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EDITORIAL

Estela Martín Urbano
Degana

Aquest any 2023 comença amb dues bones notícies per a 
l’advocacia tarragonina, d’aquelles que tenen sortida en 
els titulars de premsa. D’una banda, l’anunci per part del 
Departament de Justícia de la Generalitat que l’esperat 
projecte de Fòrum de la Justícia de Tarragona agafa una 
forma ja bastant concreta. De l’altra, el que vam fer a finals 
de 2022 amb els col·legis de Reus i Tortosa: el XIII Congreso 
de la Abogacía Española se celebrarà a les comarques de 
Tarragona el proper mes de maig, gràcies a la col·laboració 
entre els tres col·legis professionals de la demarcació. 

Les bones notícies no venen mai malament, i menys en 
uns temps turbulents com els que ens ha tocat viure en els 
darrers anys. Però no cauen del cel. Són conseqüència de 
molta feina que molts cops passa desapercebuda. La que 
hem fet amb els col·legis de Reus i Tortosa per portar a Ta-
rragona la gran trobada del nostre gremi a nivell estatal, 
que ha estat possible gràcies al que penso que és un bon 
exemple de cooperació al territori. Amb els beneficis que 
això suposarà en termes de posicionament i, molt espe-
cialment, d’impacte econòmic: l’immediat que suposa la 
presència de més de mil famílies, i el futur, ja que aquesta 
mena d’esdeveniments sempre posen la nostra destinació 
turística a l’aparador. 

Pel que fa al Fòrum de la Justícia, hem de felicitar-nos. És, 
sens dubte, una bona notícia. Que arriba després d’anys de 
retards injustificables i d’insistència del nostre Col·legi i de 
tots els operadors jurídics reclamant el greuge comparatiu 
que patia Tarragona. Uns antecedents que ens obliguen a 

ser prudents i estar molt a sobre del procés que ara s’inicia 
per vetllar pels terminis i, també, perquè la configuració 
d’aquest equipament respongui a les necessitats dels seus 
usuaris. Per això, i per donar continuïtat a la feina que ja 
venim fent des de la comissió que vam crear per estar a 
sobre d’aquest projecte tan necessari, ja hem manifestat 
la nostra voluntat de seguir sent un actor proactiu i de par-
ticipar en el disseny d’un edifici clau per als professionals 
del dret però també per a la ciutat i el territori.

Unes notícies grans que no han d’eclipsar la feina de for-
miga que fem des de l’ICAT per millorar les condicions en 
les que exercim la nostra feina en benefici de tota la so-
cietat. En aquest número de ‘Fòrum Jurídic’ us fem balanç 
del Pla de Mandat de la Junta de Govern. En els àmbits de 
sempre: el Torn d’Ofici, el funcionament del Col·legi, la 
nostra funció social, l’exercici de la professió o la digitalit-
zació. O la sostenibilitat, un repte de tots en el què fem un 
pas endavant amb l’aposta per la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques a la nostra seu. 

Tot plegat, amb l’estil participatiu que és una de les grans 
senyes d’identitat de la Junta de Govern que encapçalo i, 
sobretot, la millor via per a que el nostre Col·legi sigui exac-
tament això: nostre, de tots.  

Notícies grans i notícies petites
(que també són grans) 

 “El XIII Congreso de la Abogacía Española se 
celebrarà a les comarques de Tarragona el proper 
mes de maig, gràcies a la col·laboració entre els tres 
col·legis professionals de la demarcació”



VIDA COL·LEGIAL

Vint-i-cinc infants participen al concurs de dibuix 
de Nadal
Després de l’èxit de la primera edició del Concurs de Dibuix Infantil 
de Nadal, l’ICAT ha organitzat el 2022 una nova convocatòria 
d’aquest certamen en el que s’han presentat  vint-i-cinc dibuixos. 
Aquest any el concurs ha comptat  amb algunes novetats. Si bé 
tots els infants han tingut un obsequi per la seva participació, hi 
han hagut dibuixos finalistes per a cada categoria, treballs amb 
mencions especials  i un dibuix guanyador que ha estat  la imatge 
de la felicitació de Nadal del Col·legi. La guanyadora d’aquesta 
segona edició ha estat Arianne Canalda, de 9 anys,  filla del nostre 

company Víctor Canalda. Els dibuixos s’han exposat a la nostra 

seu des del 15 de desembre i fins al dia 9 de gener.
L’entrega dels obsequis i diplomes va tenir lloc el dia 22 de 
desembre en un acte que va reunir a la nostra seu a més de trenta 
infants i familiars. El vicedegà, Julio de Parellada, va agrair a tots 
els nens i nenes la seva participació i els va felicitar per la qualitat 
dels dibuixos. Des del Col·legi vam celebrar molt especialment 
poder gaudir d’una diada amb els vostres fills i filles, que us 
animem a tornar a compartir l’any vinent!

D’esquerra a dreta, Arianne Canalda, guanyadora, amb les finalistes (per 

categories) Clàudia Margalef, Maria del Carme Córdoba i Maria Granja.

L’ICAT celebra una nova edició del festival infantil

El passat dia 3 de gener, el Col·legi va donar la benvinguda a l’any 
nou amb la celebració d’un dels esdeveniments que ja forma part 
de la tradició del Col·legi: el festival infantil. Aquesta és la disse-
tena edició després de no poder-se celebrar durant dos anys per 
la Covid-19. 
El saló d’actes va reunir a familiars i infants que ens van acom-
panyar en una tarda plena de màgia i alegria. El vicedegà va do-
nar la benvinguda als assistents i el mag Òscar va fer les delícies 
de grans i petits en una diada en que els infants van prendre tot 
el protagonisme participant activament de l’espectacle. A les 18h 
de la tarda, els patges reials van arribar a la nostra seu i van ser 
molt ben rebuts per la canalla, que els van donar les cartes i van 
recollir un obsequi. Tot seguit es va servir un berenar de coca i 
xocolata per a tothom i una copa de cava per als familiars assis-

tents. Esperem de tot cor poder comptar amb vosaltres en prope-
res edicions i us desitgem un molt bon any 2023!

El vicedegà, Julio de Parellada, i la diputada de Junta Diana C. 

Morejón durant l’entrega d’obsequis a la seu de l’ICAT

Espectacle de màgia per amenitzar l’espera a l’arribada dels patges 

reials
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El passat 19 de desembre i en el marc de col·la-
boració entre ambdues institucions, companys i 
companyes del Grup de l’Advocacia Jove i mem-
bres de la Junta de Govern del Col·legi van visitar 
als nens i nenes d’aquesta associació acompan-
yant als patges reials que, com és tradició, visiten 
cada any aquest centre d’educació especial. Els 
patges  van repartir regals als infants i alumnes 
del centre que els van rebre amb molta il·lusió. 

Des del Col·legi agraïm a la Muntanyeta l’oportu-
nitat de poder contribuir en un acte tan especial 
i compartir amb tots els alumnes del centre la 
màgia d’aquestes festes. I també, i molt especial-
ment, al Grup de l’Advocacia Jove que any rere 
any fa possible una diada tan especial i bonica 
com aquesta.

VIDA COL·LEGIAL

Els patges de l’ICAT visiten la Muntanyeta

Els patges reials de l’ICAT amb l’equip professional de la Muntanyeta

Acte d’entrega dels regals als alumnes del Centre

La Fundació del Col·legi col·labora amb entitats del territori

En el marc dels projectes solidaris que es porten a terme a través 
de la nostra Fundació, l’ICAT ha mantingut la seva col·laboració 
amb diferents entitats del territori. Amb ASPERCAMP, associació 
integrada per persones amb transtorn de l’espectre autista i les 
seves famílies, la col·laboració es va iniciar per primer cop l’any 
2021. Enguany hem seguit donant suport al projecte dels seus 
calendaris solidaris, il·lustrats amb les creacions dels nois i noies 
amb aquesta condició. Pel que fa a la campanya de joguines de 
la Creu Roja, l’ICAT també ha volgut contribuir facilitant l’adqui-

sició de joguines orientades a les franges d’edat en què és més 
complicat poder obtenir obsequis (dels 10 als 14 anys). També, 
el passat dia 27 de novembre, la Fundació Esclerosi Múltiple de 
Tarragona va programar un acte a favor del Centre Neuroreha-
bilitador en el que la Fundació de l’ICAT també hi va col·laborar 
com a patrocinador. Amb totes aquestes accions esperem apor-
tar el nostre gra de sorra i seguir donant suport a les propostes 
solidàries de les entitats que treballen activament amb projectes 
socials a la nostra demarcació.

FOTO: CEDIDA
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Els darrers mesos el Col·legi ha renovat la seva plantilla per poder 
donar cobertura a les diferents baixes laborals que s’han produït 
en alguns departaments i de reforç en algunes àrees, com la del 
TOAD. Així, en aquesta edició de la revista, volem donar la ben-
vinguda al Gerard, a la Mireia i a la Isabel que des del mes de juny 
ja formen part de l’equip de l’ICAT.
El Gerard Rodríguez és tècnic informàtic i actualment està co-

brint la baixa per paternitat del company Sergio Figuerola; la Mi-
reia Vidal és llicenciada en dret i està adscrita a l’àrea d’honoraris, 
CRAJ, TAT i convenis; la Isabel Martínez, graduada en dret, ha 
entrat com a reforç a l’àrea del torn d’ofici. El personal i l’equip 
de Junta us donem una afectuosa benvinguda i esperem que us 
trobeu molt a gust entre nosaltres!

Aquest any el Col·legi ha comptat també amb la col·laboració 
d’alumnes en pràctiques de diferents instituts d’educació secun-
dària i altres institucions de Tarragona. Al mes de juliol es van 
incorporar la Mariona Moncunill, llicenciada en història de l’art,  
que va estar realitzant les pràctiques d’un Curs de Gestió Admi-
nistrativa de “Tarragona impulsa” durant dues setmanes a l’ICAT; 
la Nouhaila Ouahab que va fer les pràctiques de gestió adminis-
trativa de l’Institut Vidal i Barraquer; i el Vlad Popelnytskyy, que 
va estar durant un mes cursant l’assignatura “Pràctiques a l’em-
presa” del 1r de Batxillerat del mateix institut tarragoní. Esperem 
que la seva estada al Col·legi els hagi resultat profitosa.

Noves incorporacions a la secretaria

Els alumnes en pràctiques de 
l’ICAT 

Gerard RodríguezMireia Vidal (esquerra) i Isabel Martínez (dreta) 

La Mariona (esquerra), la Nouhaila i el Vlad a la seu de l’ICAT

BIBLIO
Nota adhesiva
Fundació, Tribunal Arbitral i secretaria; (TREURE CRAJ, TAT I CONVENIS)
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En el Santander
os tenemos en cuenta.

Por ello, tenemos una cuenta que se adapta a ti: la Cuenta Corriente Colectivos del Santander,
sin comisión de administración ni mantenimiento de la cuenta1, sin comisión por transferencias

en euros, nacionales y UE2 solo por pertenecer a este Colectivo, y con las tarjetas*:

Tarjeta de crédito All in One
Todo lo que necesitas en una única tarjeta.

Tarjeta de débito Santander One3
Sin comisión de emisión ni de mantenimiento. 

También tenemos una oferta preferente de financiación para ti.

Infórmate en el 915 123 123 o en nuestras oficinas.

Banco Santander está adscrito al 
Fondo de Garantía de Depósitos 
de Entidades de Crédito. Para 
depósitos en dinero el importe 
máximo garantizado es de 
100.000 euros por depositante 
en cada entidad de crédito.

Este número es indicativo
del riesgo del producto
siendo 1/6 indicativo de
menor riesgo y 6/6 de 

mayor riesgo.

1. Cuenta no remunerada. TIN 0% TAE 0%. Para un supuesto de que se mantenga de forma constante durante 1 año un saldo diario de 7.000€, 
aplicando un tipo de interés nominal anual de 0% y una comisión de mantenimiento de 0€. 2. Exentas las transferencias en euros, nacionales y UE 
realizadas por internet, banca móvil o cajeros. No aplica a urgentes e inmediatas. 3. Concesión de la tarjeta sujeta a previa aprobación del Banco. 
Esta tarjeta permite el pago aplazado. Ten en cuenta que, si eliges una cuota demasiado baja, tu deuda puede alargarse en el tiempo más de lo 
previsto, ya que la cuota mensual se destinará en primer lugar al pago de intereses y comisiones y en una cantidad menor a la amortización del 
capital. Recuerda usar tu tarjeta de crédito de forma responsable. El uso abusivo de financiación implica un riesgo de sobrendeudamiento con 
consecuencias a largo plazo que pueden afectar a tu planificación financiera. 
*Consulta resto de condiciones en tu oficina más cercana.
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Acte de benvinguda del passat mes d’octubre

Sopar de les comissions col·legials

El dijous 21 de juliol es va celebrar a la Casa Joan Miret de 
Tarragona el tradicional sopar anual de les comissions de 
l’ICAT. La trobada va escenificar l’agraïment a les col·legia-
des i col·legiats que participen de manera desinteressada a la 
feina que fan les comissions del Col·legi, un  òrgans que són 
fonamentals per orientar i enriquir l’activitat de la institució. 
Durant la vetllada els assistents van poder gaudir d’un còctel 
a peu dret i també es van sortejar diferents obsequis. Espe-
rem poder continuar comptant amb la vostra col·laboració!

Amb motiu de la seva col·legiació com a lletrades i lletrats de 
l’ICAT el passat dia 25 d’octubre  la degana, Estela Martín, 
acompanyada de la secretària de la Junta de Govern, Susanna 
Duran, i del secretari del Grup de l’Advocacia Jove, Alejandro 
Caballero,  van donar la benvinguda a les noves incorpora-
cions al nostre col·lectiu.

Aquestes reunions de caire més informal, se celebren periò-
dicament amb la finalitat d’oferir una atenció més persona-
litzada per part dels màxims responsables de la  institució 
per poder atendre els dubtes o suggeriments dels nous com-
panys i companyes de professió.  Finalitzada la reunió, es va 
realitzar una visita a les instal·lacions col·legials. 

Acte de benvinguda als nous col·legiats

El passat 13 de desembre, la degana de l’ICAT, Estela Martín, 
i la secretària de la Junta de Gobvern, Susanna Duran, van 
oferir una xerrada a l’alumnat de 1er de Gestió Administrati-
va en l’àmbit jurídic per explicar la professió de l’advocacia.  
Aquesta xerrada s’emmarca en l’estreta col·laboració inicia-
da el curs passat en virtut del qual, l’ICAT s’ofereix com a em-
presa acollidora d’alumnat en pràctiques i, en el cas que sigui 
necessari, fa de mitjancer per tal que despatxos professionals 
puguin acollir alumnat.

L’ICAT explica l’ofici de l’advocacia als alumnes
de l’IES Vidal i Barraquer
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El passat dia 4 de novembre la seu col·legial va ser l’escenari de la 
inauguració de l’exposició “Plenituds artístiques” de la Fundació 
la Muntanyeta. Aquesta mostra, que es va poder visitar fins al dia 
25 de novembre, va reunir una trentena d’obres creades de ma-
nera conjunta per les persones amb paràlisi cerebral i els profes-
sionals d’aquesta entitat. Els quadres exposats es van poder ad-
quirir, com així van fer alguns col·legiats, mitjançant un donatiu 
per donar suport als projectes en benefici de les persones amb 
paràlisi cerebral. 

L’acte inaugural va comptar amb la presència de la degana, Es-
tela Martín, el president del COFT, Toni Veciana, el president de 
la Muntanyeta, Francesc Tarragona, membres de la Junta de Go-
vern i també alguns dels artistes i voluntaris de la Fundació, que 
van acompanyar-nos durant el recorregut per les instal·lacions 
dels dos Col·legis on estaven exposades les obres.
Estela Martín va posar en valor “la gran tasca que fa La Muntan-
yeta, una entitat a la qual donem tot el nostre suport aportant un 
gra de sorra amb iniciatives com aquesta exposició”. “El nostre 
Col·legi té la defensa dels interessos de l’advocacia com a raó de 
ser” va subratllar, “però com a institució tenim una responsabili-
tat social i la volem exercir sumant-nos a projectes com el de La 
Muntanyeta”.

El president del COFT, Toni Veciana, va destacar que  “com a 
membres d’un sector dedicat a serveis assistencials i socials, ens 
satisfà poder ajudar a donar visibilitat i buscar recursos a tots 
aquells col·lectius més vulnerables”, i va valorar “els esforços con-
junts amb l’ICAT i aquesta Fundació per dur a terme una tasca 
tan rellevant”.
Per la seva banda, Francesc Tarragona, president de la Muntanye-
ta, va agrair a ambdues institucions la seva col·laboració i suport 
en aquest projecte artístic i de sensibilització. “Iniciatives com 

aquesta ens ajuden a donar protagonisme a les persones amb 
paràlisi cerebral, per avançar en la seva integració i participació 
social”, va destacar durant la presentació.
La inauguració d’aquesta exposició va donar el tret de sortida 
al calendari d’activitats programades per l’ICAT i el COFT en el 
marc del Mes de la Solidaritat que aquest any arriba a la seva 
quarta edició. Durant el mes de desembre es van posar en mar-
xa un seguit d’accions solidàries per recaptar fons amb diferents 
entitats i altres col·laboracions, entre les que destaquem la do-
nació de sang que va tenir lloc el 15 de desembre al vestíbul de la 
seu col·legial i en la que van participar vint-i-cinc persones, entre 
col·legiats i ciutadans. Un èxit que esperem tornar a repetir en 
properes campanyes.

L’ICAT i el COFT inauguren una nova edició del 
Mes de la Solidaritat

Acte d’inauguració de l’exposició Visita de la mostra a les instal·lacions de l’ICAT

Mostra dels quadres exposats a la seu col·legial

Amb l’exposició “Plenituds artístiques” de la Muntanyeta 

La degana, Estela Martín, i el president de COFT, Toni Veciana, 
donant inici a la campanya de donació
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La Comissió de Conciliació i Igualtat de l’ICAT 
va commemorar el divendres dia 25 de no-
vembre el Dia Internacional de l’Eliminació 
de la Violència contra la Dona. L’acte va estar 
presidit per la degana de l’ICAT, Estela Martín, 
que va iniciar la lectura pública d’un manifest 
per demanar més recursos per a les polítiques 
de prevenció i reparació i posant el focus en 
denunciar la “cultura de la violació que nor-
malitza i accepta la violència sexual envers les 
dones”.
La diada va comptar amb l’activa participació 
del GAJ des de l’estand informatiu situat a la 
Rambla Lluís Companys.

El Col·legi programa un acte reivindicatiu en 
motiu del 25N

Acte reivindicatiu a la Rambla Lluís Companys

Renovació dels convenis amb 
Banco Santander i Arquia

El passat mes de desembre l’ICAT va renovar la col·laboració 
amb diferents entitats financeres per poder oferir als 
nostres col·legiats productes i serveis amb condicions més 
avantatjoses. Amb Banco Santander la renovació es va fer 
efectiva el dia 5 de desembre i amb Arquia Banca el dia 21 de 
desembre, amb una reunió al Col·legi entre la degana, Estela 
Martín, i Helena Rovira, directora d’Arquia a Tarragona. 

Helena Rovira (esquerra) i Estela Martín (dreta) a la seu del 
Col·legi

Increment de les assistències legals per violència masclista

Fina Méndez, copresidenta de la Comissió de Conciliació i 
Igualtat, va fer balanç de les actuacions realitzades per violència 
masclista aquest darrer any a la demarcació de l’ICAT. Una de les 
dades més significatives durant el 2022 ha estat el creixement del 
percentatge d’assistències. “Si el juny de 2021 el 47% de les de-
núncies rebien assistència legal a les comissaries dels cossos de 
seguretat, durant el segon semestre de 2021 i el primer de 2022 
aquest índex es va enfilar al 67%”.  Méndez va explicar que aquest 
increment es pot atribuir a l’entrada en vigor del dret a assistèn-
cia legal des del primer moment, quan es presenta la denúncia 
a comissaria. “Ara els cossos policials informen a les víctimes 
d’aquest dret i això fa que quan la víctima ho sol·licita es truca 
a un advocat de guàrdia que acompanya a la víctima des del pri-

mer moment, a diferència del que passava abans, que en molts 
casos no es requeria la presència de l’advocat fins que la víctima 
anava al jutjat; això és un avenç important per defensar millor 
els drets de les dones que pateixen aquesta violència sexual mas-
clista”. A aquesta dada, malauradament, cal afegir  també l’incre-
ment de casos registrats en els darrers anys. Un fet que, segons 
explica Méndez, es deu a que “les dones s’atreveixen cada cop 
més a denunciar però també perquè, lamentablement, el nom-
bre d’agressions sexuals ha crescut”. Des de l’ICAT continuarem 
treballant per combatre aquesa xacra i continuar reivindicant 
millores en els mòduls de pagament, perquè la tasca dels profes-
sionals que exerceixen aquest torn és essencial per a la societat.



FÒRUM JURÍDIC #71 · DES22/GEN23 13NOM DE LA SECCIÓ



NOTÍCIES

L’ICAT participa a la Jornada “Tech-Advocacia” 

La degana de l’ICAT, Estela Martín, va participar com a ponent a 
la “Jornada Tech-Advocacia” organitzada pel Consell de l’Advoca-
cia i que es  va celebrar a Granollers el passat 29 de setembre. El 
programa estava dedicat a analitzar qüestions relacionades amb 
la ciberseguretat, la transformació digital, la justícia predictiva i 
també el context que dibuixa el Projecte de llei d’eficiència di-
gital. 
Durant la seva intervenció la degana, que és la responsable del 
CGAE de la Carpeta de Justícia, va explicar com s’està treballant 
des de l’advocacia institucional amb les diferents administra-
cions per poder traslladar  les necessitats dels professionals ju-
rídics abans que s’aprovi la llei d’eficiència digital, i, per tant, 
poder fer les esmenes i correccions oportunes per poder assolir 

la interoperabilitat entre els diferents sistemes de comunicació 
processal que existeixen actualment. 
Estela Martín considera aquesta situació una oportunitat única ja 
que “fins ara els professionals ens havíem d’adaptar als sistemes 
informàtics que les administracions anaven implementant però 
per primera vegada, se’ns està donant veu com a col·lectiu”. 
Reconeix que “estem vivint un moment ideal per poder tirar 
endavant amb totes les garanties aquest projecte de llei, gràcies 
en bona part als canvis que ha provocat la pandèmia en la manera 
de treballar i també per l’arribada dels fons “Next Generation”. 
Apunta, també, que “cal vèncer la resistència al canvi d’alguns 
jutjats i donar solució a la bretxa digital que existeix dins del 
nostre col·lectiu”. 

El Col·legi acull una sessió de 
treball de l’advocacia catalana 
sobre el torn d’ofici
La Comissió del Torn d’Ofici del Consell de l’Advocacia Catalana es va re-
unir el passat divendres 30 d’octubre a la seu del nostre Col·legi. Durant 
una intensa jornada de treball, els membres de la Comissió van tractar 
diferents temes com els referents als criteris interpretatius dels mòduls 
de compensació o les instruccions per a justificar actuacions, entre d’al-
tres. Des de l’ICAT agraïm als assistents la seva participació. Esperem en 
el futur poder continuar programant aquestes reunions que ens perme-
ten compartir experiències, ampliar els coneixements i seguir treballant 
en la direcció correcta per oferir la millor atenció i serveis a les persones 
col·legiades. 

Jaime Lapaz, de l’ICASBD (esquerra) i Joan Martínez, d’ICAVOR, 
moderadors de la conferència sobre la Llei d’eficiència digital

Amb una ponència sobre el Projecte de llei d’eficiència digital

Companys i companyes de les diferents comissions del 
TOAD del CICAC

Estela Martín durant la seva ponència a les jornades tecnològiques 
del CICAC
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El ministre José Luis Escrivá visita la seu col·legial 
i analitza les novetats del nou reglament de la Llei 
d’estrangeria
El ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Es-
crivá, va realitzar la seva primera visita oficial a Tarragona el pas-
sat 27 d’octubre participant en una conferència a la seu del nostre 
Col·legi, sota el títol “Reformes per a un creixement inclusiu”, que 
va tractar sobre les noves reformes del reglament de la Llei d’es-
trangeria, que va entrar en vigor el passat mes d’agost. Nombro-
ses autoritats de l’àmbit de les administracions públiques, Segu-
retat Social, estrangeria i també professionals de l’advocacia, van 
assistir a l’acte que va reunir a més de cinquanta persones.
Durant la ponència, Escrivá va presentar les novetats de la nova 
reforma que té com a objectiu “donar a més drets a les persones i 

proporcionar una migració ordenada, segura i legal”. Finalitzada 
la conferència els assistents van poder adreçar-li diferents dubtes 
que es va comprometre a analitzar, com ara el que va plantejar 
un col·legiat sobre la instrucció relacionada amb l’arrelament per 
formació; o una col·legiada, davant la problemàtica relacionada 
amb la comunicació entre les oficines d’estrangeria i la Seguretat 
Social, que sovint provoca retards i incidències, especialment en 
el cas dels permisos de residència.
Prèviament a l’acte, el ministre va signar al llibre d’honor del 
Col·legi.

NOTÍCIES

El ministre Escrivá amb el vicedegà de l’ICAT, Julio de Parellada

La degana rep en visita institucional a la nova cònsol del 
Marroc a Tarragona

M. Eugenia Gay, delegada del Govern a Catalunya, i Joan Sabaté, 
subdelegat del Govern a Tarragona presents  a l’acte de signatura a 
l’ICAT

El passat dia 13 de desembre la degana, Estela Martín, va reu-
nir-se amb Ikram Chahine, la nova cònsol del Marroc a Tarra-
gona, Lleida i Aragó. Chahine havia estat anteriorment minis-
tra consellera del Marroc a l’ambaixada de Mèxic i des de que 
va prendre possessió del càrrec el passat dia 1 de setembre, ha 
mantingut diverses visites protocol·làries amb institucions, cos-
sos de seguretat i representants d’organitzacions i associacions 
civils del territori. La cònsol va traslladar-li a la degana el seu re-
coneixement per ser la primera dona en 175 anys d’història del 
Col·legi en assolir el deganat. Per la seva banda Estela Martín va 
oferir total disposició al consolat per col·laborar en totes aquelles 
iniciatives que puguin ser beneficioses per ambdós col·lectius. La cònsol del Marroc i la degana Estela Martín durant la trobada a la 

seu del Col·legi

Ikram Chahine substitueix a Saloua Bichri, que va ser la primera dona a representar el regne del Marroc a Catalunya
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Els col·legiats valoren positivament l’atenció i els 
serveis de l’ICAT
Nova enquesta de valoració de serveis 

Amb la finalitat de valorar la satisfacció amb els serveis del Col·legi, 
l’ICAT va realitzar una enquesta anònima entre les persones col·le-
giades que va estar activa des del dia  6 d’octubre i fins al dia 11 de 
novembre de 2022. L’enquesta la van respondre 90 persones a les 
que agraïm la seva col·laboració. Les dades qualitatives obtingu-
des ens permeten tenir una orientació del què és el que estem fent 
bé i què és el que cal millorar dels serveis del Col·legi. Aquest retorn 
és, per tant, molt important i ens permet poder incorporar en el 
pla d’acció de la institució les línies de treball en coherència amb 
els resultats de l’enquesta. 

Accions de millora (avaluació 2021)
En relació amb els resultats de l’enquesta de 2021, se  suggerien 
diferents propostes de millora, com reforçar el personal en algu-
nes àrees del TOAD, reorganitzar els espais de la secretaria col·le-
gial, ampliar l’oferta de bases de dades de la biblioteca, millorar 
el sistema de justificació online, ampliar l’ús de les sales de visita 
o crear una àrea de recepció, entre altres. Al-
gunes d’aquestes millores s’han implantat ja 
durant aquest any 2022: s’ha ampliat la plan-
tilla de personal de suport al TOAD amb la 
contractació de dues persones més; durant el 
passat mes de novembre es van reorganitzar 
els diferents espais de la secretaria col·legial 
amb una divisió entre les àrees més tècniques 
i les d’atenció al torn i al col·legiat; també du-
rant aquest any s’han contractat més bases 
de dades des de l’àrea privada amb l’accés als 
formularis de Sepín i Tirant online; també es 
va ampliar l’horari d’atenció del Col·legi; i per 
últim, s’estan realitzant millores en el progra-
ma de justificació online que esperem que 
ben aviat es puguin posar en funcionament.

Alt grau de satisfacció amb el Col·legi
En línies generals, les dades obtingudes mos-
tren un alt grau de satisfacció amb el funcio-
nament del Col·legi. Un dels aspectes més ben 
valorats és l’atenció del personal del Col·le-
gi, amb un 93,3% de valoracions positives. 
Respecte a la qualitat dels serveis que pres-
ta l’ICAT, el 89% de les valoracions han estat 
entre “Bé” i “Molt bé”. Respecte els serveis 
més utilitzats han estat els relacionats amb el 
TOAD (50%), la formació (47%) i la biblioteca 
(45%).
Respecte a l’àrea del torn d’ofici destaca molt 
positivament (més del 90%) el tracte i la infor-
mació rebuda per part del personal d’aquest 
departament. El 75% valora positivament el 
servei de justificació online.

Pel que fa a la comunicació, la informació rebuda per correu elec-
trònic s’ha valorat positivament en un  81% (“Bé” i “Molt bé”). Tam-
bé un 77% dels enquestats considera útil  la informació publicada 
a través de la plana web de l’ICAT. La xarxa social més utilitzada és 
instagram, seguida de facebook, twitter i linkedIn.
Pel que fa a l’àrea de formació, un 75% considera que la formació 
programada per l’ICAT s’adeqüa a les seves necessitats. El 58% dels 
enquestats prefereix la modalitat presencial. Respecte als àmbits 
del dret, l’interès majoritari va dirigit a la programació de formació 
en dret processal (50%), seguit de dret civil, civil català i família.
Pel que fa a la biblioteca, el 90% dels enquestats valora positiva-
ment aquest servei i un 85% en fa ús (“Sovint” o “ A vegades”). So-
bre els serveis, els més utilitzats són la consulta de bases de dades 
(56%), la biblioteca digital dins de l’àrea privada (35%) i la consulta 
del fons i préstec (28%). 
Un 76% de les respostes valoren els espais del Col·legi molt positi-
vament (“Molt bé”) tot i que es troba a faltar una recepció.

Propostes de millora
En relació amb les propostes de millora sug-
gerides en les observacions i comentaris de 
l’enquesta, destaquen les següents:

• Revisar les errades del sistema d’intercan-
vi de guàrdies.

• Millorar la plataforma de justificació onli-
ne i simplificar-la.

• Incidir en la formació de llarga durada.

• Programar cursos orientats a la pràctica, 
d’actualitat i sobre temes d’interès dels 
col·legiats del nostre Col·legi (civil, penal, 
processal, família, etc).

• Posar una recepció que permeti una aten-
ció més propera i directa als col·legiats.

• Revisar els equipaments informàtics i co-
dis legislatius de les delegacions de l’ICAT.

• Millorar la comunicació de totes les ac-
cions que l’ICAT duu a terme per a la 
defensa dels col·legiats davant l’Admi-
nistració. Fer visible el canal de gestió de 
queixes.

• Oferir més informació sobre els serveis 
menys utilitzats de l’ICAT així com de les 
ajudes de la Fundació ICAT.

Des del Col·legi us animem a que participeu 
en les futures enquestes perquè la vostra opi-
nió és imprescindible per continuar millorant.
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Estela Martín amb Encara Orduna (esquerra) i Marta Martínez 
(dreta) en l’acte de presentació del proper Congrés de l’Advocacia 
Espanyola.

Els col·legis de Tarragona, Reus i Tortosa acolliran 
la XIII edició del Congrés Nacional de l’Advocacia 

Els col·legis de l’advocacia de Tarragona, Reus i Tortosa organit-
zaran el XIII Congreso Nacional de la Abogacía conjuntament, 
que se celebrarà al Centre de Convencions de Port Aventura els 
dies 3, 4 i 5 de maig de 2023. El Ple del CGAE ho va aprovar el dia 
16 de desembre i l’anunci es va fer al saló d’actes del Col·legi el 
passat dia 28 de desembre, en un acte presentat per la degana 
de l’ICAT, Estela Martín, la degana del Col·legi de l’Advocacia de 
Reus, Encarna Orduna, i la degana del Col·legi de Tortosa, Marta 
Martínez. El congrés, que se celebra cada quatre anys, és el gran 
punt de trobada de l’advocacia espanyola. L’última edició va ser a 
Valladolid l’any 2019. El seu objectiu principal és orientar el futur 
de la professió i actualitzar les necessitats del col·lectiu, antici-
pant reptes i necessitats dels professionals del Dret.
Estela Martín va destacar que «aquest congrés ens permetrà te-
nir a les nostres comarques a destacats representants del nostre 
col·lectiu provinents de tot l’Estat, i això ens posiciona dins del 
nostre sector, però també generarà un bon impacte econòmic 
per al territori durant aquells dies i també perquè permetrà que 
aquestes més de mil famílies puguin conèixer l’oferta turística 
que tenim a les nostres comarques i tornar-hi més endavant».
Per la seva banda, la degana del Col·legi de l’Advocacia de Reus, 
Encarna Orduna, assegurava ahir que la candidatura tarragonina 
és «innovadora, perquè és el primer cop que aquest congrés es 
farà a Catalunya, perquè per primera vegada l’organitzen con-

juntament tres col·legis i també perquè s’ha organitzat amb el 
lideratge de tres dones». Orduna va subratllar el valor afegit que 
suposa el Centre de Convencions de Port Aventura per atreure es-
deveniments com aquest a les nostres comarques.
La degana del Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa, Marta 
Martínez, va agrair que «gràcies a aquest congrés, posem Tortosa 
i les Terres de l’Ebre al mapa de l’advocacia» i va posar en valor 
la importància de «la via de la mediació, que es reivindicarà en 
aquest congrés com una opció de resolució dels conflictes que 
les advocades i advocats hem de potenciar cada cop més pels 
bons resultats que s’obtenen per a totes les parts».

  

La darrera edició es va celebrar el 2019 a Valladolid

La degana de l’ICAT, nomenada nova secretària 
del Consell de l’Advocacia Catalana 

El passat dia 19 de desembre es va produir el relleu als 
òrgans de govern del Consell de l’Advocacia Catalana 
en un plenari celebrat a la seu del Consell. La presi-
dència l’elegeixen els degans i deganes dels catorze 
col·legis de l’advocacia en votació secreta. Encarna 
Orduna, degana de Reus i col·legiada també a l’ICAT, 
serà la nova presidenta, en substitució del fins ara 
president de la institució, el degà de Figueres, Joan 
Ramon Puig. La vicepresidència l’assumirà la degana 
del Col·legi de Tortosa, Marta Martínez Gellida, men-
tre que la degana de l’ICAT, Estela Martín, serà la nova 
secretària. Completaran la Comissió Permanent el 
degà de Vic, Rogeli Montoliu, que exercirà de tresorer, 
mentre que els vocals seran Jesús Sánchez, degà del 
Col·legi de Barcelona; Joan Martínez, degà de Grano-
llers; i Joan Ramon Puig, degà de Figueres. Comissió Permanent del Consell de l’Advocacia per al període 2022-2023

Encarna Orduna, degana de Reus, serà la presidenta i Marta Martínez, degana de Tortosa, la vicepresidenta
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Renta Vitalicia Remunerada

Tria la modalitat que t’interessi més:

     Amb devolució parcial del capital aportat  

     Amb devolució total del capital  aportat

*Taxa d’interès que iguala el valor actual de les prestacions esperades en forma de renda derivades del contracte i els recàrrec aplicats per 
diferents conceptes amb la prima única satisfeta. Rendibilitat bruta, 3,25 %. Rendiments nets determinats pel quocient entre el total de les 
rendes netes de l’any (després de restar-hi despeses i costos) i l’aportació pagada per a la modalitat de renda vitalícia de la devolució total 
del capital aportat (amb rescat). El valor efectiu depèn de cada edat. Per a altres edats o per a la modalitat amb devolució parcial del 
capital cal consultar amb la Mutualidad.

RENTA VITALICIA
REMUNERADA
Contracta una Renta Vitalicia Remunerada, 
gaudeix d’una paga mensual durant tota 
la vida i beneficia’t d’una fiscalitat exceŀlent.

*

%
,253

RENDIMENTS NETS 2021 ENTRE 
EL 3 % I EL 3,10 % PER A EDATS 
ENTRE ELS 60 I ELS 90 ANYS.

D’INTERÈS
TÈCNIC
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%
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TÈCNIC

L’Assemblea aprova per unanimitat els 
pressupostos per al 2023
El passat 23 de desembre l’ICAT  va aprovar en assemblea i per 
unanimitat els pressupostos del Col·legi per a l’exercici 2023. El 
tresorer de l’ICAT, Alberto García, va explicar abans de la votació 
als assistents el contingut dels comptes, destacant que es tracta-
va, un any més, d’un pressupost en el que ingressos i despeses 
s’equilibren. Els comptes tenen un import lleugerament inferior 
als 1.200.000 euros.  
Pel que fa als ingressos, García va remarcar l’increment signifi-
catiu dels ingressos públics, en particular de les subvencions per 
compensar les despeses d’estructura del SOJ i el TOAD, d’una 
banda, i el SOM, per l’altra. Menció especial, per la seva impor-
tància quantitativa, dels primers, informant que el Consell de 
l’Advocacia Catalana havia firmat un nou conveni amb el Depar-
tament de Justícia de la Generalitat fruit del qual està previst que 
el preu per expedient tramitat per l’ICAT pugui arribar als 16€ per 
expedient, superant els 11€ per expedient que s’han rebut fins 
ara. 
Pel que fa referència a les despeses, el tresorer va destacar que 
s’havien incrementat en un 10% aquelles que podien veure’s 

afectades per la inflació i que, així mateix, s’havien incrementat 
significativament les despeses salarials considerant que la plan-
tilla treballarà a jornada completa i en previsió dels increments 
salarials que fixa el conveni. El tresorer va matisar que, en la seva 
opinió, es tracta d’una partida alta i de màxims i que no s’exhau-
rirà la totalitat de la despesa pressupostada en aquest concepte. 

La consellera Ubasart referma que la construcció 
del Fòrum Judicial serà una realitat el 2026
En una visita a Tarragona el dia 12 de gener de 2023 i amb la par-
ticipació dels principals operadors jurídics de la ciutat, la conse-
llera de Justícia Gemma Ubasart va anunciar que el Fòrum Judi-
cial de Tarragona serà una realitat d’aquí a tres anys. La partida 
pressupostària s’ha concretat en 70 MEUR i, respecte el calendari 
d’execució, es preveu que cap al setembre d’aquest any es faci la 
licitació, que les obres comencin el març de 2024 i que finalitzin 
el 2026, any en què l’equipament es podria inaugurar.
Aquest  nou emplaçament facilitarà sens dubte la feina dels ope-

radors jurídics i redundarà positivament en un millor servei a la 
ciutadania. I així ho va manifestar Jose Ferrándiz, diputat de la 
Junta de Govern, en declaracions als mitjans de comunicació. 
“Estem molt contents i il·lusionats però amb una certa prudèn-
cia, perquè arrosseguem 25 anys d’un deute amb Tarragona i 
des de la Junta de Govern ens ho prenem molt seriosament, per 
això esperem  poder continuar formant part d’aquest procés de 
participació i anar seguint el correcte compliment dels terminis 
fixats”.

D’esquerra a dreta, Alberto García (tresorer), Estela Martín (degana), 
Julio de Parellada (vicedegà) i Susanna Duran (secretària)

El vicedegà Julio de Parellada va assistir a la reunió en representació 
del col·lectiu de l’advocacia

Imatge virtual del Fòrum de la Justícia de Tarragona



LOURDES CIURÓ I BULDÓ, EXCONSELLERA DE JUSTÍCIA 

ENTREVISTA

“L’exercici de l’advocacia m’ha permès conèixer les 
mancances del servei públic de Justícia i també les seves 

oportunitats de millora”

Nascuda a Reus (1971), Lourdes Ciuró és llicenciada en 
Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva 
trajectòria política s’inicia com a regidora a l’Ajuntament de 
Sabadell (2007-2011), on retorna al 2019 després d’estar vuit 
anys com a diputada al Congrés.  El 26 de maig de 2021 va ser 
nomenada consellera de Justícia, carrèc que ha ocupat fins al 
dia 10 d’octubre de 2022.

L’advocacia ha estat i és la seva professió des de fa vint-i-cinc 
anys. Què la va portar a dedicar-s’hi? 

Des de sempre m’havia fascinat aquesta professió. Segura-
ment per les pel·lícules, no l’enganyaré! perquè a casa no ve-
nim de tradició de juristes, però la possibilitat de defensar una 
persona quan aquesta sent que els seus drets, siguin del tipus 
que siguin,  han estat vulnerats no em dirà que no fa que la 
nostra, sigui una de les professions més boniques i apassio-
nants que hi ha.

Quan rep l’encàrrec de posar-se al davant de la conselleria, 
quin és per a vostè l’objectiu prioritari? 

Va ser un encàrrec que vaig entomar amb tot l’honor i la mà-
xima responsabilitat. Servir la Justícia del nostre país era un 
repte i de seguida, juntament amb el fantàstic i implicat equip 
que vam configurar, ens vam proposar fer que el servei públic 
de Justícia a Catalunya fos percebut com un servei de política 
social, perquè hem d’atendre les persones en uns moments 
vitals complicats per a elles, ja sigui perquè han estat víctimes 
d’un delicte, o perquè es troben en un conflicte familiar, co-
mercial, empresarial, laboral, o de la mena que sigui. L’objec-
tiu era servir les persones de la millor manera possible fent de 
la nostra una justícia propera, àgil i moderna. 

Creu que l’experiència com a advocada li ha permès afrontar 
millor els reptes de la conselleria? 

Definitivament sí. El fet d’haver-me dedicat professionalment 
a l’exercici de l’advocacia m’ha permès conèixer les mancan-
ces del servei públic de Justícia,  les seves febleses i també les 
seves oportunitats de millora; i no només pel que afecta al dia 

a dia dels professionals si no per conèixer de quina manera 
tot això impacta en el servei a la ciutadania. Com vostè sap, 
no està entre les nostres competències la funció jurisdiccional 
que recau en els jutges, però sí que és a les nostres mans el 
servei d’atenció que prestem. Els equipaments públics i el seu 
estat de conservació, el grau d’informatització, l’accessibilitat, 
el reconeixement del torn d’ofici i de la tasca dels col·legis pro-
fessionals, el fer que el català sigui una llengua d’ús normal i 
normalitzat a la Justícia al servei del millor dret de defensa… i 
a tot això  hem dedicat constants i permanents esforços.

Com valora aquest any i mig de gestió? Quins són els princi-
pals esculls amb els que s’ha trobat? 

Sobretot valoro que ha estat un temps molt curt de gestió. Es-
tic convençuda que amb més perspectiva temporal, el servei 
públic de Justícia al nostre país hagués fet un salt qualitatiu 
perquè teniem una planificació i uns objectius molt ben defi-
nits i programats.  És una realitat que els tempus de l’adminis-
tració són terriblement lents i la tramitació en general massa 
feixuga. Això és una dificultat per poder avançar en qualsevol 
projecte de millora. En aquest punt sí que vull fer un càlid re-
coneixement dels servidors públics del departament. En els  
500 dies que hem estat al capdavant de la conselleria de Jus-
tícia hem encarrilat el 40% dels projectes de tot un mandat de 
4 anys. Això no està gens malament i és mèrit de tot l’equip.

Quins consells li ha donat a la nova consellera, Gemma Uba-
sart? 

Cap! el primer consell que m’aplico és no donar consells! Par-
teixo de la base de que tothom fa el màxim que pot i sap en el 
desenvolupament de les seves tasques. Jo sí que procuro anar 
construint sobre el camí ja transitat. No sóc del parer d’aturar 
tot el que han fet altres pel sol fet que ho han fet altres. Crec 
que podem avançar millor sobre les  bases del ja construït. 

I per últim, ens agradaria saber quins són els seus projectes 
més immediats.

Doncs ja estic altra vegada d’alta com a advocada. Torno a la 
meva professió que tant m’agrada, a la vida col·legial i la vida 
civil després de 10 anys de dedicació intensa a la política. Estic 
decidida a recuperar temps per a mi, per a la meva família i 
per als meus amics. Tornarem a pujar sovint a Capafonts, el 
meu petit paradís a les muntanyes de Prades i segur que segui-
ré ajudant al meu partit, Junts per Catalunya, a consolidar-se 
com a una força útil al servei de Catalunya i la seva gent.



EUSEBI CAMPDEPADRÓS I PUCURULL, ADVOCAT

“Tinc tota la confiança que se seguirà treballant en la 
mateixa línia, pensant en el deute històric de la Justícia 

amb Tarragona”

Eusebi Campdepadrós és col·legiat de l’ICAT amb el 
núm. 999. Porta exercint l’advocacia des de l’any 1986 
i no ha deixat pràcticament mai l’ofici, tot i que durant 
els darrers cinc anys ha ocupat dos dels càrrecs més 
rellevants a nivell institucional pel que fa a l’àmbit de la 
Justícia. El gener de 2018 va ser nomenat secretari primer 
de la Mesa del Parlament i el juny del 2021, l’aleshores 
consellera Lourdes Ciuró el va nomenar secretari de 
l’Administració de justícia. No és habitual comptar 
dins de la demarcació de l’ICAT amb un company amb 
aquesta trajectòria professional i celebrem que vulgui 
donar-nos el seu testimoni en aquesta entrevista.

- Què  va suposar ocupar la secretaria primera de la Mesa 
del Parlament? Creus que haver exercit d’advocat et va 
ajudar davant els reptes del càrrec?

El sol fet de ser diputat i representar al poble de Catalunya 
ja va ser un privilegi. Recordo el dia de la constitució del 
Parlament quan el president Puigdemont em va trucar 
per demanar-me ser a la Mesa. Llavors vaig ser plenament 
conscient de la responsabilitat que suposava haver de 
defensar els drets del diputats, que són els dels ciutadans, i 
de defensar la inviolabilitat i l’autonomia institucional del 
Parlament, tant en el marc general de la separació de poders 
com del context polític del moment.

La formació jurídica i haver exercit d’advocat en múltiples 
jurisdiccions durant més de 30 anys, que es diu aviat, va ser 
una experiència crucial per la tasca que havíem de fer a la 
Mesa del Parlament. Cada Mesa és com la vista d’un judici. 
Has de tenir clar què s’ha d’aprovar o el què s’ha d’inadmetre, 
i en tots els casos ho has de fer amb argumentacions 
jurídiques fonamentades i que consten a les actes. La Mesa 
també resol els recursos de reconsideració i ho ha de fer amb 
resolucions motivades per escrit. La formació i l’experiència 
jurídica i judicial va ser fonamental i un dels motius per a la 
meva elecció.

- De les iniciatives presentades durant la teva etapa al 
Parlament, quines són les que destacaries per la seva 
rellevància o  per la dificultat d’haver-les tirat endavant? 

De les que vaig intervenir directament en destacaria dues. 
Una és obviament l’admissió a tràmit de la Proposta de 
Resolució de resposta a la sentència del Procés, on es reiterava 
el dret a l’autodeterminació de Catalunya i la reprovació de 
la monarquia, que es va fer en un context de molta tensió 
i pressió polítiques i amb els constants requeriments 
amenaçants del Tribunal Constitucional. Aquest tràmit 
és el que va donar lloc a la querella de la Fiscalia contra la 
Mesa i al posterior judici al TSJC, en el que vam resultar 
absolts, per acreditar que en tot moment vam actuar seguint 
criteris jurídics, de preservació de la llibertat d’expressió i 
dels drets de participació política dels diputats, en base a la 
jurisprudència del TEDH.

L’altra iniciativa parlamentària que destacaria va ser el 
tràmit i l’aprovació, al darrer ple de la legislatura, de la Llei de 
Facilitació de l’Activitat Econòmica, en la que vaig actuar com 
a Relator de la llei i on vaig poder aplicar la meva experiència 
com assessor d’empresa i en l’àmbit del dret administratiu.

- Què és més fàcil, posar-se d’acord amb els companys de 
la Mesa del Parlament o amb els companys i companyes 
advocats? 

Molt més fàcil amb els companys advocats! Amb els 
companys busques solucions als problemes dels clients i 
prou sabem que no sempre passen per un judici. En canvi 
a la Mesa només es destaquen les diferències i allò que ens 
enfronta, i més enllà de que la relació personal és correcta 
i fins i tot cordial, els acords en les questions polítiques són 
impensables perquè es contraposen projectes polítics molt 
diferents.  

- Deixes el Parlament després de quatre anys i t’incorpores 
al Departament de Justícia com a secretari d’aquesta 
Administració. Quins són els objectius que et marques 
inicialment? 

Estic molt agraït a la consellera Ciuró que em fes confiança 
per aquest càrrec. Els objectius que ens marquem es poden 
resumir en tres eixos que inspiren totes les iniciatives i 
les decisions. El primer és posar el focus en les persones 
i prendre totes les decisions pensant en la prestació del 
servei públic de Justícia com un servei essencial d’un Estat 
de dret, però també d’una societat del benestar. El segon 
és definir un model propi de Justícia de Catalunya, amb la 
digitalització, l’organització de l’oficina judicial, el disseny 
dels equipaments judicials i la defensa de la justícia de 
pau. En tercer i darrer lloc, però no menys important, és la 
defensa a ultrança de les competències de la Generalitat, 
com a govern de Catalunya, en matèria de Justícia.

En el mateix sentit també vam voler donar una gran 
importància a les relacions de col·laboració amb els altres 



actors fonamentals com són els professionals de l’advocacia, 
procuradoria i graduats socials, als que calia escoltar. Per 
últim, la defensa de la llengua catalana, en el seu ús normal 
als jutjats, també va ser un eix principal de la nostra actuació.

La Ciutat de la Justícia de Tarragona serà (esperem!) 
una realitat en bona part gràcies a les gestions que s’han 
realitzat mentre has estat secretari de l’Administració de 
justícia. Com valores la feina feta per assolir l’execució 
d’aquest projecte? Creus que al 2026 podrem inaugurar el 
nou Palau de Justícia?

En aquest sentit cal destacar la col·laboració institucional 
entre el Departament de Justícia i l’Ajuntament de 
Tarragona. Fer-lo al solar de darrere Joan XXIII permetia 
aprofitar la licitació que ja s’havia fet del projecte, que es va 
haver d’actualitzar, i disposar del finançament necessari del 
Departament d’Economia.

Si es continués el pla previst es podria inaugurar el nou edifici 
judicial el 2026. De fet estàvem complint els compromisos. 
Es va prendre una decisió definitiva sobre la ubicació el gener 
de 2022, es va actualitzar el projecte i fer el pla d’usos durant 
el 2022, i pel pressupost del 2023 hi havia compromesa 

una partida per licitar l’obra i fer-la plurianual pel seu 
finançament. Tinc tota la confiança que amb l’actual equip 
al davant del Departament es continuarà treballant en la 
mateixa línia, pensant en el deute històric de la Justícia amb 
Tarragona. Estic també segur que l’Ajuntament de la ciutat hi 
estarà a sobre per tal que es faci realitat.

- El passat mes d’octubre es produeix el relleu en el càrrec 
de la ma de Iolanda Aguilar. Li vas donar algun consell a la 
nova secretària?

No li calen, és una funcionària professional i amb experiència 
a la Secretaria de Justícia. La nova secretària ha d’aplicar els 
seus criteris i fixar les prioritats amb total autonomia, tal 
i com vaig poder fer jo. Vaig fer el que pertoca en aquests 
casos, que és preparar-li un informe de tot el que estava en 
tràmit.  En el seu dia l’anterior secretari, en Joan Abad, també 
em va fer un traspàs modèlic.

- I per últim, ens agradaria saber quins són els teus projectes 
per al futur més immediat.

Tornar-me a posar la toga, i gaudir de Tarragona, de la que he 
estat absent durant els darrers cinc anys.

Acte d’agraïment de la Junta de Govern al company Eusebi 
Campdepadrós

La Junta de l’ICAT va agrair a Eusebi Campdepadrós, col-
legiat de la nostra institució, la seva feina com a secretari 
de Relacions amb l’Administració de justícia, càrrec que 
ocupava des de juny de 2021 i des del que ha estat sem-
pre al costat dels interessos de l’advocacia en general i la 
tarragonina en particular. En una trobada que es va ce-

lebrar el passat mes de novembre, la degana i membres 
de la Junta van agrair-li de manera molt especial el seu 
compromís amb l’equipament de la Ciutat de la Justícia, 
un projecte que ha defensat públicament i treballant per 
la seva materialització des del Govern de la Generalitat.

Acte de reconeixement a Eusebi Campdepadrós a la seu del Col·legi
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Balanç d’execució del Pla de Mandat 2021 – 2024

La Junta de Govern de l’ICAT compleix dos anys de mandat al capdavant de la institució, amb un full de ruta ambici-
ós i uns compromisos ferms per convertir el Col·legi en una institució innovadora, transparent, amb una clara funció 
social, una gestió rigorosa i sobretot al servei i defensa de l’advocacia. Amb aquesta voluntat seguirem treballant en 
base a uns objectius que aquí us presentem.
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El passat mes d’agost va entrar en vigor el nou reglament d’es-
trangeria, una norma llargament esperada perquè, tal i com va 
explicar Diana C. Morejon, presidenta de la Secció d’Estrange-
ria de l’ICAT “la llei i el reglament fins ara vigents estaven una 
mica desfassats i calia una reforma que afrontés els nous rep-
tes del nostre país”. Considera però que “aquest nou reglament 
encara no resol tot el que caldria i segurament més endavant 
s’haurà de tornar a modificar”. Entre els canvis més rellevants 

s’hi compten els que afecten a l’àmbit laboral, concretament 
pel que fa a les contractacions en origen i la revisió del règim 
dels estudiants, l’actualització de la figura de l’arrelament o la 
millora de les oficines d’estrangeria, entre d’altres. Per analitzar 
i aclarir els dubtes sobre aquesta disposició la Secció va pro-
gramar una conferència el passat 10 d’octubre que va comptar 
com a ponent amb el Sr. Diego Boza, doctor en dret penal de la 
Universitat de Cadis.

Diana C. Morejón, presidenta de la Secció, i Diego Boza durant la conferència

Reverter i Núria Cartañà durant l’emissió del programa

COMISSIONS I SECCIONS
La Secció d’Estrangeria analitza el nou reglament 

Els abusos bancaris a debat en un nou programa 
del “Què de què” de Tarragona Ràdio

En una conferència celebrada el mes d’octubre presencialment a l’ICAT

Joan Andreu Reverter, president de la Secció de Dret Bancari, 
va participar en un nova edició del programa en col·laboració 
entre l’ICAT i Tarragona Ràdio de divulgació de temàtiques re-
lacionades amb el dret. En aquesta sessió, Reverter va parlar 
sobre els abusos bancaris que tant han afectat l’economia en 
general i els usuaris en particular i que encara ara, malgrat to-
tes les sentències favorables al control dels abusos bancaris i el 
control per part de les institucions, moltes entitats financeres 
continuen comercialitzant productes tòxics i amagant infor-
mació sobre el risc real. Reverter explica quins són alguns dels 
abusos més freqüents, com ara el canvi de préstec variable a 
interès fix en préstecs a empreses, clàusules sòl, participacions 
preferents o el “fishing”, un abús que es produeix perquè “com a 
proveïdors de serveis de pagament, les entitats financeres hau-
rien d’assumir aquesta responsabilitat envers als seus clients a 
la qual la llei els obliga”. I afegeix “el sector bancari és el qui ha 
creat el risc, obligant als seus usuaris a fer les gestions online, 

i per tant són aquestes entitats les que haurien  de crear el sis-
tema de defensa per evitar els riscs i delictes derivats d’aquesta 
operativa”. També subratlla que “els bancs sovint emplacen als 
afectats per fishing a la via penal, situació que fa encara més 
lent el procediment i en cap cas garanteix la restitució dels di-
ners sostrets”. 

Assistents  a la formació
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El Port de Tarragona i l’ICAT van presentar el passat 25 de 
novembre la novena edició de les Jornades de Dret Portuari. 
La trobada va ser inaugurada amb unes paraules de 
benvinguda del nou president del Port Tarragona, Saül Garreta 
i de la degana, Estela Martín. Tots dos van reconèixer i es van 
mostrar molt satisfets per que periòdicament se celebrin 
aquestes jornades,  que donen la possibilitat d’actualitzar 
permanentment els continguts d’una matèria tan específica 
per als col·lectius de professionals relacionats amb el Dret 
Portuari a Tarragona. El president del Port, Saül Garreta, va 
agrair i destacar la gran tasca acomplerta conjuntament 
entre l’ICAT i els Serveis Jurídics del Port Tarragona per 

consolidar aquestes jornades de primer nivell a la ciutat. El 
president de l’APT va posar èmfasi en la complexitat jurídica i 
administrativa d’una Autoritat Portuària “que és enorme i que 
té múltiples vectors en joc”. Vectors –va explicar- que van més 
enllà de l’àmbit pròpiament portuari amb implicacions molt 
rellevants tant en l’àmbit urbanístic, com en el comercial i el 
de les relacions laborals, entre d’altres. Garreta va finalitzar la 
seva intervenció agraint a totes les persones assistents a l’acte 
el seu compromís per reforçar i potenciar els coneixements 
dels experts en Dret Portuari. 

Per la seva part, la degana del Col·legi, Estela Martín, va 
declarar que “són unes jornades més que consolidades ja que 
s’han assolit les nou edicions i representen un win-win per a 
les dues institucions implicades en la seva organització, ja que 
el món portuari necessita professionals formats i especialitzats 
i, per a l’advocacia, el dret marítim és una oportunitat per al 
seus membres”. 

A continuació i, després de la inauguració, va arribar el torn 
de les ponències. La primera sota el títol ‘El nou Pla Director 
Urbanístic Portuari’ a càrrec de la directora de l’Àrea Jurídica de 
Ports de la Generalitat, Daniela Millet, i de la directora adjunta 
de Ports de la Generalitat, Esther Roca.  La segona ponència 
la va pronunciar Juan Casadevall, doctor en dret, advocat de 
l’Estat excedent i soci de Crowe Legal i Tributari, amb una 
exposició sota el títol ‘Algunes especialitats dels impostos de 
societats i sobre el valor afegit en l’àmbit dels ports’.

Després d’una breu pausa va començar la tercera exposició 
a càrrec de l’advocat de l’Estat i cap de l’Assessoria Jurídica 

de Ports de l’Estat, José Antonio Morillo-Velarde del Peso, 
ponència vers ‘La utilització del domini públic portuari per 
altres administracions públiques’. Va finalitzar el torn de 
les ponències  Fernando Rius, advocat de l’Estat, cap de la 
província de Tarragona i vocal del Consell d’Administració 
de l’Autoritat Portuària de Tarragona, que va tractar sobre la 
regulació de la transparència i bon govern en l’àmbit dels ports. 
A més de les quatre ponències principals d’aquesta edició, les 
Jornades de Dret Portuari van comptar també amb quatre 
espais ‘col·loqui’ on els i les professionals de l’àmbit van poder 
compartir i expressar els seus coneixements, experiències i 
reptes relacionats amb el dret marítim. 

La cloenda de les jornades va anar a càrrec del vicedegà 
de l’ICAT, Julio de Parellada qui va agrair l’assistència als 
participants i  la professionalitat i tota la informació que es 
va poder analitzar i recollir en unes jornades que ja esperen 
la propera edició i que compliran deu anys des de la seva 
primera convocatòria.

Taula d’inauguració de les Jornades Nombrosos assistents a les jornades de l’ICAT

L’ICAT i el Port de Tarragona organitzen 
conjuntament les IX Jornades de Dret Portuari 
La iniciativa va permetre aprofundir en l’especialització i actualització de coneixements dels professionals del Dret Marí-
tim a Tarragona 

FOTO: CEDIDA
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La Comissió de Mediació inicia una ronda 
de contactes amb fiscalia i judicatura per promoure 
les MASC 
Durant el passat mes de novembre la degana de l’ICAT, Estela 
Martín, juntament amb la presidenta de la Comissió de Mediació 
de l’ICAT, Maria José Bertomeu, van iniciar una ronda de contac-
tes amb membres de la judicatura i la fiscalia amb l’objectiu de 
donar a conèixer la mediació i establir sistemes de col·laboració 
amb aquestes institucions per 
impulsar-la com a mesura alter-
nativa a la resolució de conflictes 
(MASC). El dia 3 de desembre 
va ser el torn de la magistrada 
Anna Grau, que des del passat 
mes d’octubre és la nova jut-
gessa degana de Tarragona. En 
aquesta trobada, de caire també 
institucional i de benvinguda a 
la nova responsable del deganat 
de l’Audiència, es va parlar de 
quines mesures aplicar sobre la 
derivació cap a la mediació, promoure una major implicació dels 
jutges i la programació de formació específica dirigida no només 
a l’advocacia si no també als jutges i a fiscalia.

I és que tot i que la implantació d’aquests sistemes de mediació 
i arbitratge són cada cop més habituals especialment en família, 
actualment hi ha un estancament de la mediació. Segons Berto-

meu “cal canviar el paradigma, adoptar mesures més concilia-
dores i, només en cas que la prevenció no funcioni, optar per la 
judicialització”. Des de la Comissió de Mediació de l’ICAT ja fa 
anys que s’està fent un gran esforç per donar-la a conèixer, però 
Bertomeu reconeix que “encara és molt residual en algunes àrees 

com ara en l’àmbit penal i és en 
aquestes àrees més difícils d’im-
plantar on hem d’incidir i fer 
l’esforç”. Subratlla també que 
els mateixos professionals de 
l’advocacia sovint la veuen com 
una ingerència “tot i que els 
mediadors intervenen només 
en la part d’adopció de l’acord 
però després el procediment 
continua”. Pel que fa a fiscalia, 
des de la Comissió se’ls planteja 
d’almenys en aquells assumptes 

en que la llei obliga a intervenir que tinguin present les MASC. 
Sembla indicar que la nova llei d’eficiència processal establirà 
requisits únics pel que fa la mediació o mesures de negociació, 
amb l’objectiu de fer front al col·lapse de la justícia. Esperem que 
amb aquesta nova llei es faci el pas definitiu per normalitzar l’ús 
de la mediació. Des de l’ICAT es continuarà treballant per que 
així sigui.

La jutgessa degana, Anna Grau (esquerra), amb la presidenta de la Comissió 
de Mediació, Maria José Bertomeu, i la degana de l’ICAT, Estela Martín 

L’ICAT acull una reunió amb del Tribunal Arbitral 
de Barcelona 
El dia 13 de desembre la seu de l’ICAT va 
ser escenari d’una reunió entre Frederic 
Munné i Joan Martínez, president i vocal 
del Tribunal Arbitral de Barcelona respecti-
vament i els companys Josep Maria Estil·les 
i Cristina Penalba, membres del Tribunal 
Arbitral de Tarragona. La trobada va tenir 
com a objectiu posar en comú els punts 
d’interès i possibles col·laboracions entre 
ambdues institucions a l’hora de fer front 
als principals reptes de futur i per promou-
re la cultura arbitral com sistema alternatiu 
a la resolució de conflictes.

Membres del TAT i del TAB a la seu col·legial
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Balance sobre la nueva Ley 16/2022, de reforma 
concursal

A partir de la entrada en vigor el pasado 26 de septiembre, de 
la Reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal, se intro-
ducen novedades importantes, en muchos aspectos, de lo que 
constituye el procedimiento concursal; todo ello, para cum-
plimentar la normativa europea que exigía la adaptación de 
nuestra legislación en relación a las reestructuraciones e insol-
vencias empresariales.

Ciertamente, las últimas semanas han comportado una ava-
lancha de “opiniones”  al respecto de la novedosa legislación, 
con críticas de todo orden y con resoluciones judiciales que, 
inclusive, ponen graves dudas a la solvencia resolutiva de dicha 
normativa y, aquí, podemos hacer mención especial a la refe-
rencia de la Segunda Oportunidad y a sus consecuencias direc-
tas para la obtención de la “exoneración del pasivo insatisfe-
cho”, así como a determinados puntos de lo que constituye el 
nuevo marco concursal, con especial referencia al Preconcur-
so, entendido en su más amplio concepto preresolutivo, por no 
renunciar a la polémica relativa respecto de la figura de los ad-
ministradores concursales. A mayor abundamiento, también 
hay quien hace referencia a la situación que se producirá el 
próximo 1 de enero, que planteará novedades de amplia rele-
vancia, por lo que se refiere al “Procedimiento especial para las 
microempresas”, con alusión concreta a los “autónomos”, y que 
será realidad en dicha fecha. Creo que es importante analizar el 
que será el nuevo modelo que afecta a aquellas opciones em-
presariales, con menos de 10 trabajadores, y con un volumen 
de negocio que no supere los 700.000€euros. Por lo que hace a 
esta normativa para las microempresas, la disp. ad. 4 del texto 
legal que comento, dice que el Ministerio competente aproba-
rá las condiciones de acceso y modo de funcionamiento del 
servicio electrónico, donde se pueda hacer y cumplimentar los 
formularios normalizados en ellos previstos; esperemos dispo-
ner, a la mayor brevedad, de dichos documentos para poder 
avanzar en un punto de la ley, de tanta relevancia, como es di-
cho trámite singular.

En definitiva, pasados aún no 4 meses, desde la vigencia de 
la legalidad referida, con dudas importantes y con cuestiones 
pendientes, por lo que hace al estricto cumplimiento de la ley, 
esperemos que a partir de enero podamos disponer de “las do-
cumentaciones” aludidas y garantizar, mínimamente, una agi-
lidad en un punto, realmente emblemático para una parte de 
nuestra sociedad que ha sufrido las repetidas crisis, sanitaria 
y bélica, de forma estoica, pero con consecuencias negativas 
sin límites.

No puedo dejar de lado, y es aquí donde creo que radica uno de 
los graves escollos a la hora de poder dislumbrar la eficacia de-
seada, pues parece evidente que la carga de trabajo que recaerá 
sobre los Juzgados Mercantiles, exige, de manera evidente, la 
dotación de medios personales y técnicos que, por cierto, no 
se mencionan de ninguna manera ni en la propia legislación 
aludida, ni en los presupuestos generales en discusión, que ol-
vidan, nuevamente, que conseguir una justicia eficaz y solven-
te se basa en disponer de unos Tribunales que puedan resolver, 
en base a unos medios, que siguen sin dirimirse. La situación 
crítica de muchos juzgados mercantiles, que se verán desbor-
dados a la hora de poder llevar adelante sus competencias, es 
una dinámica que se repite en los últimos meses y que hace 
que las acumulaciones de trabajo nos puedan llevar a un mo-
delo de “descontrol” consolidada.

En mi primera reflexión hacía referencia a lo que supone un 
“cambio”, en este caso en materia concursal, con los problemas 
interpretativos que ello supone y las decisiones de los diferen-
tes órganos jurisdiccionales implicados, pero todo ello, puede 
quedar en crisis insalvable, sino somos conscientes del futuro 
en el que muchas empresas, especialmente las menos referen-
ciales mediáticamente, se verán abocadas a un modelo que, 
pese a sus aciertos, que los tiene, puede verse condicionada 
por un entorno ejecutivo de difícil solución.

Esperemos que los compromisos contemplados en el nuevo 
texto legal, sean realidad en los plazos previstos y que, a par-
tir de enero, se puedan dar respuestas solventes al panorama 
negativo que nos envuelve, ofreciendo salidas posibles a pro-
blemas en que se ven y verán implicadas miles de iniciativas 
empresariales, de todo tipo, en que su situación de viabilidad 
está en duda permanente, con  situaciones complicadas a las 
que deberá darse respuesta desde la legalidad y el sentido co-
mún de los operadores jurídicos intervinientes.

Lluís Badia 
Chancho
President
de la Secció de
Dret Concursal
Col·legiat núm. 837
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Compendium.cat es posiciona com el principal 
portal de recursos jurídics en català

Des de que el passat mes d’abril es va posar en funcionament 
Compendium.cat ja són més de trenta les entitats i institucions 
catalanes, andorranes, valencianes, de les Illes Balears i del sud 
de França que participen en aquest projecte. Aquesta eina per-
met fomentar l’ús i la qualitat del llenguatge jurídic català, con-
tribuir a pal·liar els problemes que té el panorama documental 
d’aquest llenguatge i visibilitzar molts dels recursos que actual-
ment es troben dispersos en diferents webs institucionals. Es 
tracta d’un projecte obert al qual és previst que s’hi segueixin 
adherint altres institucions sensibles i compromeses amb l’im-
puls del català en l’àmbit del dret. Per part del nostre Col·legi, 
alguna de les contribucions pel que fa als formularis jurídics les 
signa el company Ramon M. Sans, membre de la Comissió de 
Llengua Catalana de l’ICAT i al que agraïm la seva col·laboració.

El passat 21 de desembre el portal va incorporar canvis a la pà-
gina inicial, creant seccions per presentar la informació amb 
nous criteris, com ara els més buscats i organitzar els recursos  
en quatre categories perquè sigui més fàcil trobar la informació: 
formularis jurídics, llenguatge jurídic, treballs i una nova cate-
goria de legislació, que s’incorpora per primera vegada i que in-
clou legislació catalana, del País Valencià, Andorra i les Balears.

Ester Girol 
Palet
Presidenta de la 
Comissió de Llengua 
Catalana
Col·legiada 2009

La Comissió de Llengua Catalana de l’ICAT hi participa amb la generació de continguts

El company Ramon M. Sans durant l’acte de presentació del 
Compendium a Tarragona

El Servei de Biblioteca signa un acord de 
col·laboració amb Tirant lo Blanch per garantir 
l’accés a la base de dades des de l’extranet

Les persones col·legiades a l’ICAT podran continuar gaudint a 
partir de 2023 de l’accés gratuït i en línia a la base de dades de 
Tirant online. La Junta de Govern de l’ICAT així ho va decidir 
després de conèixer, el passat mes de desembre, que la reso-
lució del concurs de bases de dades del Consell de l’Advocacia 
per al període 2023-2025 s’havia resolt a favor de la contracta-
ció de la legislació i els formularis de Sepín. Aquests productes 

són de gran qualitat però es dona la circumstància que l’ICAT 
ja els té contractats i accessibles des de l’àrea privada des de 
l’any 2021.

Diana C. Morejón, bibliotecària de la Junta de Govern, explica 
que “la no renovació del CICAC amb Tirant ens deixava sense 
un dels recursos més importants de biblioteca digital, perquè 
fa molt de temps que els usuaris la consulten i a més, segons les 
enquestes realitzades i el feedback obtingut, és de les que més 
agraden”. Finalment, i després de valorar diferents opcions, el 
28 de desembre de 2022  es va signar l’acord de col·laboració 
entre l’ICAT i l’editorial Tirant lo Blanch que dona accés als 
nostres col·legiats a tota la legislació comunitària, estatal, au-
tonòmica i foral; a més de 7 milions de sentències i resolucions 
administratives; a més de 13 mil formularis; i a esquemes pro-
cessals i consultes.

Diana C. Morejón
Corrales
Bibliotecària
de la Junta
de Govern
Col·legiada 2789
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La Secció de Dret Processal Civil programa 
una conferència sobre procediment de 
constrenyiment
El passat dia 29 de novembre l’ICAT va celebrar una conferèn-
cia presencial sobre la fase de constrenyiment, els seus pro-
blemes i la recerca de la solvència del deudor. L’activitat va ser 
impartida pel lletrat de l’Administració de Justícia Josep Maria 
Sabater Sabaté i presentada pel president de la Secció Javier 

Ibort, que ocupa la presidència d’aquesta Secció des del mes 
de juliol. Ibort subtitueix en el càrrec a la companya Susana 
Holgado, a qui l’ICAT li agraeix la dedicació i el treball de tots 
aquests anys.

El magistrat Manuel Díaz Muyor analitza els 
criteris jurisprudencials de l’IRPH

El passat dia 28 de novembre la Secció de Dret Bancari de 
l’ICAT va programar, presencialment a la seu del Col·legi, una 
interessant conferència per analitzar la darrera jurisprudència 
sobre l’índex IRPH. La ponència va ser impartida per Manuel 
Díaz Muyor, magistrat de la Secció 15a de  l’Audiència Provin-
cial de Barcelona, jutge especialitzat en assumptes mercantils, 
professor titular excedent de Dret Mercantil de la URV, profes-
sor del Màster d’Accés a l’Advocacia de la URV i de la Universi-
tat Pompeu Fabra i autor de diferents llibres i estudis.  La sessió, 
presentada pel president de la Secció de Dret Bancari Joan A. 
Reverter,  va tractar també sobre l’abusivitat de les accions del 
Banco Santander.

Díaz Muyor va fer un repàs sobre les darreres sentències i  va 
analitzar les qüestions prejudicials que s’han elevat, per part 
de jutjats espanyols, al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, 
ja que hores d’ara ni afectats ni jutges disposen d’una solució  

definitiva sobre la interpretació de la jurisprudència entorn a 
aquest índex, considerat abusiu i poc transparent. 

D’esquerra a dreta Joan Andreu Reverter i Manuel Díaz durant la 

conferència sobre abusos bancaris 

Josep M. Sabater (esquerra) i Javier Ibort durant la presentació de la 
conferència

Assistents a la formació que es va realitzar presencialment a l’ICAT
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El passat dia 15 de novembre la Secció TIC va programar un 
webinar impartit pel magistrat de la Sala Penal de l’Audiència 
Nacional, Joaquín Delgado, sobre la probàtica en relació amb 
les xarxes socials. 

Doctor en dret per la Universitat de Barcelona, Delgado és au-
tor de nombrosos llibres i estudis sobre prova digital. Des de 
l’any 2022 és, a més, membre del  Grup de Recerca del CGPJ 
sobre tecnologia, intel·ligència artificial i Administració de Jus-
tícia. També  ha estat director i ponent en  activitats de forma-
ció d’operadors jurídics i cossos policials, tant a Espanya com 
en altres països, en matèries de transformació digital, recerca 
tecnològica i protecció de dades.

El magistrat va enfocar l’exposició en  analitzar els fets no 
només des de la perspectiva penal si no també en altres àmbits 
com el laboral, mercantil o de família i va tractar sobre les dife-
rents modalitats d’investigació tecnològica, lligada també a al-
tres nivells d’investigació tradicional; com s’haurien d’aportar 

les proves al procediment; com es mesura l’eficàcia de la prova; 
i sobre els serveis de confiança  qualificats reconeguts, com la 
certificació electrònica. 

La conferència la va presentar Albert Conde, president de la 
Secció TIC de l’ICAT.

La magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, 
Concepción Morales, va ser la ponent convidada per la Secció 
de Dret del Treball en una conferència celebrada online el dia 
23 de novembre i que va analitzar la normativa sobre el dret a 
la privacitat i les dades personals dels treballadors en l’àmbit 
laboral. Morales és doctora en dret laboral per la Universidad 
Rey Juan Carlos i imparteix la docència en diferents programes 
de màster especialitzats en dret del treball. El seu darrer llibre 
publicat porta per títol “El impacto de la normativa sobre pro-
tección de datos en las relaciones laborales” (Sepín, 2022).

Durant la seva exposició, la magistrada va enumerar les dife-
rents disposicions que tracten aquesta qüestió, tot destacant 
la prevalença del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Eu-
ropeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals 
i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE de 1995. Aquest Reglament és la norma de 

referència que  recomana que haurien d’invocar en els seus 
escrits els professionals del dret. També va analitzar les qües-
tions més controvertides dins de les relacions laborals, com ara 
la base legitimadora sobre el consentiment del treballador o el 
principi de proporcionalitat, entre altres consideracions.

L’ICAT analitza la protecció de dades i el seu 
impacte en les relacions laborals 
En un webinar organitzat per la Secció de Dret del Treball

Víctor Canalda, president de la Secció de Dret del Treball, amb la 
magistrada Concepción Morales

La Secció de Noves Tecnologies organitza un 
webinar sobre la prova dels fets en les xarxes 
socials

Albert Conde (esquerra) durant la presentació del magistrat Joaquín 
Delgado
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GRUP DE L’ADVOCACIA JOVE

Accions institucionals
El passat mes de juliol el GAJT va convidar a Alberto Cabello, 
president de la Agrupación de Jóvenes Abogados de l’ICAM i 
a Maia Román, presidenta de la Confederación Española de la 
Abogacía Joven, a una visita institucional a la seu del Col·legi 
on van tractar diferents qüestions relacionades amb l’advoca-
cia jove i van establir una relació de compromís i col·laboració 
per tirar endavant projectes de present i futur en benefici del 
col·lectiu de joves advocats i advocades. 

Els dies 28, 29 i 30 de setembre va tenir lloc a Madrid el XXI 
Congreso de la Abogacía Joven on també hi va participar el 

GAJT de la ma de la seva presidenta, Andrea Guzmán, que va 
moderar una de les principals taules rodones sobre “La defen-
sa de la abogacía”, en els que es va abordar, entre altres temes,  
sobre els riscos de la professió i possibles propostes realitzades 
des de les institucions col·legials per poder solucionar aquestes 
amenaces.

El 25 d’octubre el GAJT va participar també  en l’acte de ben-
vinguda a les recents incorporacions a l’ICAT en una sessió que 
es va celebrar a l’ICAT i va ser presidida per la degana, Estela 
Martín.

Sopar de Nadal
L’advocacia jove tarragonina es va reunir, com és tradició, en 
un sopar que se celebra pels volts de les festes de Nadal amb la 
voluntat d’acomiadar l’any en un ambient festiu. Aquesta edi-
ció, que va tenir lloc el dia 15 de desembre al restaurant Racó de 
Sant Joan, va reunir a més de cinquanta persones, tot un èxit de 
participació! Entre els assistents hi havia membres de la Junta 
de Govern i de l’actual i antiga junta del GAJT així com altres 
col·legiats i col·legiades que van voler participar de la diada. 
Esperem l’any vinent seguir poder compartint tants bons mo-
ments amb tots vosaltres.

Accions formatives

El passat dia 1 de desembre es va celebrar la darrera formació 
de l’any per part del GAJT que va versar sobre l’e-commerce i la 
darrera reforma de la Llei de defensa de consumidors i usuaris. 
El ponent va ser el company Albert Conde, president de la Sec-
ció de Tecnologies de la Informació i Comunicació i la sessió es 
va celebrar a Casa Quadrat.

Trobada amb AJA de Madrid i CEAJ Andrea Guzmán al Congreso de la Abogacía 
Joven

Sessió de benvinguda als nous col·legiats
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El adiós a la incapacitación

En el año 2021 se produjeron diversas y relevantes modificaciones 
en el derecho de las personas con discapacidad, tanto en el ámbito 
estatal cómo en el autonómico.

A nivel estatal, la Ley 8/2021, de 2 de junio, de reforma la legislación 
civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el 
ejercicio de su capacidad jurídica, pretende adecuar nuestro orde-
namiento jurídico a lo dispuesto en la Convención Internacional 
sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada en 
Nueva York el 13 de diciembre de 2006, en cuyo artículo 12 dispo-
ne que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en 
igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la 
vida. Dicha reforma parte de la premisa de que todas las personas 
son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones, y mo-
difica el anterior sistema, en el que predominaba la sustitución en la 
toma de las decisiones que afectaban a personas con discapacidad, 
por otro basado en el respeto a la voluntad y preferencias de la per-
sona que, como norma general, será quien deba tomar sus propias 
decisiones. El nuevo sistema elimina el concepto de incapacitación, 
y en su lugar, prevé diversas medidas para brindar apoyo a las per-
sonas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica, 
otorgando preferencia a las medidas voluntarias que pueda tomar la 
propia persona en previsión de su discapacidad,  tales como los po-
deres y mandatos preventivos, o la autocuratela, y regulando otras 
medidas tales como la guarda de hecho, la curatela, o el defensor 
judicial -esta última especialmente prevista para situaciones en las 
que exista conflicto de intereses entre la figura de apoyo y la per-
sona con discapacidad-, eliminando del ámbito de la discapacidad 
tanto la tutela como la patria potestad prorrogada o rehabilitada, 
reservando la figura de la tutela para las personas menores de edad 
que no estén protegidas a través de la patria potestad, y la figura del 
defensor judicial para el complemento de capacidad requerido por 
los emancipados para ejercer ciertos actos jurídicos. La resolución 
judicial que se dicte en el procedimiento de provisión de apoyos 
deberá determinar los actos para los que la persona con discapa-
cidad requiera el apoyo, sin que en ningún caso pueda declararse 
la incapacitación de la persona ni la privación de derechos. Dicha 
normativa impone la necesidad de que todas las medidas de apoyo 
adoptadas judicialmente sean revisadas periódicamente en un pla-

zo máximo de 3 años o excepcionalmente hasta 6 años, sin perjuicio 
de poder ser revisadas ante cualquier cambio en la situación de la 
persona que requiera su modificación.

Procesalmente, se eliminan los tradicionales procedimientos de 
incapacitación por los dirigidos a proveer el sistema de apoyo ne-
cesario a las personas con discapacidad, disponiendo que dichos 
procedimientos se regirán por lo establecido en la Ley de Jurisdic-
ción Voluntaria, incorporando un nuevo capítulo a dicha normativa 
(Capitulo III bis: “Del  expediente de provisión de medidas judiciales 
de apoyo a personas con discapacidad”), el cual podrá ser promovi-
do por el Ministerio fiscal, por la propia persona interesada, por su 
cónyuge no separado de hecho, legalmente, o quien se encuentre 
en una situación de hecho asimilable, y sus descendientes ascen-
dientes o hermanos, destacando la importancia de la participación 
de la persona con discapacidad, facilitando que pueda expresar sus 
preferencias, disponiendo que en los supuestos en los que sea per-
tinente el nombramiento de curador y en el expediente de jurisdic-
ción voluntaria exista oposición, será de aplicación el procedimien-
to previsto en los artículos 756 y siguientes de la LEC. 

Dicha norma también modifica el procedimiento para la rendición 
de cuentas -la comparecencia ante el juez no deberá tener lugar ne-
cesariamente, sino únicamente cuando algún interesado lo solicite, 
a la vez que permite que el Tribunal ordene de oficio, a costa del pa-
trimonio del tutelado menor de edad o asistido, una prueba pericial 
contable o de auditoría si en el informe se describiesen operaciones 
complejas o que requieran una justificación técnica-, así como el 
expediente de autorización o aprobación judicial de actos de enaje-
nación o gravamen de bienes pertenecientes a menores o personas 
con discapacidad -disponiendo que la intervención de abogado y 
procurador únicamente será preceptiva cuando resulte necesario 
por razones de complejidad o por la existencia de intereses contra-
puestos-.

Respecto al derecho transitorio, la Ley 8/2021, establece que las per-
sonas con capacidad modificada judicialmente, los declarados pró-
digos, los progenitores que ostenten la patria potestad prorrogada 
o rehabilitada, los tutores, los curadores, los defensores judiciales y 
los apoderados preventivos podrán solicitar en cualquier momento 
de la autoridad judicial la revisión de las medidas que se hubiesen 
establecido con anterioridad su entrada en vigor, para adaptarlas 
a la misma, revisión que deberá producirse en el plazo máximo de 
un año desde la solicitud, y de no existir dicha solicitud, la revisión 
se realizará de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal en un plazo 
máximo de tres años. En cuanto a los procedimientos relativos a la 
capacidad de las personas que se estuviesen tramitando a la entrada 

Esther López
Noriega

Secció de
Dret de Família
Col·legiada 1627
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en vigor de la Ley, se regirán por lo dispuesto en ella, conservando 
en todo caso su validez las actuaciones que se hubieran practicado 
hasta ese momento.

En el ámbito autonómico, el día 3 de septiembre de 2021 entró en 
vigor el Decreto-Ley 19/2021, de 31 de agosto, por el que se adapta 
el Código Civil de Cataluña a la reforma del procedimiento de modi-
ficación judicial de la capacidad, ante la necesidad de establecer un 
régimen, con carácter de urgencia, para dar respuesta a las necesi-
dades surgidas una vez abolida la modificación judicial de la capaci-
dad, régimen que se prevé como transitorio, ya que la propia norma 
dispone que en el plazo de doce meses desde su entrada en vigor, el 
Gobierno de la Generalitat tiene que presentar un proyecto de ley de 
modificación del Código Civil de Cataluña en materia de apoyos al 
ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.

El Decreto-Ley 19/2021, de 31 de agosto, dispone que la persona 
mayor de edad que necesita apoyo para ejercer su capacidad jurí-
dica en condiciones de igualdad puede solicitar la constitución de 
la asistencia, institución que pasa a reemplazar en Cataluña a las 
tutelas, curatelas, y las potestades parentales prorrogadas y rehabi-
litadas, ya que las mismas no se pueden constituir con relación a las 
personas mayores de edad, reservando la aplicación de la tutela y la 
curatela únicamente a las personas menores de edad, sin perjuicio 
de que el régimen legal del cargo de la tutela resulte aplicable su-
pletoriamente a la asistencia en todo aquello que no se oponga al 
régimen propio de ésta.

La citada norma prevé que la constitución de la asistencia pueda 
llevarse a cabo mediante el otorgamiento de una escritura pública 
notarial -posibilitando que cualquier persona mayor de edad, en 
escritura pública, en previsión o apreciación de una situación de 
necesidad de apoyo, pueda nombrar a una o más personas para 
que ejerzan la asistencia y establecer disposiciones con respecto al 
funcionamiento y al contenido del régimen de apoyo-, o bien con el 
procedimiento de jurisdicción voluntaria para la provisión de medi-
das judiciales de apoyo a las personas con discapacidad, pudiendo 
solicitar la designación judicial de la asistencia las personas legiti-
madas por dicha Ley de Jurisdicción Voluntaria para promover el 
expediente de provisión de medidas judiciales de apoyo a personas 
con discapacidad (citadas en el apartado 3º del art. 42 bis a) LJV, an-
teriormente referidas, esto es, el Ministerio Fiscal, la propia persona 
con discapacidad, su cónyuge no separado de hecho o legalmente, 
o quien se halle en situación de hecho asimilable, y sus descendien-
tes, ascendientes y hermanos), siempre que no haya un poder pre-
ventivo en vigor que sea suficiente para proporcionar el apoyo que 
la persona requiere. 

El Decreto-Ley indica que respecto al tipo y alcance de la asistencia 
deberán respetarse la voluntad, los deseos y las preferencias de la 
persona asistida, los cuales también deberán tenerse en cuenta en la 
designación judicial del asistente; cuando aquél no pueda expresar 

su voluntad y preferencias deberán ser interpretadas, atendiendo a 
su trayectoria vital, en base a manifestaciones previas o a la infor-
mación de que dispongan las personas de confianza. No obstante lo 
anterior, se puede prescindir de la voluntad del afectado, mediante 
resolución motivada, siempre que se acrediten circunstancias gra-
ves desconocidas por él, o si el nombramiento de la persona por él 
indicada supusiese una situación de riesgo de abuso, conflicto de 
intereses o influencia indebida.

En la resolución de nombramiento de la asistencia, el juez deberá 
concretar las funciones que deba ejercer la persona que presta la 
asistencia, tanto en el ámbito personal como en el patrimonial, pu-
diendo, en supuestos excepcionales en los que resulte imprescindi-
ble por las circunstancias, determinar los actos concretos en los que 
el asistente puede asumir la representación de la persona asistida.

El nombramiento del asistente y la toma de posesión del cargo se 
tienen que inscribir en el registro civil, y la medida de asistencia se 
debe revisar de oficio cada tres años, si bien excepcionalmente el 
juez puede fijar un plazo de revisión superior, que no puede exceder 
de seis años, sin perjuicio de que pueda instarse su modificación o 
revisión en cualquier momento si hay un cambio en las circunstan-
cias que la motivaron.

Los actos jurídicos que la persona asistida haya efectuado sin la in-
tervención del asistente, si dicha intervención fuese necesaria, se-
rían anulables a instancia de quien asiste, de la persona asistida y de 
las personas que la sucedan a título hereditario en el plazo de cuatro 
años desde la celebración del acto jurídico.

La norma establece que la asistencia se extingue bien por la muerte 
o la declaración de muerte o de ausencia de la persona asistida, o 
bien por la desaparición de las circunstancias que la determinaron.

En coherencia con las modificaciones introducidas, el Registro de 
nombramientos tutelares no testamentarios y de poderes otorgados 
en previsión de incapacidad pasa a denominarse Registro de nom-
bramientos no testamentarios de apoyos a la capacidad jurídica.

Finalmente, en cuanto al régimen transitorio, el Decreto-Ley ana-
lizado dispone que las asistencias constituidas con anterioridad a 
su entrada en vigor se mantienen, sin perjuicio de su modificación 
judicial a instancia de la persona concernida o del asistente, con el 
fin de adaptarlas a dicha normativa. Respecto de las tutelas, las cu-
ratelas y las potestades parentales prorrogadas o rehabilitadas cons-
tituidas con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto-Ley se 
mantendrán hasta que se proceda a su revisión, facultando a que en 
cualquier momento se pueda solicitar la adaptación de las medidas, 
o sinó se llevará a cabo de oficio, por parte de la autoridad judicial, 
o a instancia del Ministerio Fiscal, en un plazo máximo de tres años 
desde la entrada en vigor del Decreto-ley. 
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El Barnahus de Tarragona, un model d’èxit que es 
replicarà a tot Catalunya

Barnahus (casa dels nens, en islandès) és un projecte del 
Govern de la Generalitat que implica diverses conselleries. 
El principal impulsor n’és el Departament de Drets Socials 
—mitjançant la Direcció General de l’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència—, però en coordinació amb Salut, Educa-
ció, Justícia, Interior i Igualtat i Feminismes. Barnahus es 
va iniciar com a projecte pilot a Tarragona l’any 2020 i ja 
ha atès més de 500 víctimes. La ciutadania del Camp de 
Tarragona pot accedir al servei de Barnahus mitjançant el 
telèfon Infància respon (116 111). 

Els objectius principals de Barnahus són dos. D’una banda, 
procurar que els infants i adolescents es vinculin a un bino-
mi professional -que habitualment està format per un psi-
còleg o psicòloga i un treballador o treballadora social-, que 
s’encarreguen del desenvolupament i la recuperació de les 
víctimes. De l’altra, minimitzar la contaminació del testimo-
ni i garantir-hi les millors condicions per si l’equip d’asses-
sorament tècnic penal rep l’encàrrec de portar a terme una 
entrevista forense per a la prova preconstituïda o declaració 
judicial.

El centre té l’aspecte d’una llar, perquè els infants i les seves 
famílies el reconeguin com un espai amigable que propor-
ciona seguretat i confiança. Hi treballa a temps complet un 
equip psicosocial de vuit persones i, a més, hi ha altres pro-
fessionals que s’hi desplacen quan cal o que s’hi connecten 
per videoconferència per evitar que la víctima i la seva famí-
lia siguin els que hagin de recórrer a les distintes instàncies 
que intervenen en aquests processos: comissaria, jutjat, ser-
vei d’infància, centre mèdic...

Hi ha sales d’espera separades per protegir la privacitat de 
l’infant i equipades amb mobles, joguines, revistes, llibres, 
etcètera, adients a l’edat i necessitats dels usuaris petits i 
grans. També hi ha una cuina-menjador, despatxos i una 
sala d’exploració mèdica. El mobiliari i la decoració són una 
donació d’Ikea. Totes les habitacions del servei estan inso-
noritzades i són accessibles. Es garanteix servei de traducció 
quan sigui necessari.

• Es tracta d’un espai que centralitza l’atenció als menors que pateixen abusos sexuals fent-la més amable i eficaç

• Reprodueix un estàndard dels països nòrdics que millora substancialment l’experiència de les víctimes

• La prova pilot del Complex Educatiu de Tarragona va iniciar-se el 2020 i ja ha atès més de 500 casos
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Josep Ramon Juárez López, coordinador de la Unitat Inte-
grada d’Atenció als Infants i Adolescents Víctimes d’Abusos 
Sexuals, posa en valor que poder portar a la pràctica totes 
aquestes actuacions “millora l’experiència de la víctima, la 
fa més amable, però també redunda en eficàcia”. En aquest 
sentit, Barnahus és “molt més que unes instal·lacions, és una 
manera de treballar que es basa en les bones experiències 
dels països nòrdics”. En aquest sentit, les deu indicacions 
que inclou el mètode s’enfoquen al “treball coordinat sense 
que els diversos operadors que intervenen es trepitgin els 
uns als altres, buscant el respecte a la víctima, però també 
no contaminar la prova, que fonamentalment és la declara-
ció de l’infant”. 

El Barnahus de Tarragona estrenarà la primavera de 2023 
unes noves instal·lacions just a tocar d’on són ara, al Com-
plex Educatiu de Tarragona (antiga Universitat Laboral). Es 
tracta d’un espai que tindrà més de 150 metres quadrats i 
que, segons Juárez, potenciarà que “tots els operadors tin-
guin un espai propi per facilitar la seva tasca, amb sales poli-
valents per poder afrontar qualsevol necessitat”. 

Un model que s’estendrà a tot el país

El bon funcionament del projecte pilot a Tarragona ha em-
pès el Govern a estendre’n el model amb la projecció d’uni-
tats arreu del territori i amb l’aprovació de l’Estratègia Bar-
nahus per a l’abordatge integral dels abusos sexuals contra 
la infància i l’adolescència a Catalunya. Aquesta iniciativa té 
com a objectius la prevenció, la detecció precoç, l’atenció i 
la recuperació dels infants i adolescents víctimes d’abusos 
sexuals mitjançant una actuació i una intervenció coordina-
des i eficaces dels departaments de la Generalitat.

L’estratègia amplia el marc d’actuació més enllà de la unitat 
integrada d’atenció als infants i adolescents i contempla, en-
tre d’altres, dissenyar i implementar polítiques preventives 
(campanyes de sensibilització, programes sobre educació 
sexual i afectiva dirigits a la infància i l’adolescència i als 
professionals que s’hi vinculen, material didàctic, formació 
específica per als professionals...).

Un conte perquè els menors comprenguin on són

Els professionals del centre han editat el conte ‘Anem a la 
Barnahus’. Un format que té com a objectiu, segons Josep 
Ramon Juárez, que els menors comprenguin “el servei que 
se’ls prestarà, les coses que els passaran i, en definitiva, que 
d’una manera gràfica i amable sàpiguen que se’ls escoltarà i 
es tindrà cura d’ells”. 

L’equip psicosocial –format per psicòlegs i treballadors so-
cials i amb una coordinadora- treballen tota la jornada al 
centre i donen servei de 24 hores 365 dies a l’any. Pel que 
fa als professionals que s’hi desplaçaran quan calgui, hi ha:

• Mossos d’Esquadra del Grup d’atenció a la víctima (GAV) o 
Equip d’investigació, encarregats de la investigació policial;

• L’Equip d’assessorament tècnic penal (EATP) del Departa-
ment de Justícia encarregats de la prova preconstituïda;

• Psicòlegs/es clínics/ques especialitzats/des en abusos se-
xuals destinats als Centres de salut mental infanto-juvenil 
(CSMIJ) per proporcionar tractament psicoterapèutic inicial 
a les víctimes i les seves famílies, si cal.

Col·laboració amb la fiscalia

En l’anterior edició del “Fòrum Jurídic”, publicat al mes de 
juliol, la fiscal en cap de Tarragona María José Osuna va de-
clarar en una entrevista l’interès de la fiscalia en participar 
en l’estudi i posada en marxa d’una guia d’actuació  en  casos 
de delictes d’abusos sexuals a menors, aprofitant la posada 
en marxa a Tarragona de la Barnahus. Osuna ens indica que 
ja s’ha creat un  grup de fiscals de víctimes que s’encarre-
garan de controlar cada tres mesos la tramitació d’aquestes 
causes per garantir-ne l’agilització. De fet, durant el mes de 
gener de 2023 aquest equip de fiscals ha de presentar el seu 
primer informe sobre el control de causes.  També s’ha fet 
arribar molt recentment una nota de servei a tots els fiscals 
on  s’estableixen directrius d’actuació  en casos de delictes  
amb víctimes vulnerables, i  en casos de delictes  d’agressió 
sexual a menors d’edat ,directrius que s’han d’aplicar des del 
moment de la seva incoació.
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Necesaria regulación de la cláusula rebus
sic stantibus

SUMARIO: I.- INTRODUCCIÓN. II.- EXTREMOS QUE JUS-
TIFICAN UNA NECESARIA REGULACIÓN DE LA INSTITU-
CIÓN. III.- RIESGOS PROCESALES DE LA AUSENCIA DE RE-
GULACIÓN

La pandemia provocada por el Covid, nos ha recordado, porque 
se nos había olvidado, la fragilidad de la especie humana. Es evi-
dente que la principal y mayor preocupación radicaba en limitar 
contagios, y en evitar un colapso sanitario. Pero consecuencia del 
Estado de alarma, la crisis sanitaria creada por el Covid no solo 
ha tenido consecuencias en el ámbito médico, pues la pandemia 
ha instalado en una situación complicada, por no decir en jaque, 
a nuestro criticado sistema económico, y a nuestro delicado sis-
tema jurídico como se reflejó en los medios de comunicación. 
Los problemas no solo son de presente sino también de futuro, 
previsiblemente incierto y duradero.

Paralelamente, a las medidas normativas dictadas por el Gobier-
no, la crisis ha supuesto el “resurgimiento” jurídico de la cláusula 
rebus stic stantibus, como herramienta legal que permite la mo-
dificación de las relaciones contractuales en aras a obtener un 
equilibrio prestacional entre las partes, el cual había perecido 
como consecuencia de la pandemia.

II.- EXTREMOS QUE JUSTIFICAN UNA NECESARIA REGULA-
CIÓN DE LA INSTITUCIÓN

Son múltiples los argumentos que justificarían la urgente regu-
lación legal de la cláusula rebus, entre otros, destacamos los si-
guientes extremos:

En primer lugar, por la actualidad de la institución jurídica a es-
tudiar. El derecho se encuentra omnipresente en las relaciones 
jurídicas de la vida diaria. Sin embargo, no nos percatamos de 

esta circunstancia hasta la necesidad de la aplicación de las ins-
tituciones jurídicas ante una lesión o vulneración de nuestros 
derechos o intereses legítimos, cual medicamento ante una en-
fermedad. Y esto es lo que ha sucedido con la cláusula Rebus, “la-
tinajo” o institución jurídica casi en el olvido, que hemos resca-
tado en tiempos de necesidad, convirtiéndose en la protagonista 
de numerosas demandas en los últimos meses, como remedio 
milagroso, respecto de las cambiantes condiciones contractua-
les, adquiriendo la solicitud de la aplicación de la cláusula rebus, 
una relevancia hasta el momento inusitada

En segundo lugar, por la que podríamos denominar la función 
social del derecho. Un derecho estanco en sus instituciones no 
da respuesta a las nuevas necesidades jurídicas de una sociedad 
globalizada en la que las relaciones jurídicas son cambiantes de 
forma muy rápida. El derecho debe ser dinámico en relación a las 
nuevas realidades jurídicas, siendo capaz de conceder la tutela 
judicial requerida por nuestros ciudadanos, ya sea persona físi-
ca o jurídica, en cada momento histórico. Conforme al artículo 
3 del Código civil. La justicia no debe vivir aislada y fría respecto 
del entorno social que la rodea, sino que el elemento sociológi-
co debe erigirse como criterio de aplicación de las normas. Las 
normas en sí mismas no son finalistas, sino instrumentales de 
un fin superior, aplicar la justicia al caso concreto, y la destreza 
y habilidad del operador jurídico es aplicar esa razón de ser al 
caso enjuiciado.

En tercer lugar, por su carácter práctico. La importancia de esta 
institución se ha traducido en la proliferación de la presentación 
de demandas con fundamento en la cláusula rebus, que incluso 
incurren en el riesgo de saturar los Juzgados.

En cuarto lugar, la necesidad de que la regulación no sea solo 
sustantiva sino también procesal por la ausencia de estudios 
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procesales en relación a la cláusula rebus. Son muchos los artícu-
los y estudios que se han publicado versus la cláusula rebus tras 
el inicio de la pandemia, pero la mayoría de ello, analizan esta 
institución desde su aspecto sustantivo, siendo escasos los traba-
jos que afrontan la resolución de los problemas procesales de la 
misma, resultando, en consecuencia, los problemas planteados 
en la práctica forense huérfanos de respuestas, a pesar de que el 
derecho procesal se erige como aquella disciplina jurídica a tra-
vés de la cual adquiere eficacia y virtualidad, la mayoría de de-
rechos reconocidos en otros ámbitos jurídicos. El derecho civil, 
penal, administrativo regula en sus diferentes textos sustantivos 
derecho e intereses legítimos de los ciudadanos, pero ante la vul-
neración o lesión de alguno de ellos, su restitución, su vigencia, 
cumplimiento y eficacia práctica se produce a través del cauce 
procesal acorde con la sustantividad del derecho cuestionado.

III.- RIESGOS PROCESALES DE LA AUSENCIA DE REGULACIÓN 

La ausencia de regulación no solo afecta al ámbito sustantivo de 
la institución sino también al aspecto procesal, originándose, en 
la práctica forense, situaciones de difícil y compleja solución. Pon-
gamos un ejemplo.

Una de las medidas cautelares más solicitadas en los juicios or-
dinarios en que se invoca la aplicación de la cláusula rebus, se 
plasma en la prohibición de la incoación de un juicio de desahu-
cio, justificándose la misma, en el sentido de que resultará de im-
posible efectividad la sentencia que se dicte decidiendo sobre la 
modificación contractual pretendida, si durante su tramitación se 
resuelve el contrato. Esta es la medida cautelar que genera mayor 
incertidumbre judicial y posiciones encontradas, pues la misma se 
traduce en la restricción del derecho a la tutela judicial efectiva, 
dividiéndose la doctrina judicial entre aquellos órganos judiciales 
que defienden su concesión, frente a los que niegan la misma.

La tutela cautelar se ha configurado como una manifestación de 
la tutela judicial efectiva, pero esta “constitucionalización”, debe 
llevar a preguntarnos si los efectos de su práctica son absolutos, o, 
si, por el contrario, deben respetar una serie de límites. El artículo 
726.1 LEC exige que la actuación del órgano judicial, en el momen-
to de adoptar o no una medida cautelar, se encuentre presidida 
por un juicio de proporcionalidad, máxima que requiere que siem-
pre se adopte la medida menos gravosa o perjudicial para el sujeto 
pasivo de la misma. A efectos de concretar si la medida de prohibi-
ción de presentación de la demanda de desahucio es especialmen-
te gravosa para el sujeto pasivo, debemos analizar dos aspectos

El primer aspecto se concreta en el hecho de que la suspensión de 
la presentación de una demanda de desahucio, se traduce, a nivel 
práctico, en la limitación de un derecho fundamental regulado en 
el artículo 24 CE, en concreto, el derecho a la tutela judicial efecti-

va. El Tribunal Constitucional, establece en su resolución, de 24 de 
febrero de 2020, los parámetros que debe tener en consideración 
el órgano judicial para determinar si la adopción de una concreta 
medida restrictiva vulnera un derecho fundamental. Así, esta sen-
tencia sostiene que los tres requisitos o condiciones que conforman 
el juicio de proporcionalidad exigido por la jurisprudencia de este 
Tribunal para determinar la constitucionalidad de cualquier me-
dida restrictiva de derechos: (i) que la medida sea “susceptible de 
conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad)”; (ii) que, ade-
más, sea “necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más 
moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia 
(juicio de necesidad)”; y, (iii) finalmente, que la misma sea “ponde-
rada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas 
para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en 
conflicto.

Aplicados estos criterios establecidos por el TC, consideramos 
que no se cumple ninguno de ellos. En primer lugar, en cuanto al 
juicio de idoneidad, la prohibición de presentar una demanda de 
desahucio difiere de los objetivos propuestos en el petitum de la 
demanda, que no son otros que la modificación contractual. En 
segundo lugar, en relación al juicio de necesidad, sí existen otras 
medidas más moderadas para conseguir el fin pretendido, como 
son: la reducción de la renta durante la tramitación del proce-
dimiento, o bien la suspensión de la carga económica hasta la 
resolución del pleito en que se discute la aplicación o no de la 
cláusula rebus. En tercer lugar, respecto del juicio de pondera-
ción, la flexibilización de un derecho fundamental, limitaría, un 
derecho de interés general, un derecho de aplicación erga om-
nes. Una tesis contraria, consistente en aceptar con normalidad 
la limitación de los derechos fundamentales, supondría vulnerar 
la doctrina del TC, la cual ha establecido que la posibilidad de 
limitar la eficacia de un derecho fundamental debe concebirse de 
un modo restrictivo.

En el segundo de los interrogantes se planteaba la cuestión de si 
existía alguna otra institución procesal al alcance del solicitante 
que resultase equivalente al resultado pretendido por la medida 
cautelar. La finalidad de la medida cautelar de prohibición de in-
coación de un juicio de desahucio, tiene como finalidad evitar la 
tramitación de un posible lanzamiento durante el iter procedi-
mental correspondiente al juicio ordinario en que se pretende la 
modificación de las cláusulas contractuales. La práctica forense 
acredita que sí existen otras instituciones procesales que para-
lizarían la tramitación del juicio de desahucio, esta institución 
procesal no es otra que la prejudicialidad civil. En consecuencia, 
si durante la pendencia del juicio ordinario, el arrendador incoa-
se un juicio de desahucio, el arrendatario podría solicitar la pre-
judicialidad civil, vía artículo 43 LEC, extremo que se traduciría 
en la paralización del proceso en que se pretende el lanzamiento, 
obteniendo idénticos resultados a los buscados con la medida 
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cautelar consistente en la prohibición de presentar demanda de 
desahucio.

Asimismo, no constituye un hecho novedoso la suspensión de 
los juicios de desahucio por alegación de prejudicialidad civil. 
Son numerosas, las resoluciones que suspenden un juicio de 
desahucio, por la tramitación de un juicio ordinario, en el que 
se discuten cuestiones arrendaticias, cuestiones tales como: 
impugnación de la actualización de la renta, interpretación y 
vigencia del contrato de arrendamiento, y, en la actualidad, la 
aplicación de la cláusula rebus a los contratos de arrendamiento, 
presentando, todas ellas, como efecto común, la suspensión del 
juicio de desahucio por prejudicialidad civil. 

Aplicada esta doctrina general a los procesos entablados tras la 
aparición de la pandemia, ya existen resoluciones judiciales que 
admiten abiertamente la posibilidad de acudir a un juicio or-
dinario, como medio idóneo para la solicitar la suspensión del 
juicio de desahucio por la alegación de existencia de prejudicia-
lidad civil. En el mismo sentido, se pronuncia el Auto de 22 de 
enero de 2021, Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Badalona, el 
cual, en un juicio ordinario en el que se solicita la aplicación de 
la cláusula rebus, deniega la medida cautelar de prohibición de 
interposición de una demanda de desahucio, manifestando, que, 
en todo caso, de incoarse el juicio verbal de desahucio se podrá 
suspender el mismo, alegando la prejudicialidad civil. AJPI nº 2 
de Badalona, 22/1/21, Auto nº 81/2021.

El único requisito que exige la Ley ritual, en su norma 43, para 
conceder la pejudicialidad civil es acreditar que para resolver so-
bre el objeto del litigio sea necesario decidir acerca de alguna cues-
tión que, a su vez, constituya el objeto principal de otro proceso 
pendiente ante el mismo o distinto tribunal civil. Resulta patente 
que la decisión que se adopte en el proceso ordinario en el que 
se discute la aplicación de la cláusula rebus, va a incidir direc-
tamente en el desarrollo y resolución del proceso de desahucio. 
A modo ejemplificativo, entre otras cuestiones, van a resultar 

afectadas las siguientes: En primer lugar, el propio petitum de la 
demanda de desahucio, el cual puede resultar de imposible solu-
ción, si en el juicio ordinario se acepta la resolución del contrato 
de haberse solicitado. En segundo lugar, en caso de acumularse 
la acción de reclamación de cantidad conjuntamente con la de 
desahucio, la cuantía final será indeterminada, hasta que en el 
proceso ordinario se decrete o no la reducción de la renta, en 
función de la afectación de la pandemia al equilibrio contractual. 
En tercer lugar, la imposible determinación de la cuantía de las 
condenas de futuro, que se permiten solicitar en los juicios de 
desahucio, por los mismos motivos enunciados en el apartado 
anterior. En cuarto lugar, la imposible concreción de las rentas a 
consignar para la formulación del recurso de apelación, en caso 
de obtención de una sentencia contraria a sus intereses.

“Ya existen resoluciones judiciales que admiten 
abiertamente la posibilidad de acudir a un juicio ordinario, 
como medio idóneo para la solicitar la suspensión del 
juicio de desahucio por la alegación de existencia de 
prejudicialidad civil.”

No obstante, esta posibilidad de solicitar la prejudicialidad civil 
puede presentar un efecto pernicioso, consistente en la prolife-
ración de solicitudes de suspensiones de procesos civiles, con 
la única intención de frenar los juicios de desahucio. Cuestión 
que han pretendido poner de relieve los Jueces de Primera Ins-
tancia de Barcelona, en los acuerdos adoptados en fecha de 12 
de noviembre de 2020. De convertirse en una práctica diabólica, 
el arrendatario contravendría las normas que prohíben el abuso 
del derecho, vulnerando los postulados contenidos en los pre-
ceptos 247.2 LEC, 7.2 CC, 11.2 LOPJ. Tal extremo implicará que 
la alegación de la prejudicialidad no será vinculante ni supondrá 
la suspensión automática de los juicios de desahucio, sino que 
el órgano judicial analizará, caso por caso, las circunstancias de 
aplicación.








