
Impulsat per l’ICAB i URBICSA, com a entitat encarregada 
per la Generalitat de Catalunya per gestionar els Espais 
d’Usos Complementaris de la Ciutat de la Justícia, el Centre 
proporciona als professionals solucions globals adaptades a 
les necessitats de cada moment.
El Centre alberga despatxos individuals i col·lectius, sales de 
reunions polivalents, espais equipats amb les últimes tecno-
logies de reprografi a i de telecomunicacions, i a més s’ofe-
reixen els serveis de gestió administrativa, de suport logístic 
i de documentació i recerca de jurisprudència i legislació, 
entre d’altres serveis. Tot per optimitzar al màxim el rendi-
ment dels advocats de Barcelona.
El Centre de Suport Professional és el lloc ideal per treballar 
projectant una imatge moderna i professional amb l’únic ob-
jectiu d’oferir el major nombre de facilitats amb la màxima 
efectivitat, mínim cost i sense cap tipus d’inversió inicial.
Amb una clara vocació de servei, el Centre reporta avantat-
ges considerables d’efi càcia, de comoditat i de qualitat al col-
lectiu d’advocats que desenvolupen esporàdica o periòdica-
ment la seva activitat professional a la Ciutat de la Justícia.

l Centre de Suport 
Professional és un 

espai únic dintre 

del complex de la 

Ciutat de la Justícia de Barce-

lona i l’Hospitalet de Llobregat 

que ofereix serveis exclusius pels 

professionals del món de l’advo-

cacia. Dissenyat per facilitar les 

tasques diàries dels advocats, 

el Centre de Suport Professional 

neix amb la vocació d’oferir un 

conjunt d’instal·lacions i serveis 

que contribueixin a una millora 

de les condicions en les quals 

s’exerceix l’advocacia.
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Servei de documentació i recerca de jurisprudència i 
legislació. Accés a publicacions jurídiques, a legis-
lació i jurisprudència. 

Servei de Protecció de Dades i Auditoria de LOPD. Le-
gislació i gestió de protecció de dades, manteniment 
anual i auditories LOPD.

Servei de formació. Informació i inscripció a cursos o 
jornades organitzades per l’ICAB. Formació in com-
pany d’acord a les necessitats de formació i horari. 
Conferències.

Serveis de reprografi a i enquadernació. Equips multi 
funcionals d’impressió i de faxos en blanc i negre i 
color, servei d’enquadernació i plastifi cació de do-
cuments, servei urgent de reprografi a i enquader-
nació.

Altres prestacions:

• Premsa diària i revistes del món jurídic i 
econòmic en zones comuns

• Aire condicionat fred/calor amb control 
independent per despatx/sala

• Zona d’offi ce i vending intern
• Servei de càtering
• Seguretat: control d’accessos a l’edifi ci 

i despatx/sala
• Pàrquing vigilat 24 hores

Per a una adequada atenció als usuaris i gestió de 
les infraestructures, URBICSA utilitza la plataforma 
tecnològica pròpia ServiceONE.

Alguns dels serveis són:

Despatxos, punts oberts de treball, sales de reuni-
ons i sala multi ús. Lloguer per hores, dies o setma-
nes de despatxos i sales amb possibilitat de servei 
de videoconferència i material audiovisual. Punts 
oberts de treball. Opció  de fi xar el domicili social 
de l’advocat al mateix Centre.

Servei de recepció, consergeria i secretariat. Re-
cepció permanent, atenció telefònica personalit-
zada, registre de trucades, recepció i classifi cació 
de correspondència i faxos, servei de burofax, re-
collida d’avisos, control d’agenda, concertació de 
visites i viatges, custòdia de documents i arxius en 
format paper i virtual, traduccions, servei de mis-
satgeria i taxi, material d’ofi cina.

Assistència administrativa i serveis comptables 
i tributaris. Assistència administrativa, serveis 
d’assessorament comptable i tributari, servei 
d’alertes de les obligacions tributàries, gestió de 
morositat, prestació i recollida d’escrits davant 
diferents organismes públics, tràmits administra-
tius, pressupostos i contractació d’altres serveis, 
peritatges judicials.

Servei tecnològic i comunicacions. Centraleta amb 
extensions directes i bústia de veu, videoconferèn-
cia, connexió a Internet a través de fi bra òptica i 
WiFi, disponibilitat d’equips de sobretaula i portà-
tils, gestió i hostalatge de dominis Web, comptes 
de correu electrònic i Web mail, help-desk i assis-
tència tècnica.  

El Centre de Suport Professional ofereix una 

ofi cina totalment equipada amb professio-

nals qualifi cats i experimentats. Disposa de 

la millor tecnologia del mercat sense des-

peses d’establiment i pagant només pels 

serveis que s’utilitzin.

S E R V E I S



Memòria d’instal·lacions:

Recepció

Zona d’espera per les visites

21 despatxos individuals

6 despatxos amb disposició de sala 
de reunions per 4-6 persones

28 punts oberts de treball

3 sales de reunions amb capacitat 
de fi ns a 25 persones

1 sala multi ús

Zona de lectura

Zona de network

Zona de consulta ràpida a Internet

Zona de vending

Armaris de consigna, bústies de 
correspondència i sala d’arxiu

Ofi cina Alter Mútua

Serveis

Pàrquing

Situat a la segona planta de l’edifi ci D de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospi-

talet de Llobregat, el Centre de Suport Professional disposa d’una superfície de mil dos-

cents quaranta metres quadrats (1.240 m2) distribuïts en despatxos, sales de reunions 

i espais comuns. 

Els despatxos, tots ells exteriors, estan moblats i totalment equipats, i disposen de llum 

natural, climatització i insonorització que garanteixen el millor ambient de treball. Les 

sales de reunions amb distribucions quadrades compten amb capacitats de fi ns a 25 

persones i estan dotades amb tots els avançaments audiovisuals i informàtics. 

Un conjunt d’àrees comunes com la zona d’espera de visites, zona de lectura i network, 

zona oberta de treball i la zona de vending completen la instal·lació.

I N S T A L · L A C I O N S



URBICSA, és la Societat Concessionària encarregada del Finançament, la Construcció, el Manteniment i l’Explotació 
de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat, així com de la comercialització d’ofi cines, locals 
comercials i places d’aparcament en el seu entorn.

El Col·legi d’Advocats de Barcelona té entre les seves funcions, organitzar i promoure activitats i serveis d’interès per als 
col·legiats de caràcter professional, formatiu, cultural, social, assistencial, de previsió entre d’altres, sigui directament 
o mitjançant qualsevol entitat o fi gura jurídica admesa en dret que tingui per objecte la prestació de serveis d’interès 
general per a l’advocacia, o que desenvolupin activitats en benefi ci de les persones col·legiades. 
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Centre de Suport Professional
Ciutat de la Justícia de Barcelona
i l’Hospitalet de Llobregat
Avinguda del Carrilet, 3  Edifi ci D Planta 2a
08902 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 900 101 803
info@cspcj.com | www.cspcj.com

Horari: 8.00h a 20.00h, de dilluns a divendres excepte festius.


