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Jornada sobre les principals 

novetats de la Normativa de 

l’Advocacia Catalana 

 

PRESENTACIÓ 

 

La comissió de formació de l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell 

va organitzar el passat 13 de març de 2019 una jornada sobre les 

principals novetats de la Normativa de l’Advocacia Catalana 

 

El 30 de gener de 2019 es va publicar al DOGC el text de reforma de la 

Normativa de l’Advocacia Catalana (Res. JUS/110/2019, de 22 de gener), 

que va entrar en vigor el passat 19 de febrer. 

 

El nou text respon a la necessitat d'actualitzar la NAC de 2009 i adaptar 

el contingut de diferents preceptes a les noves obligacions legals, els 

avenços en matèria de comunicació telemàtica i altres reptes de 

l’advocacia en el segle XXI. La funció social de l’advocacia pren ara una 

major importància en una societat on el sistema de garanties dels drets i 

llibertats  juguen un paper capdal en l’exercici de la professió, a l'igual 

que l'obligat control deontològic de l'exercici lletrat. Per garantir que els 

advocats i advocades puguin realitzar aquesta tasca sense entrebancs, 

amb total llibertat i independència, la nova normativa s'erigeix en “la 

defensa de la defensa”, dotant alhora els col·legis de les eines i 

instruments adients per complir amb les finalitats essencials vers els seus 

col·legiats i col·legiades i vers la ciutadania. 

 

Al llarg de la sessió va fer un repàs i una anàlisi crítica de les modificacions 

i novetats més destacades que s'han incorporat a la nova NAC. 

 

Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir 

de la seva finalització en directe,  durant 3 mesos. 

http://www.cicac.cat/
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PROGRAMA 

 

 

 

I.- Principals novetats de la Normativa de l’Advocacia Catalana 

 

 

Docència a càrrec del Sr. Miquel Fernández Castillo 

Advocat i secretari tècnic de l’ICA Sabadell 

 

 

LLOC 

 

 

Vídeo Streaming, diferit des del propi ordinador 

 

 

PREUS 

 

 

Preus per a col·legiats/des del Col·legi de l’Advocacia de Sabadell: 

 Vídeo streaming: 10€ 

 

 

 

Preus per a col·legiats/des que NO siguin del Col·legi de l’Advocacia de 

Sabadell, es a dir, de la resta dels Col·legis d’Advocats: 

 Vídeo streaming: 10€ 

 

 

 

http://www.cicac.cat/
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Altres professionals: 

 Vídeo streaming: 10€ 

 

 

 

INSCRIPCIONS VÍDEO STREAMING / FORMA DE PAGAMENT 

 
 

En primer lloc heu de formalitzar la vostra inscripció a aquesta ponència. 

Com fer-ho? Us podeu descarregar el Manual d’instruccions per accedir 

a l’oferta formativa de la Plataforma d’aquest Consell i trobareu les passes 

a seguir. 

En segon lloc i per tal de poder validar-vos, heu de realitzar una 

transferència bancària al número de compte d’aquest Consell: ES52-

3191-0500-04-4591375128. 

 

Realitzada la transferència bancària, cal fer arribar el justificant de 

pagament per fax (934 881 553) o per correu electrònic a 

formacio@cicac.cat i així poder confirmar la vostra sol·licitud d’inscripció. 

 

 

 

 

BUTLLETÍ DE FORMACIÓ 

 
 

Vols inscriure’t al Butlletí mensual de l’Àrea de Formació del Consell de 

l’Advocacia Catalana? 

Podràs rebre de forma mensual tota la informació de les sessions 

formatives realitzades al mes anterior a l’enviament del nostre butlletí. 

Subscriu-te! 

http://www.cicac.cat/
http://www.formacioadvocaciacatalana.cat/
http://www.formacioadvocaciacatalana.cat/
mailto:formacio@cicac.cat
http://www.cicac.cat/nou-butlleti-de-formacio/

