informa que les datos personales introducidos voluntariamente en el presente formulario serán 
guardados en el fichero  “Registre Col·legial” titularidad del Col·legi d'Advocats de Barcelona (de ahora en adelante,  
ICAB), inscrito en el Registro General de Datos Personales dependiente de la Agencia Española de Protección de 
Datos.  
 
 
PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CARÀCTER PERSONAL DE LOS USUARIOS  PER PART DE L'ICAB 
  
L'ICAB es plenamente consciente del uso y tratamiento que se le han de dar a los datos de carácter personal, y, en 
virtud de la normativa legal existente referente al tema (en particular la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 
Protección de Datos  de Carácter Personal - en adelante LOPD- y su  normativa de desarrollo) té implantado un 
sistema para preservar la seguridad, integridad i confidencialidad de les  datos  de carácter personal.  
 

1) INCORPORACIÓN DE DATOS PERSONALES A FICHEROS Y SU RESPONSABLE 
  

L'ICAB, informa a los  USUARIS que les datos que nos facilite en relación al servicio  Pro- Bono:  
 
a) Podrán ser publicados tanto a la web del ICAB (www.icab.cat / www.icab.es) como en la Revista Món Jurídic en 
formato papel, titularidad del ICAB. Os recordamos que podéis hacer efectivo vuestro derecho a que se indique que 
vuestros datos personales no pueden utilizarse para finalidades publicitarias o de prospección comercial  (art 28.2 de la 
LOPD).  
 
Podrán ser utilizadas para que el ICAB realice envíos de comunicaciones comerciales, publicitarias y promocionales 
por correo electrónico, postal o fax o por otros medios de comunicación electrónica equivalentes de publicidad 
específica de los productos, servicios o ofertas que el ICAB estime que pueda ser de su interés, de acuerdo con el 



 

servicio utilizado/solicitado, de forma que los datos referentes al usuario serán utilizados para llevar a cabo 
estas comunicaciones, al amparo de lo que establece la Ley 34/2002, d'11 de julio , de Servicios de la 
Sociedad d ela Información y de comercio electrónico y en la Ley  Llei 32/2003, de 3 de noviembre, general 
de telecomunicaciones, de manera que el usuario acepta igualmente y autoriza al ICAB para utilizar sui 
información personal con la finalidad de remitir la información comercial a que se refiere este parágrafo. 

En el caso de comunicaciones comerciales a través de correo electrónico o medio telemático equivalente, el hecho de 
facilitar los datos al ICAB equivale a su autorización expresa para el envío de publicidad por este medio. 
 
No obstante, se informa al usuario que el consentimiento que ahora otorga para recibir por  correo electrónico o medio 
telemático equivalente, la indicada información, podrá ser revocado en cada comunicado comercial o publicitario que se 
le haga llegar, y, en cualquier momento, mediante notificación dirigida a  la siguiente dirección : lopd@icab.cat  
 

2) DERECHOS QUE ASISTEN AL USUARIO Y FORMA DE EJERCICIO 
 
El CAB informa a los  USUARIS que, en virtud de lo que dispone la legislación aprobada al respecto, podrá hacer valer 
sus derechos de : Acceso, Cancelación, Rectificación y, en su caso,  Oposición al tratamiento de les datos reconocidos 
en los arts. 15 a 17 LOPD. Estos derechos se pueden ejercer de forma gratuita remitiendo solicitud expresa, junto con 
copia de su,  mediante los siguiente medios: 
· Correo electrónico: lopd@icab.cat 
· Fax dirigido a: IL.LUSTRE COL.LEGI D'ADVOCATS DE BARCELONA, ref. LOPD 93.487 65 03  
· Escrito dirigido a: IL.LUSTRE COL.LEGI D'ADVOCATS DE BARCELONA, ref. LOPD, C / Mallorca, 283, 08037-
BARCELONA, entregado personalmente en el registro general del Colegio, o por correo postal. 
 

 
 
 

 
A Barcelona a                         de                                      de 20       
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ANNEX 12.- FULL D’ENCÀRREC PROFESSIONAL ( català ) 

 

 
REUNITS 

 
D’ una part, el senyor/a ........................................................................................, amb 
domicili a …………………………………………, C/………………………………………, 
núm……………i amb DNI núm……………………………………………………….. en 
endavant , el CLIENT. 
 
 
I d’altra, el senyor/……………………………………………………………………………..,  
Col·legiat/da núm. ………………………………………de l’ Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Barcelona, que ha estat designat pel SERVEI PRO-BONO de col·laboració ICO-
ICAB. En endavant el LLETRAT,  
 
 
MANIFESTEN 
 
PRIMER.- Ambdues parts queden assabentades del contingut de la designa, que 
comprendrà l’orientació i assessorament en matèries de dret civil i/o laboral que 
esdevinguin com a conseqüència de la malaltia oncològica que pateix el client, així 
com totes les gestions no compreses en l’àmbit d’actuació establert per la llei 1/1996, 
de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta. 
 
SEGON.- Que el CLIENT encarrega professionalment al LLETRAT les següents 
actuacions professionals: 
 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
 
 
TERCER.- El LLETRAT no cobrarà honoraris professionals per la seva actuació, si bé 
el CLIENT haurà d’abonar les despeses derivades de les gestions portades a terme, i 
que siguin alienes al honoraris professionals del lletrat ( ex: burofax, notari...). 
 
En cas que una vegada finalitzades les actuacions  compreses al full d’encàrrec, sigui 
necessari la continuació del procediment per via judicial l’advocat derivarà al CLIENT 
al SOJ del Col·legi d’advocat de Barcelona ( Ciutat Judicial- Avda Carrilet núm. 3, 
edifici D , 1ª planta ) per tal de sol·licitar el dret de justícia gratuïta i designa d’advocat 
d’ofici, amb la possibilitat que preveu l’art 27 de la Llei 1/1996 de renúncia d’honoraris 
per part de l’advocat si existís voluntat de continuar al procediment. 
 
  
 
 
 



 

 
 
QUART.- El LLETRAT assumeix els següents compromisos: 
 

a) Desenvolupar les seves funcions amb la llibertat i independència pròpies i 
segons les normes ètiques i deontològiques que regeixen la professió. 

 
b)  Informar al seu client de totes les incidències de l’assumpte encomanat, 

mitjançant el telèfon i domicili a dalt esmentats. 
 

c) Visitarà al  CLIENT al seu domicili u hospital en cas d’impossibilitat de 
desplaçar-se al despatx del lletrat, per causa de la seva malaltia. 
 

d) No percebrà honoraris professionals per les actuacions encomanades al full 
d’encàrrec.  

 
e) Obligació d’emetre informe final de comunicació a l’ICAB de finalització de les 

actuacions encomanades i tancament de l’expedient. (model annex 10 del 
Protocol de col·laboració Servei Pro-Bono ICO-ICAB, REF. PRO-BONO/10 ) 

 
 
 
CINQUÈ.- El CLIENT ve obligat a facilitar al Lletrat el seu domicili i telèfon, així com 
informar-lo de qualsevol canvi en aquests mentre duri la seva relació professional, 
exonerant a l’advocat dels perjudicis que es puguin produir de la manca d’actualització 
d’aquesta informació.  
 
 
SISÈ.- En cas de conflicte entre el CLIENT i el LLETRAT aquests es comprometen a 
sotmetre’s a mediació per tal de  resoldre les seves discrepàncies, a través del 
CEMICAB ( Centre de Mediació de l’ICAB ). 
 
 
SETÈ.- En compliment del que es disposa per la Llei 15/1999, de 13 de desembre, es 
posa en coneixement del client que les seves dades personals es troben sotmeses a 
tractament informàtic i són recollides en fitxer propi de dades automatitzades, que el 
lletrat gestiona directament i respecte de les quals es compromet en tot cas a 
respectar i facilitar al client l’exercici dels seus drets d’accés , rectificació, cancel·lació i 
oposició, manifestant-se pel present document el total compromís del LLETRAT a la 
discreció i confidencialitat sobre les esmentades dades. 
 
 
Barcelona, a .......... de..............................de 20....... 
 
 

EL CLIENT                                                                EL LLETRAT  
 
 
 
 
 
                                                                                         REF. PRO-BONO/12 

 



 

 
 
 
 

ANNEX 13.- HOJA DE ENCARGO PROFESIONAL ( castellano ) 
 
 
 R E U N I D O S  
 
 
De una parte, el señor/a ………………………………………………., con domicilio en 
…….., C/ ………………., nº…….. , con DNI núm. . En adelante, el CLIENTE.  
 
Y de otra, el señor/a …………………………………………………………….., 
colegiado/da núm. ……………del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona de 
Barcelona, que ha sido designado por el SERVICIO PRO-BONO de colaboración ICO-
ICAB. En adelante, el LETRADO.  
 
 
 
MANIFIESTAN 
 
PRIMERO.-  Ambas partes quedan enteradas del contenido de la designa, que 
comprenderá la orientación y el asesoramiento en materias civil y/o laboral que deriven 
como consecuencia de la enfermedad oncológica que padece el cliente, así como 
todas las gestiones no comprendidas en el ámbito de actuación establecido en la Ley 
1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. 
 
SEGUNDO.- Que el CLIENTE encarga profesionalmente al LETRADO las siguientes 
actuaciones profesionales: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
TERCERO.- El  LETRADO no cobrará honorarios profesionales por su actuación, si 
bien el CLIENTE habrá de abonar los gastos derivados de las gestiones llevadas a 
cabo, y que sean ajenas a los honorarios profesionales del letrado ( ej: burofax, 
notario…) 
 
En caso de que una vez finalizadas las actuaciones comprendidas en la hoja de 
encargo sea necesario la continuación del procedimiento por vía judicial el abogado 
derivará al CLIENTE al SOJ del Colegio de Abogados de Barcelona ( Ciudad Judicial – 
Avda. Carrilet nº3, edificio D, 1ª planta ) a fin de solicitar el derecho de justicia gratuita 
y designa de abogado de oficio, con la posibilidad que prevé el art 27 de la Ley 1/1996, 
de renuncia de honorarios por parte del abogado si existiera voluntad de continuar en 
el procedimiento.  
 
 
 
 



 

 
 
 
CUARTO.-  El LETRADO asume los siguientes compromisos: 

 
a) Desarrollar sus funciones con la libertad y independencia propia y según las 

normas éticas y deontológicas que rigen la profesión. 

b) Informar a su cliente de todas las incidencias del asunto encomendado, a 

través del teléfono y domicilio arriba señalados. 

c) Visitará al cliente en  su domicilio u hospital, en caso de imposibilidad de 

desplazarse al despacho del letrado, por causa de su enfermedad. 

d) No percibirá honorarios profesionales por las actuaciones encomendadas en la 

hoja de encargo. 

e) Obligación de emitir informe final de comunicación al ICAB de la finalización de 

las actuaciones encomendadas y cierre del expediente (modelo anexo 11 del 

Protocolo de colaboración Servicio  Pro-Bono ICO-ICAB, REF. PRO-BONO/11) 

 
 
QUINTO.-  El CLIENTE está obligado a facilitar al letrado su domicilio y teléfono, 
así como informarlo de cualquier cambio respecto de éstos mientras dure su relación 
profesional, exonerando al abogado de los perjuicios que se puedan producir por la 
falta de actualización de esta información. 

 
 

SEXTO.- En caso de conflicto entre el CLIENTE y el LETRADO, estos se 
comprometen a someterse a mediación para resolver sus discrepancias, a través del 
CEMICAB ( Centre de Mediació de l’ICAB ). 
 
 
SÉPTIMO.- En cumplimiento de lo que dispone la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, se 
pone en conocimiento del cliente que sus datos personales se encuentran sometidos a 
tratamiento informático y que son recogidos en fichero propio de datos automatizados, 
que el letrado gestiona directamente y respecto de los cuales se compromete en todo 
caso a respetar y facilitar al cliente el ejercicio de sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, manifestándose mediante el presente 
documento el total compromiso del LETRADO a la discreción y confidencialidad sobre 
los datos mencionados. 
 
 
Barcelona, a................, de............................................. de 20............ 
 
 
 
El CLIENTE                                                                        EL LETRADO  
                                                                                       
 
                                                                                                     REF. PRO-BONO/13 

 
 



 

 
 
 
ANNEEX 14.- COMUNICACIÓ DE FINALITZACIÓ D’ACTUACIONS SERVEI- 

PROBONO (català) 
 
 
Data: ...../...../.....…. 
 
 
Nom Advocat: .............. 
 
 
Manifesta que a l’encàrrec derivat de la designa nº......,  feta pel Servei Pro-Bono 
ICAB, en defensa dels interessos de ....................................................................... 
S’han portat a terme totes les actuacions encomanades, donant como a resultat: 
 
 

 finalització de l’assumpte. 
 
 

 finalització de les gestions objecte de la designació amb la necessitat de continuació 
del procediment per via judicial.  
 
Es deriva al ciutadà al SOJ del Col·legi d’ Advocats de Barcelona ( Ciutat de la 
Justícia-Avda. Carrilet 3, edifici D, 1ª planta) a fi de sol·licitar el benefici de justícia 
gratuïta i designa d’advocat d’ofici. 
 
 
 Fent ús de l’ Art. 27  de LAJG 
 Sense  fer ús de l’Art. 27 LAJG 

 
 
 
 
 Signatura ciutadà*                                               Signatura advocat                               
 
 
 
 
 
 

*L’interessat manifesta haver rebut còpia del present document i quedar 
assabentat del seu contingut, autoritzant la remissió d’aquest al Col·legi d’ 
Advocats de Barcelona. 
 

 
 
 
 
 
                                                                                  REF. PRO-BONO/14 

  
  



 

 
 
ANNEX 15.- COMUNICACIÓN DE FINALIZACIÓN DE ACTUACIONES 
SERVICIO- PROBONO (Castellano) 

 
 
Fecha: ...../...../.....…. 
 
 
Nombre Abogado: .............. 
 
 
Manifiesta que en el encargo derivado de la designa nº......,  hecha por el Servicio Pro-
Bono ICAB, en defensa de los intereses de  ................................................................... 
Se han llevado a cabo todas las actuaciones encomendadas, dando como resultado: 
 
 

 finalización del asunto. 
 
 

 finalización de las gestiones objeto de la designación con la necesidad de 
continuación del procedimiento por vía judicial.  
 
Se deriva al ciudadano al SOJ del Colegio de Abogados ( Ciutat de la Justícia-Avda. 
Carrilet 3, edifici D, 1ª planta) a fin de solicitar el beneficio de justicia gratuita y designa 
de abogado de oficio. 
 
 
 Se hace uso del Art. 27  de LAJG 
 Sin uso del Art. 27 LAJG 

 
 
 
 
 Firma del ciudadano*                                               Frima del abogado                             
 
 
 
 
 
 

*El interesado manifiesta haber recibido copia del presente documento y quedar 
enterado de su contenido, autorizando la remisión de éste al Colegio de Abogados 
de Barcelona. 
 

 
 
 
 
         REF. PRO-BONO/15 

 
 
 
 



 

 
 
ANNEX 16.- COMUNICACIÓ ICAB-ICO DE FINALITZACIÓ D’ACTUACIONS 
SERVEI PRO-BONO 

 
 
 

 
De conformitat al que s’estableix en el protocol de funcionament del servei PRO-
BONO derivat del Conveni de col·laboració entre el Col·legi d’Advocats de Barcelona i 
l’ Institut Català d’Oncologia, l’ ICAB informa al ICO: 
 
 
Que en relació a la defensa dels interessos de ............................................................. 
encomanada en data ../../.... a l’advocat ...................................................................... 
mitjançant designa nº.......... 
 
 
L’advocat ha remès al Col·legi d’Advocats de Barcelona informe de finalització de 
l’encàrrec, en què consta: 
 

 Finalització de l’assumpte. 
 

 Finalització de les gestions objecte de la designació, amb la necessitat de 
continuació del procediment per via judicial.  
Es deriva al ciutadà al SOJ del Col·legi d’ Advocats de Barcelona ( Ciutat de la 
Justícia-Avda. Carrilet 3, edifici D, 1ª planta) a fi de sol·licitar el benefici de justícia 
gratuïta i designa d’advocat d’ofici. 
 
 
 
 Fent ús de l’ Art. 27  de LAJG 
 Sense  fer ús de l’Art. 27 LAJG 
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Segell ICAB 


