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Bases del Premi Extraordinari 

Futurs Advocats i Advocades de Barcelona 
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) 

Grup de la Advocacia Jove de l’ICAB (GAJ) 

Alter Mútua dels Advocats 
 

 

1.- Finalitat 

 

El Premi Extraordinari Futurs Advocats i Advocades de Barcelona, d'ara endavant "El Premi", 

es constitueix per premiar l'esforç dels estudiants de Dret en el seu camí per a convertir-se en 

Advocats i Advocades. I per a donar a conèixer als estudiants del Màster d'accés a l'Advocacia 

els serveis de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, d'ara endavant "l'ICAB", del Grup 

de l'Advocacia Jove de Barcelona de l'ICAB, d'ara endavant "el GAJ" i d'Alter Mútua, mutualitat 

de previsió social dels Advocats i Advocades, d'ara endavant "Alter Mútua". 

 

 

2.- Participants 

 

Podran participar al Premi els estudiants, de les successives promocions, que estiguin cursant 

el Màster d'accés a l'Advocacia, d'ara endavant el "Màster" (qualsevol que sigui la seva 

denominació), en una de les facultats de dret, o escoles de negoci autoritzades, de les diferents 

Universitats de Barcelona, als quals se'ls presenti el Premi durant el període lectiu del Màster. 

 

La relació d'Universitats de Barcelona amb estudiants del Màster que poden participar en el 

Premi és la següent: 

 

● Universitat de Barcelona UB 

● Universitat Autònoma de Barcelona UAB 

● Universitat Pompeu Fabra UPF 

● Universitat Internacional de Catalunya UIC 

● Universitat Abat Oliba CEU 

● Universitat Ramón Llull - ESADE 

● Universitat Oberta de Catalunya UOC  
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3. Premi 

 

S'atorgaran en total sis (6) premis distribuïts en les següents categories: 

 

• Quatre (4) premis als estudiants amb el millor treball de final de Màster, o prova similar 

que és realitzi en substitució d’aquest, en cadascuna de les següents especialitats del 

dret: 

 

o Penal 

o Civil-mercantil 

o Laboral 

o Administratiu 

 

• Un (1) premi a l’estudiant amb la millor qualificació d’accés a la professió d’advocat 

(70% examen de l’advocacia + 30% màster de l’advocacia). 

 

• Un (1) premi a la millor carrera acadèmica. 

 

Als sis (6) finalistes no premiats se’ls concedirà un Diploma de reconeixement com a Finalista. 

 

 

4.- Dotació del Premi 

 

Els sis (6) premis tindran la mateixa dotació per import de fins a DOS MIL (2.000 €)1 cadascun, 

distribuïda de la següent manera: 

 

• Alta al Col·legi de l’advocacia amb l’exempció del pagament de las quotes de PRIMER 

any per un import màxim de 700 €. Si un estudiant premiat decideix no col·legiar-se 

perdrà aquesta part del Premi. 

 

Alta a Alter Mútua a qualsevol dels seus Plans per a professionals en exercici, amb 

l’exempció del pagament de les quotes de PRIMER any per un import màxim de 300€. 

Si un estudiant premiat declina aquesta opció perdrà aquesta part del Premi. 

 

• Dotació en efectiu de 1.000 €. 

 

• Diploma de reconeixement com a Premiat  

  

 
1 Les obligacions fiscals d’aquest Premi seran a càrrec del beneficiari/a del mateix. 
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5.- Característiques dels treballs de final de Màster 

 

Les característiques dels treballs de final de Màster (TFM), o prova similar, hauran de ser les 

següents:  

 

a) El text o treball ha de ser original, inèdit i escrit en llengua catalana o castellana. 

 

b) Els treballs hauran de ser de titularitat d’un únic autor, l’estudiant. 

 

c) Els treballs presentats hauran de tenir l’extensió que exigeixi la facultat de dret, o 

escola de negocis autoritzada, on els estudiants cursen els seus estudis. 

 

 

6.- Característiques del Premi a la millor carrera acadèmica 

 

Es premiarà a aquell estudiant que durant tota la seva carrera acadèmica hagi demostrat un 

interès vocacional pels valors socials que representa la professió de l'Advocacia, així com un 

constant esforç, superació i vocació per accedir a l'Advocacia, demostrant el seu compromís 

amb els principis més fonamentals d'aquesta professió. 

 

 

7. Inscripció i termini 

 

Els estudiants podran inscriure’s en el Premi des de la mateixa data en què aquest els hi sigui 

presentat i com a màxim fins a 30 dies abans de la data prevista de la primera convocatòria 

anual de l’examen oficial d’accés a la professió. 

 

La inscripció es farà de manera on-line omplint, per a cada promoció, el formulari específic per 

a cada facultat de dret de les diferents universitats que s'indica en l'Annex d'aquestes Bases. 

 

La inscripció en el Premi suposarà, a més, l'alta a Alter Mútua com Mutualista en el Pla 

Estudiant Màster d'accés a l'Advocacia, sense cap cost, i amb una durada màxima, no 

prorrogable, fins a la data d'aniversari de l'alta següent a la data de publicació, al web del 

Ministeri de Justícia, de l'Avaluació de l'aptitud professional per a accés a les professions 

d'Advocat / da (Nota de l'Examen) corresponent a cada promoció, en primera convocatòria. 

 

Els estudiants inscrits rebran la confirmació de la seva inscripció en el Premi i una còpia de les 

presents Bases, per correu electrònic. Posteriorment rebran, per la mateixa via, el seu títol de 

Mutualista amb el detall de les cobertures gratuïtes del seu Pla Estudiant Màster d'accés a 

l'Advocacia. 
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8. Documentació requerida als participants i autoritzacions 

 

Els estudiants inscrits hauran de remetre en un termini màxim d'UNA SETMANA des de la 

publicació de la Nota de l'Examen a la web del Ministeri de Justícia, còpia en format PDF (no 

s'acceptaran altres formats) de la següent documentació: 

 

• Currículum Vitae (CV) actualitzat. 

 

• Extracte de la seva qualificació final del Màster. 

 

• Extracte de la nota obtinguda a l’examen d’accés a la professió (formulari a la web del 

Ministeri de Justícia).  

 

• Autorització expressa al Jurat del Premi perquè pugui sol·licitar, en el seu cas, al 

Coordinador / Director del Màster còpia del seu treball de final de Màster (TFM), o prova 

similar. 

 

• Autorització expressa al Jurat del Premi perquè pugui sol·licitar al Coordinador / 

Director del Màster, als efectes exclusius de la adequada valoració, qualsevol 

informació que consideri eventualment necessària contrastar o aclarir. 

 

L’anterior documentació i autoritzacions es remetran, necessàriament i en el termini indicat, a 

la següent adreça de correu electrònic: 

 

jurat.premi.bcn@icab.cat 

 

 

9.- Composició i prerrogatives del Jurat i resolució del Premi 

 

El Jurat que valorarà i resoldrà sobre l’atorgament del Premi estarà integrat per:  

 

a) El Degà/ana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB). 

 

b) El President/a del Grup de l’Advocacia Jove de Barcelona (GAJ). 

 

c) El President/a d’Alter Mútua, mutualitat de previsió social dels Advocats (Alter 

Mútua). 

 

d) El Director/a del diari Jurídic ‘El Jurista’. 

 

e) Els Presidents/es de les Seccions de Dret Penal, Dret Civil, Dret Mercantil, Dret 

Laboral i Dret Administratiu de l’ICAB. 

mailto:jurat.premi.bcn@icab.cat
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El Jurat podrà delegar, per causa justificada, la seva assistència durant la deliberació i 

lliurament de premis a qui consideri oportú. 

 

El Jurat podrà declarar deserta la convocatòria del Premi, totalment o parcialment, si considera 

que les candidatures no reuneixen els requisits per a ser premiats. 

 

El Jurat tindrà la facultat d'atorgar el Premi, totalment o parcialment, ex aequo. En aquest cas 

la dotació econòmica en qüestió serà compartida pels estudiants premiats a parts iguals. No 

obstant això, en cas d'empat el Jurat valorarà, en conjunt, la nota de qualificació d'accés a la 

professió i la carrera acadèmica. 

 

Si no es presentés cap candidat al Premi o el Jurat decidís que el Premi ha de quedar desert, 

total o parcialment, l'import del Premi desestimat es considerarà amortitzat. 

 

La comunicació als guardonats, (6) premiats i (6) finalistes, es realitzarà en un termini màxim 

de DOS MESOS des de la publicació de les notes de l'examen d'advocacia a la web del 

Ministeri de Justícia. 

 

El lliurament del Premi es realitzarà en un acte solemne a la seu de l'ICAB, amb la presència 

del Degà/ana de l'ICAB, President/a del GAJ, el President/a d'Alter Mútua així com la dels 

Degans/anes de totes les Universitats amb estudiants que hagin participat en la promoció en 

curs del Premi. 

 

10.- Cessió de drets d’explotació de l’obra  

 

Els estudiants-autors/es premiats/des cedeixen a l'ICAB, en exclusiva, tots els drets 

d'explotació de la feina o article premiat, en qualsevol forma, en totes les modalitats, per a tots 

els països i llengües del món i per als terminis màxims de durada que la legislació estableix 

per a cada modalitat. La dotació econòmica del Premi es considerarà un pagament a compte 

dels drets d'autor i, per tant, l'autor no meritarà per cap concepte o una altra quantitat diferent 

de la pròpia del Premi fins que s'hagi amortitzat íntegrament l'import d'aquest, el qual tindrà, a 

l'efecte del contracte, el caràcter de bestreta. 

 

Els drets d'explotació objecte de cessió comprendran, entre d'altres, els de reproducció, els de 

distribució, els de comunicació pública, els de transformació i en general, per a totes les 

modalitats d'explotació i mitjans de difusió coneguts en el moment de l'atorgament del Premi. 

Entre els drets d'explotació cedits, s'engloben la cessió de drets d'edició en forma de llibre, 

sota la modalitat de tapa dura o cartoné, tapa flexible, rústica, edicions econòmiques, butxaca, 

de luxe, de bibliòfil, fascicles, il·lustrades, especials per a empreses o editorials, Cd-rom o 

altres suports digitals o magnètics, amb inclusió de col·leccions o publicacions periòdiques de 

forma parcial o completa, i qualsevol altres modalitats conegudes en aquell moment. 

 



 
 

 
 

Bases Premi Extraordinari Futurs Advocats i Advocades de Barcelona Full 6 de 7 

 

En el supòsit que l'ICAB decideixi explotar els drets de l'article o treball, ho podrà fer 

directament per si mateix o amb qualsevol altre ens o editorial, en exclusiva o no, amb les 

quals subscriurà els acords que siguin necessaris per a possibilitar la millor explotació i 

execució, tant a Espanya com l'estranger. 

 

Si l'ICAB així ho requereix, l'autor premiat s'obliga a subscriure el contracte d'edició, cessió de 

drets d'explotació sobre l'article o treball premiat i altres documents que calguin per a 

formalitzar oportunament aquestes cessions. 

 

 

11. Protecció de dades 

 

En qualsevol aspecte relatiu a la protecció de dades s'estarà, necessàriament, al que 

s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679, relatiu a la Protecció de Dades Personals i garantia 

dels drets digitals. 

 

Els/les interessats/des o les parts podran exercir, els drets d'accés, rectificació o supressió, o 

la limitació al seu tractament i oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les 

dades o revocar el seu consentiment en la següent adreça de correu electrònic dpd@icab.cat, 

sense perjudici del seu dret a també a presentar una reclamació davant d'una autoritat de 

control, tal com l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, al carrer Rosselló 214, Esc.A.1r.1ª., 

08008 Barcelona, i al telèfon 935.527.800. En tot cas podran retirar el seu consentiment en 

qualsevol moment sense que la retirada afecti la licitud del tractament basat en el consentiment 

abans de la seva retirada. 

 

 

12. Acceptació de les presents Bases 

 

La inscripció al Premi suposa, per part de l'estudiant, l'acceptació expressa de les Bases de la 

promoció en curs i dels criteris de selecció establerts per l'organització del Premi pel seu 

mereixement. 

  

mailto:dpd@icab.cat
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Signen les Bases del Premi Extraordinari Futurs Advocats i Advocades de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

Mª Eugènia Gay Rosell 

Degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia 
de Barcelona (ICAB) 
 

 

 

 

 

 

 

 

José-Félix Alonso-Cuevillas Sayrol  

President d’Alter Mútua dels Advocats 

 

 

Pol Olivet Rivera 

President del Grup d’Advocats Joves 

de l’ICAB (GAJ) 

 

 

 

 


