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Disfrutar del temps és una virtut que cada cop és 
més difícil de posar en pràctica. Tempus fugit, de-
ien els romans, una locució que més enllà de deixar 
constància de la fugacitat del temps ens exhorta a 

que mirem d’aprofitar-lo al màxim. 
Hem completat ja els dos primers anys al capdavant de la 

institució que, gràcies a la vostra confiança, tinc l’honor de 
presidir. Les prioritats de l’equip de Junta han estat des de bon 
principi clarament definides: transparència, racionalització i 
optimització dels recursos del Col·legi, una forma de gestió que 
ha fet possible en dos anys una rebaixa de les quotes col·legials 
de gairebé un 20% i la condonació de la quota de desembre de 
2014. 

Però més enllà d’aquests objectius de caràcter més econòmic, 
la nostra voluntat és la de treballar intensament perquè el pro-
jecte que estem construint esdevingui sostenible i perdurable 
en el temps. 

Amb aquesta filosofia, el 2015 impulsarem l’oferta formati-
va, estructurant-la per àrees de coneixement i dedicant un dia a 
la setmana específicament per cursos de llarga durada, mante-
nint-ne la gratuïtat per als nostres col·legiats.

Hem reacondicionat les dependències del Col·legi situades 
al Palau de Justícia, ampliant el nombre de despatxos, i hem 
obert una nova delegació als jutjtats de Valls, per tal de facilitar 
els tràmits als companys advocats i apropar la justícia al ciutadà, 
de manera que l‘ICAT ja compta amb oficina administrativa 
als tres partits judicials on té competència. L’obertura d’aquesta 
nova oficina no hagués estat possible sense la col·laboració de la 
delegació territorial del Departament de Justícia, jutges i fiscals, 
a qui volem agrair molt especialment la seva disposició.

Properament us presentarem una nova web, amb un disseny 
més modern i sobretot més operativa i dinàmica amb l’objectiu 
que es converteixi en un canal de comunicació àgil i directe amb 
tots vosaltres i doni compliment a la Llei de transparència i bon 
govern.

Continuarem amb la recerca de nous patrocinadors i explo-
rarem noves vies de finançament per alleugerir la càrrega pres-
supostària del Col·legi. Treballarem per establir nous convenis i 
acords de col·laboració amb altres col·legis professionals, insti-
tucions i administracions públiques, com el servei d’intermedi-
ació hipotecària signat recentment amb l’Ajuntament de Tarra-
gona, o amb entitats financeres i de previsió social. 

Treballarem per a conciliar la vida personal i professional 
dels nostres col·legiats,  signant un acord de col·laboració amb 
l’església de Sant Pau, per ampliar els serveis i activitats de la lu-
doteca, així com també la col·laboració amb Càrites Diocesana i 
altres associacions benèfiques i fundacions de les que el Col·legi 
és patró. 

La Fundació ICAT de l’Advocacia comença una nova eta-
pa on a partir d´aquest any es destinaran unes quantitats eco-
nòmiques per atendre les necessitats més urgents dels nostres 
col·legiats, així com a les persones i col·lectius amb dificultats, a 
qui podrem dedicar més atenció gràcies a l’aportació d’aquesta 
fundació, a la qual el Col·legi destinarà un percentatge del seu 
pressupost.

Us proposem per al nou any una àmplia i diversa gama de 
serveis, diferenciats i de qualitat, que esperem que us aportin 
solucions al vostre dia a dia professional. 

Volem que sentiu al Col·legi ben a prop i que, amb la vostra 
participació activa i dinàmica, ens ajudeu a fer-lo crèixer i con-
vertir-lo en un model d’excel·lència institucional. 

Amb aquest esperit i sense oblidar altres aspectes reivindica-
tius per a la nostra professió, com l’oposició a tota llei que suposi 
la reducció dels drets fonamentals del ciutadà o l’oposició sense 
excepcions a les taxes judicials,  vull desitjar-vos en nom propi i 
en el de la Junta de Govern el bo i millor per al 2015. 

Any nou, serveis nous

«L’obertura d’una oficina als jutjats de Valls no hagués estat 
possible sense la col·laboració de la delegació territorial del 

Departament de Justícia, jutges i fiscals.»

 Manel Albiac Cruxent
 Degà
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Aquesta mesura va ser aprova-
da en assamblea general que va 
tenir lloc al saló d’actes de la 
seu col·legial, el passat dia 5 de 
desembre de 2014. 

Va obrir l’assamblea general 
ordinària el degà del Col·legi, 
Manel Albiac, exposant els 
trets i les fites principals de 
l’acció de govern que la junta 

té previst d’endegar durant el 
2015, entre les que va desta-
car:

• Renovació de la pàgina 
web amb un nou format ori-
entat a resoldre les necessitats 
dels col·legiats i ciutadans.

• Obertura d’una seu col·
legial als jutjats de Valls.

• Remodelació de la seu del 

Col·legi al Palau de Justícia.
• Manteniment del nivell 

de qualitat i periodicitat de 
la formació, amb nous cursos 
d’extensió universitària, com 
ara un curs de dret marítim.

• Signatura d’un conveni per 
a la creació d’una oficina d’in-
termediació hipotecària amb 
l’Ajuntament de Tarragona.

• Posada en funcionament 
del Tribunal Arbitral de Tar-
ragona amb la incorporació de 
nous àrbitres.

• Renovació i adaptació dels 
Estatuts de l’ICAT a la norma-
tiva vigent.

• Execució per primera ve-
gada del pressupost de la Fun-
dació del Col·legi.

• Celebració del X Congrés 
de Joves Advocats de Catalu-
nya a la seu de l’ICAT.

Seguidament va cedir la 
paraula al Sr. Alberto García, 
tresorer de la Junta de Govern, 
qui va presentar a l’assemblea 
el pressupost per a l’exercici 
2015 el qual incloïa la propos-
ta d’una nova reducció de les 
quotes col·legials en un 10%. 
La proposta, juntament amb 
el pressupost pel 2015, va ser 
aprovada pels assistents.

Principals aspectes econòmics de l’exercici 2014

Aprovació del pressupost per al 
2015 amb una nova rebaixa del 
10% de les quotes als col·legiats

Pel que fa a l’assemblea gene-
ral extraordinària, i d’acord 
amb l’ordre del dia, també es 
va aprovar la condonació de 
les quotes del mes de desem-

bre de 2014. El tresorer va ex-
plicar que aquesta mesura és 
possible ja que l’any 2013 va 
concloure amb un benefici de 
108.453,25€ i que l’ ICAT fa-

ria front a la quota condonada 
(poc més de 44.000 €) amb la 
liquidat derivada d’aquest exce-
dent.

Així mateix, es va aprovar una 
aportació a la Fundació ICAT 
de l’Advocacia per a l’any 2014 
equivalent a l’1% del pressu-
post per a 2014, corresponent 

a 10.023,58 €, justificant així 
el restabliment d’aquesta apor-
tació en que la fundació inici-
arà les seves activitats de forma 
continuada i definitiva.

 Alberto García
 Tresorer de la Junta de 
Govern

Condonació de la quota de 
desembre 2014
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 Com cada any, i ja són dot-
ze, el Col·legi va convidar a les 
famílies dels col·legiats a par-
ticipar d’un programa d’acti-
vitats dirigit especialment als 
més petits, que van poder gau-
dir d’un espectacle de màgia i 
de l’arribada dels patges reials, 

als qui prèviament el degà va 
donar la benvinguda.

Els patges van recollir les 
cartes dels infants i van obse-
quiar, a cadascun d’ells, amb 
un regal. Tot seguit es va servir 
un berenar de coca i xocolata 
per a tothom al vestíbul del 

Col·legi. Aquesta trobada, en 
el marc de les festes de Nadal, 
és una oportunitat única per 
compartir una estona d’entre-
teniment amb les vostres famí-
lies. Esperem seguir comptant 
amb la vostra assistència en 
properes edicions!

El Col·legi celebra la dotzena edició del 
festival infantil de Nadal 

El mag Struc presenta l’espectacle Guri Guri.

L’acte va tenir lloc el dia 30 de desembre a la seu de l’ICAT.

Alguns dels llibres que els 
patges van entregar als nens i 
nenes de l’ICAT

El degà i el bibliotecari de la Junta fan 
l’entrega de joguines a la Muntanyeta

 El passat dia 18 de desem-
bre, l’Associació La Muntanye-
ta va rebre la tradicional visita 
dels patges de l’ICAT, acom-
panyats del degà, Manel Albi-
ac i el bibliotecari de la Junta 
de Govern, Antoni Mendía, 
que van fer entrega de més de 
cent regals a tots els nens i ne-
nes del centre.

El Col·legi, com ja sabeu, és 
patró d’aquesta fundació, amb 
qui també col·labora a través 

d’un torn especial voluntari 
de les fundacions Onada i La 
Muntanyeta, creat per oferir 
assessorament i assistència lle-
trada per als tràmits judicials 
del procés d’incapacitació dels 
membres de l’Associació Pro-
vincial de Paràlisi Cerebral. 
Des del Col·legi us animem a 
que us doneu d’alta com a vo-
luntaris en aquest torn, enviant 
un correu electrònic a l’adreça 
secretaria@icatarragona.com.

Personal de l’ICAT i membres de la Junta de Govern acompanyant als 
patges.
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 Per segon any consecutiu, el 
Col·legi va participar amb Cà-
ritas Tarragona en una nova 
acció adreçada, aquest any, als 
més petits de les famílies que 
es troben en situacions de risc 
i d’exclusió social a la nostra 
ciutat. Els nadons i els infants 
requereixen materials i pro-
ductes alimentaris específics 
i, sovint  malgrat les accions 
promogudes per institucions 
i administracions locals, el que 
es recapta és insuficient per 
atendre la demanda existent. 
El Col·legi va habilitar un es-
pai a la seu col·legial des d’on, 
des del dia 22 de desembre i 
fins al dia 15 de gener de 2015 
es va poder recollir quantitat 
de productes, com ara, potets, 

papilles de cereals, bolquers, 
tovalloletes, llet de continua-
ció, entre altres.

La seu col·legial acull una campanya de donació de sang 

Inauguració de la campanya al vestíbul de l’ICAT.

ICAT i Càritas Tarragona col·laboren 
amb la recollida de productes per a 
nadons 

 Sota el lema “Viu la màgia 
de donar sang” el passat dia 12 
de desembre el Col·legi d’Ad-
vocats i  el Col·legi de Farma-
cèutics van col·laborar plegats 
en una campanya de donació 
de sang organitzada pel Banc 
de Sang i Teixits.

De les 10.00 h i fins a les 
14.00 h les instal·lacions de la 
seu col·legial es van convertir 
en un improvisat centre de re-
cepció de donants, pel qual van 
passar desenes de persones que 
van voler participar d’aquesta 
iniciativa.

La campanya va ser inaugu-
rada pel vicedegà del Col·legi, 
Julio de Parellada, per la di-
putada setena de la Junta de 
Govern, Estela Martín, pel 
president del COFT, Joaquim 
Nolla, i per la responsable ter-

ritorial d’equips mòbils i dona-
cions del Banc de Sang, la dra. 
Núria Vilanova.

La baixada de les donacions 
en les dates prèvies a les festes 

de Nadal, juntament amb la ca-
ducitat dels components san-
guinis, fa que durant aquests 
dies sigui més difícil garantir 
les reserves. És per això que des 

del Col·legi volem agrair molt 
especialment la generositat de 
les persones que voluntària-
ment i anònimament van par-
ticipar d’aquesta donació. 

Detall d’algun del material 
recollit a la seu de l’ICAT.

consultoria processos de la informació

C/Bertran de Castellet,12  | 43203 Reus   |  Tel. 977 326 14  |  Fax. 977 311 425  |  copimac@copimac.com

copimac.com

ImpressióGestió
documental

Formació i
educació

Social
corporatiu Assistència

facilitant l’evolució tecnològica
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 Amb la finalitat de presen-
tar la institució i els seus ser-
veis als companys i companyes 
que s’incorporen al nostre 
Col·legi, l’ICAT organitza des 
de fa uns anys els actes de ben-
vinguda.

La trobada té lloc a la seu del 
Col·legi i tradicionalment és 
el degà, acompanyat de mem-
bres de la Junta de Govern, qui 
dóna la benvinguda als nous 

col·legiats. Al finalitzar l’acte 
se’ls fa entrega d’un petit ob-
sequi. En la darrera edició, el 
degà  i la diputada de la Junta 
de Govern, Estela Martín, van 
ser els encarregats de conduir 
aquesta sessió. 

Durant l’any 2014 el col-
legi ha celebrat quatre actes 
de benvinguda en els que han 
participat més de cinquanta 
companys.

Més de 50 nous col·legiats 
han participat de les 
jornades de benvinguda

Estela Martín i Manel Albiac durant el darrer acte de benvinguda.

 El dia 18 de juliol, a les 21.00 
h, el Tennis Tarragona va ser es-
cenari del tradicional sopar de 
comissions que, enguany i de-
gut a l’èxit en el canvi de data de 
la convocatòria, s’ha tornat a fer 
coincidir amb el final de l’any 
judicial i l’inici de les vacances 
d’estiu. El sopar va reunir a una 
bona quantitat de col·legiats 
amb qui vam poder compartir 
una vetllada molt divertida, que 
va incloure sorteig de regals i 
per acabar un chill out preparat 
per a l’ocasió.

Aquest acte és un merescut 

reconeixement a totes aquelles 
persones que desinteressada-
ment dediquen els seus esforços 
i el seu temps en benefici del 
Col·legi. Sense el vostre treball 
i dedicació seria més difícil 
tirar endavant projectes i acti-
vitats que són indispensables 
per fer crèixer la nostra insti-
tució. Aquest sopar és, doncs, 
una forma d’agrair-vos la vos-
tra col·laboració i aprofitem 
per animar a tots aquells com-
panys i companyes a participar 
en les comissions i seccions de 
l’ICAT.

Nova edició del sopar d’estiu de les 
comissions col·legials

Assistents al sopar de comissions.

Assistents al sopar de comissions.
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L’ICAT i l’Ajuntament col·laboraran en la implantació d’un 
servei d’informació per a la intermediació hipotecària 

 El degà de l’ICAT, Manel 
Albiac, i l’alcalde de Tarra-
gona, Josep Fèlix Ballesteros, 
van signar, el passat dia 18 de 
desembre, un conveni de col-
laboració per a la creació d’un 
servei municipal d’intermedi-
ació sobre el deute hipotecari 
d’habitatges a Tarragona. 

A l’acte de signatura va assis-
tir també el col·legiat i tinent 
d’alcalde de Territori, Carles 
Castillo.

El Servei Municipal d’In-
termediació sobre el Deute 
Hipotecari tindrà funcions de 
mediació i assessorament entre 
particulars i entitats financeres 
amb l’objectiu de facilitar la co-
municació entre les dues parts 
per trobar una solució abans de 
la interposició d’una demanda 
d’execució hipotecària o en el 
transcurs del procediment.

L’Ajuntament, a través dels 
serveis socials municipals, fa-
cilitarà a la persona que ho 
demani tota la informació i 

li recolliran la documentació 
per fer un expedient que serà 
tramès al Col·legi, el qual de-
signarà a un lletrat que serà el 
que farà de mediador entre el 
peticionari i l’entitat bancà-

ria. Els lletrats designats per 
l’ICAT seran voluntaris amb 
formació específica en matèria 
hipotecària. 

El servei serà gratuït i hi po-
dran accedir les persones em-

padronades al municipi, propi-
etàries d’un habitatge habitual 
que es trobin en situació de risc 
residencial o que es trobin en 
procediments d’execució hipo-
tecària.

D’esquerra a dreta, Manel Albiac, Josep Fèlix Ballesteros i Carles Castillo.

Un conveni entre advocats 
i apis promourà l’oferta 
formativa entre els dos col·legis

 La seu de l’ICAT va acollir 
el mes d’octubre una jornada 
de formació del Col·legi Ofi-
cial d’Agents de la Propietat 
Immobiliària (COAPI) sobre 
la gestió immobiliària i l’execu-
ció hipotecària. 

Previ a l’inici de l’activitat 
formativa, el nostre Col·legi, 
representat pel degà Manel 
Albiac, i el COAPI, represen-
tat pel  seu president i també 
col·legiat José Antonio Mas 

Flores,  van signar un conveni 
per a la reciprocitat de serveis 
bàsics entre ambdues corpo-
racions. El degà va ser també 
l’encarregat de donar la ben-
vinguda als assistents al curs, 
als qui va anunciar la signatura 
de l’esmentat conveni, i va par-
lar de la voluntat que aquest 
serveixi com a inici d’una etapa 
de cooperació entre ambdues 
corporacions, per exemple, en 
matèria de formació. Signatura del conveni entre l’ICAT i el COAPI.
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Intercanvi de 
serveis entre 
l’ICAT i el Colegio 
de Abogados de 
Madrid (ICAM)

 Actualment l’ICAT té 
subscrits convenis de re-
ciprocitat de serveis amb 
el Col·legi d’Advocats de 
Barcelona i amb el Col-
legi d’Advocats i Advoca-
des de Tortosa. 

L’objectiu d’aquests 
convenis és ampliar el 
marc de les relacions i el 
suport entre els col·legis 
signataris, més enllà del 
que són els serveis bàsics i 
imprescindibles, i així ofe-
rir un complement i un 
valor afegit per als respec-
tius col·legiats.

Amb aquesta vocació, 
el passat dia 10 de desem-
bre, el degà de l’ICAT, 
Manel Albiac i la degana 
de l’ICAM, Sonia Gum-
pert, van signar a la seu 
del Colegio de Abogados 
de Madrid un nou con-
veni de reciprocitat en la 
prestació de serveis entre 
ambdós col·legis.

Els serveis recíprocs als 
que tindran accés els col-
legiats d’aquestes dues 
corporacions seran, entre 
altres, l’accés a la sala de 
togues, a l’espai reservat 
per a l’entrevista entre 
advocat i client, a equipa-
ments informàtics, biblio-
teca, xarxa wifi, així com 
l’ús de les taquilles per a 
dipositar objectes perso-
nals.

Per tenir accés als es-
mentats serveis, els inte-
ressats hauran d’ensenyar 
el respectiu carnet col-
legial a les seus col·legials 
de Tarragona o Madrid.

L’ICAT signa un acord de col·laboració amb 
el Banco Santander

 El passat mes de novembre 
el nostre Col·legi va signar un 
acord de col·laboració amb 
Banco Santander en virtut 
del qual aquesta entitat posa 
a disposició dels lletrats de 
l’ICAT una cartera de produc-
tes i serveis financers adreçats 
específicament al col·lectiu 

i  en condicions preferents. 
L’acord inclou l’accés a l’apli-
cació informàtica desenvolu-
pada entre aquesta entitat i 
el Ministeri de Justícia i que 
permet, a través de la banca 
online, realitzar de forma di-
recta una consignació judicial 
i la visualització de comptes 

d’expedients judicials. A l’acte 
de signatura van assistir, per 
part de l’ICAT, el degà del 
Col·legi, Manel Albiac, i el 
tresorer de la Junta de Govern, 
Alberto García, i per part del 
Banco Santander, la Sra. Clo-
tilde Martínez, la Sra. Cristina 
Alcón i el Sr. Marc Puigpinós. 

Nou conveni de 
consultoria per 
a la protecció de 
dades 

 El Col·legi i l’empre-
sa Gestban Consulting 
van signar un contracte 
de consultoria per a la 
implantació, auditoria i 
manteniment de la Llei 
de Protecció de dades a 
la nostra institució. La 
signatura del conveni 
es va formalitzar entre 
el degà de l’ICAT i els 
representants de Gest-
ban, Salvadora Ricomà 
i Javier Collado.

El servei de Biblioteca del Col·legi amplia 
l’oferta documental

 Amb l’objectiu de millorar l’accés a la informació accessible des de 
la nostra biblioteca, el Col·legi ha renovat els acords amb diferents 
editorials, entre els que destacaríem la contractació de la base de dades 
Aranzadi Insignis, un dels productes de més prestigi i més ben valorat 
pels experts en informació jurídica, la subscripció a la revista Práctica 
de Tribunales, de l’editorial La Ley, l’ampliació a la versió premium de 
la base de dades vLex, i la contractació on line a través de la base de El 
Derecho dels “Mementos” de família i successions, societats mercan-
tils, social i penal.

L’ICAT i la Cambra de Comerç signen un acord 
per a la donació de fons bibliogràfic

 El passat mes de gener, el Col·legi va posar a disposició dels col-
legiats  diferents col·leccions bibliogràfiques, principalment reperto-
ris de legislació i jurisprudència, fruit d’una donació de la Cambra de 
Comerç amb qui esperem continuar col·laborant en altres projectes. 
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 FEM un cafè...sobre la impugnació de les resolucions de 
la DGAIA (27/06/2014) 

Organitzat per la Secció de Dret de Família. Ponent: Sr. Salvador Mes-
tre, lletrat de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència 
de Tarragona.

 Conferència: “El recurs d’empara: pressupostos, amb 
especial referència a l’incident de nul·litat, estructura i 
contingut de la demanda” (30/06/2014)

Organitzada per la Secció de Dret Administratiu. Ponent: Il·lm. Sr. 
Francisco Sospedra Navas, lletrat del Tribunal Constitucional, que va 
fer un repàs a les causes d’inadmissió del recurs d’empara i els requisits 
processals. També va tractar sobre els incidents de nul·litat i l’especial 
transcendència constitucional explicant el moment oportú, les causes 
d’admissió i detallant el contingut essencial que ha de tenir la demanda.

 Conferència: “El procés que condueix a la sentència del TJE 
sobre el cèntim sanitari: anàlisis de la ST i repercussions” 
(02/07/2014)

Activitat formativa conduïda per les advocades Sra. Irene Mallol i Sra. 

Carlota Jover, i l’economista i assessor fiscal Sr. Lluís Briansó, els profes-
sionals que van defensar la causa del “cèntim sanitari” davant del Tribu-
nal de Justícia europeu. La sessió va explicar com va desenvolupar-se el 
procediment i també va analitzar els aspectes més importants de la sen-
tència, com la manca de “finalitat específica” de l’IVMDH, la possible 
responsabilitat patrimonial de l’estat per l’adopció de normes incompa-
tibles amb el dret de la Unió Europea, i els procediments de recuperació 
de l’impost pagat.

 Conferència: “Incapacitat permanent. Tramitació per part 
del ICAMS i valoració de les diferents patologies a efectes 
de reconeixement d’incapacitat permanent” (03/07/2014)

Organitzada per la Secció de Dret del Treball i de la Seguretat Social. 
Ponents: Sra. Mónica Herranz Herguedas, lletrada de l’Administració 
de la Seguretat Social, i el Sr. Joan Sans Fabregat, inspector mèdic. 

 FEM un cafè..sobre la problemàtica substantiva i 
processal en els procediments de mesures per canvi de 
domicili de menors (04/07/20104)

Tertúlia organitzada per la Secció de Dret de Família. Ponent: l’ Il·lm. 

Formació continuada

La Comissió de Formació està presidida i coordinada per la diputada de la Junta de Govern, 
Rocío de Mantaras Macián. L’oferta programada per aquest segon semestre de 2014 ha 
comptat amb jornades amb una alta projecció a nivell institucional, com les de dret portuari, 
responsabilitat dels administradors o les de mediació, així com també altres en format més 
reduït i de caràcter més pràctic tipus conferències, tertúlies o cursos, enfocats a resoldre els 
aspectes més puntuals de l’exercici professional. 

Més de 1000 col·legiats i altres professionals han participat de les prop de 
setanta activitats formatives organitzades per l’ICAT durant el 2014.
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Sr. Antonio Carril Pan, magistrat jutge de la Secció 1a de l’AP de Tar-
ragona, que va solventar els dubtes plantejats pels assistents relatius a la 
competència per resoldre les modificacions de mesures o si la presenta-
ció d’una demanda de jurisdicció voluntària exclou la via de la demanda 
de modificació de mesures.  El criteri exposat pel magistrat és que el que 
preval és l’interès del menor per sobre de tot. En aquesta línia va tractar 
sobre diferents vies per modificar mesures en casos de canvis d’escola o 
de residència. Finalment es va debatre sobre els criteris de l’Audiència 
sobre la matèria i sobre les mesures adoptades per l’administració per 
evitar possibles decisions unilaterals de les parts que afectin al menor.

 Jornada: “Dissolució de condominis: especial referència a 
l’extinció del règim econòmic matrimonial” (09/07/2014)

Ponent: Sr. Roberto Luengo Martín, Inspector Regional Adjunt, seu 
de Tarragona (Inspector en Cap de Tarragona), que va analitzar l’article 
33.1 i 2 de la LIRPF, els excessos d’adjudicació i la pensió compensatòria 
enfront de la compensació per raó de treball.

 FEM un cafè...sobre la responsabilitat civil de l’advocat 
(11/07/2014)

Ponent: Sr. Antoni Aulés i Monturiol, advocat especialista en dret d’as-
segurances i responsabilitat civil.

 Curs de comptabilitat (02/09/2014 al 16/12/2014)
Organitzat per la Comissió de Formació, sota la direcció acadèmica del 
Dr. Lluís Carreras Roig, professor titular del Departament d’Economia 
de la Universitat Rovira i Virgili.
El curs es va plantejar en 16 sessions de tres hores, amb l’objectiu de fa-
cilitar als inscrits els coneixements bàsics de la comptabilitat per a poder 
llegir i entendre un estat de comptes o un balanç. 

 FEM un cafè...sobre l’atenuant de les dilacions indegudes 
(19/09/2014)

Organitzat per la Secció de Dret Penal. Ponent: Dr. Javier Prieto Rodrí-
guez, advocat. 

 Conferència sobre la noció del grup de societats 
(02/10/2014)

Organitzada per la  Comissió de Formació i el Dept. de Dret Privat de la 
URV. Ponent: Dr. Pablo Girgado Perandones, professor titular de dret 
mercantil de la Universitat Rovira i Virgili. La sessió va tractar sobre les 
principals característiques i problemàtiques jurídiques dels grups de so-
cietats.

 FEM un café... sobre les conseqüències del treball 
d’estrangers en situacions d’irregularitat sobrevinguda 
(03/10/2014)

Tertúlia organitzada conjuntament per la Secció de Dret del Treball i 
la Seguretat Social i  la Secció d’Estrangeria. Ponent: Sr. Angel Cubo 
Mayo, cap de l’equip d’inspecció de Treball i de Seguretat Social i advo-
cat de l’Estat habilitat, que va solventar els dubtes que els assistents li ha-
vien plantejat previ a la sessió a l’entorn de la competència, el tractament 
i criteris que aplica la Inspecció de Treball en casos de tràfic de persones, 
entre altres. En quant als efectes en l’àmbit social, només es conserven les 
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prestacions en casos d’irregularitat sobrevinguda, i contingències com 
accidents de treball. També es van debatre temes com el valor provatori 
de diferents tipus, com les geolocalitzacions, o la veracitat de les dife-
rents versions.

 Les novetats jurisprudencials en les pensions de mort i 
supervivència (09/10/2014)

Conferència organitzada per la Secció de Dret del Treball i la Segure-
tat Social. Ponent: Dr. Raúl Navarro Roldán, advocat, doctor en dret i 
professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social, que va exposar la 
diferent jurisprudència existent en els diferents supòsits de reclamació 
de les pensions. En el torn de col·loqui, professionals de diferents àmbits 
van posar en discussió diferents supòsits, com el de les parelles de fets 
o els matrimonis entre estrangers, a través de l’exposició de casos reals.

 Jornada: “Gestió i presentació de la prova electrònica 
(correu electrònic, missatges de Whatsapp...) en un 
procediment civil” (10/10/2014)

Organitzat per la Secció de Dret Civil i ISACA Barcelona. Ponents: 
Sr. Joaquim Anguas, enginyer en informàtica, CISA, CISM i pèrit amb 
més de 10 anys d’experiència, i la Sra. Belén Durán, advocada de Neo-
legis, CISA. La Sra Durán va tractar sobre els aspectes més rellevants 
de la regulació de la prova electrònica en la LEC. Per la seva part, el Sr. 
Joaquim Anguas va oferir una introducció a la informàtica forense i va 
abordar la problemàtica concreta que suposa l’aportació d’evidències ob-
tingudes a través del correu electrònic i de l’aplicació Whatsapp. 

 Conferència: “Els drets successoris d’origen legal en el 
Codi Civil català” (16/10/2014)

Organitzada per la  Comissió de Formació i el Dept. de Dret Privat de 

la URV. La sessió va ser impartida pel Dr. Esteve Bosch, catedràtic de 
dret civil de la URV. El Dr. Bosch va fer una descripció de les fases per 
a reclamar la legítima, parlant de la computació, la imputació i el propi 
pagament de la mateixa. També va tractar conceptes com la preterició, la 
quarta vidual, l’extinció o la quarta falcídia.

 Conferència: “Execucions hipotecàries arran de la 
reforma de la Llei 1/2013, de 14 de maig de 2013, de 
mesures per a reforçar la protecció dels deutors hipotecaris, 
reestructuració del deute i lloguer social” (23/10/2014)

Organitzada per la Secció de Dret Civil. Ponents: l’Il·lm. Sr. Manuel 
Galán Sánchez, magistrat jutge de la Secció 3a de l’Audiència Provincial 
de Tarragona,   l’ Il·lma. Sra. Carolina González Pérez, jutgessa del Jutjat 
de Primera Instància i Instrucció 2 de Valls, i l’Iltre. Sr. Josep M. Sabater 
Sabaté, secretari judicial del Jutjat de Primera Instància 3 de Tarrago-
na, els quals van resumir els punts més destacats de la Llei 1/2013 i la 
seva posterior reforma, amb criteris i comentaris que aplica l’Audiència 
Provincial en aquesta matèria. També es van detallar les realitats dels jut-
jats d’instància en casos com la suspensió de llançament sobre vivenda 
habitual en col·lectius especialment vulnerables, en casos d’incidents 
d’oposició per clàusules abusives o les execucions dineràries en el cas de 
remanent pendent de pagament després de l’execució.

 IV Jornades de Mediació (27, 28 i 29/10/2014)
Inaugurades pel Sr. Javier Villamayor Caamaño, tinent d’alcalde, con-
seller delegat de Serveis a la Persona de l’Ajuntament de Tarragona i el 
Sr. Manel Albiac Cruxent, degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tar-
ragona, la Sra. Rosa Torre, directora del Centre de Mediació de Dret 
Privat de la Generalitat de Catalunya,  el Sr. Jaume Descarrega i Font, 
president de la delegació de Tarragona de l’Il·lustre Col·legi de Psicò-
legs, la Sra. Rosa Rodríguez Gascons, presidenta de l’Il·lustre Col·legi de 
Pedagogs de Catalunya i el Sr. Josep Singla i Sangrà, president de l’As-
sociació de Professionals de la Mediació de les comarques tarragonines. 
(Informació ampliada a la pàgina 18).

 Jornades sobre la responsabilitat dels administradors en 
l’àmbit civil-mercantil, tributari, penal, laboral i de seguretat 
social (31/10/2014)

Ponents: Sr. David Velázquez Vioque, magistrat en excedència, advocat 
especialista en dret penal al despatx Cuatrecasas, l’Il·lm. Sr. Manuel Díaz 
Muyor, magistrat especialista de mercantil, l’Il·lm. Sr. Francisco Javier 
Sánchez Icart, magistrat del Jutjat Social 3 de Tarragona, i el Dr. Pablo 
F. Navarro Fernández, advocat director de PWC (advocat de l’Estat en 
excedència) i professor de Dret Tributari a la URV.  (Informació ampli-
ada a la pàgina 19).

 Taula rodona sobre tècniques d’interrogatori  (07/11/2014)
Organitzada per la Secció de Dret Penal. Ponents: l’Il·lm. Sr. Francisco 
J. Revuelta Muñoz, magistrat jutge de la Secció 4a de l’AP de Tarrago-
na, el Sr. Enric Martínez, sargent de la Unitat de Segrestos i Extorsions 
dels Mossos d’Esquadra i el Sr. Joan Crua Bonillo, advocat. En aquesta 
sessió es va tractar, des de punt de vista policial, les limitacions que po-
den interferir en un interrogatori o les tècniques per crear les condicions 
necessàries per a que l’entrevista acompleixi els ojectius. També, a partir 
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d’exemples vivencials es van exposar algunes de les tècniques d’interro-
gatori aplicables i es va explicar l’interrogatori en fase de judici, segons 
els criteris que s’apliquen en sala, tot detallant els límits que aporta la llei, 
incidint especialment en el tipus de preguntes necessàries per obtenir la 
màxima informació.

 Conferència sobre el nou barem d’indemnitzacions per 
accidents de trànsit  (20/11/2014)

Organitzat per la Comissió de Formació i el Col·legi de Mediadors d’As-
segurances de Tarragona. Ponents: Sr. Vicente Martí Aromir, advocat, i 
Sr. Jose Mª Escribano Rubio, director de la divisió de “Siniestros Autos” 
de la companyia Plus Ultra.

 FEM un cafè...sobre les costes en un procediment 
contenciós administratiu i sobre la interpretació de l’art. 
57.2 de la Llei d’Estrangeria (21/11/2014)

Tertúlia organitzada pel Grup d’Advocats Joves. Ponent: Il·lm. Sr. Gui-
llermo Peral Fontova, magistrat jutge del Jutjat Contenciós Administra-
tiu núm. 1 de Tarragona que va donar resposta a preguntes com ara els 
criteris que aplica el jutjat a l’hora de fixar la quantia en un procediment 
contenciós administratiu, les limitacions de l’art. 139.3 de la Llei de la 
jurisdicció contenciosa administrativa o sobre l’art. 57.2, sobre la doble 
imposició penal.

 II Jornades sobre Dret Portuari (28/11/2014)
Organitzades per la Comissió de Formació i el Port de Tarragona. Po-
nents: el Sr. Josep Lluís Díez i Besora, director de Domini Públic i Segu-
retat Integral i cap de Contractació i Compres de l’Autoritat Portuària 
de Tarragona, el Sr. Jordi Abras Carbó, gerent del Departament de Dret 
Administratiu de la firma PwC a Catalunya i el Sr. Carlos Lara Castro, 
soci responsable del Grup de Valoracions i Infraestructures de la firma 
PwC a Catalunya, el Sr. Juan José Vázquez Seijas, advocat de l’Estat-cap 
a Pontevedra, i vocal i advocat de l’Estat coordinador de l’assistència jurí-
dica de les Autoritats Portuàries de Vigo i de Marín y Ría de Pontevedra 
i la Sra. M. Dolors Rodríguez i Muñoz, gerent de l’entitat de dret públic 
Ports de la Generalitat. (Notícia ampliada a la pàg. 20.)

 Conferencia: “Anàlisi de la jurisprudència recent sobre 
temes socials: Laborals i Seguretat Social” (11/12/2014)

Organitza: Secció de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Ponent: 
Il·lm. Sr. Miquel Ángel Purcalla Bonilla, jutge del Jutjat Social de Ter-
rassa.

 FEM un cafè...sobre les incidències de la violència domèstica 
en els procediments de família: competència i mesures civils 
acordades en l’ordre de protecció (12/12/2014)

Organitzen la Secció de Dret de Família i la Secció de Dret Penal. Po-
nent: Sr. Alberto Venegas Lupiáñez, advocat.

 Jornada: “La reforma fiscal per al 2015: Principals novetats 
de la reforma fiscal, amb exemples pràctics, per poder 
optimitzar les opcions fiscals de final d’any” (18/12/2014)

Ponents: Sr. Jordi Solé Estalella, Cap d’Unitat Regional d’Inspecció de 
Duanes i IIEE, i Sr. Francisco Hijarrubia, Inspector d’Hisenda de l’Estat.
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Els dies 27, 28 i 29 d’octubre el 
Col·legi va acollir la quarta edició 
de les Jornades de Mediació a Tar-
ragona, un cicle de xerrades, col-
loquis i conferències al voltant del 
món de la mediació amb l’objectiu 
de facilitar un espai per compartir 
experiències, així com també de 
reflexió interprofessional sobre el 
concepte de mediació, en tots els 
seus vessants.
Més de 180 persones van ser re-
budes, en la seva sessió inaugural, 
per una taula presidida pel Sr. Ja-
vier Villamayor Caamaño, Tinent 
d’Alcalde i  conseller delegat de 
Serveis a la Persona de l’Ajunta-
ment de Tarragona, el Sr. Manel 
Albiac Cruxent, degà de l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Tarrago-
na, la Sra. Rosa Torre, directora 
del Centre de Mediació de Dret 
Privat de la Generalitat de Cata-
lunya,  el Sr. Jaume Descarrega i 
Font, president de la delegació de 
Tarragona de l’Il·lustre Col·legi de 
Psicòlegs, la Sra. Rosa Rodríguez 
Gascons, presidenta de l’Il·lustre 
Col·legi de Pedagogs de Catalu-
nya i el Sr. Josep Singla i Sangrà, 
president de l’Associació de Pro-
fessionals de la Mediació de les 
comarques tarragonines.

El Sr. Villamayor, responsable 
del discurs inaugural,  va incidir 
en la importància de potenciar 
la mediació, que considera  una 
eina molt últil per a la resolució de 
conflictes tot i que encara és poc 
coneguda. 

La primera de les sessions for-
matives va anar a càrrec de la Sra. 
Anna Vall, experta en resolució de 
conflictes, que va tractar aspectes 
claus com la comunicació i la intel-
ligència emocional en una medi-
ació. Seguidament, el Dr. Pedro 
Jurado de los Santos va presentar 

el llibre “Bases de mediació”.
Després de les sessions forma-

tives i la presentació del llibre van 
programar-se tres tallers relacio-
nats amb la mediació en l’àmbit 
social i laboral, en col·lectius vul-
nerables i en la informació inicial 
a les parts.

L’acte de cloenda va comptar 
amb la presència de l’Excm Sr. 
Juan Antonio García Cazorla, 
president de la Comissió de Me-

diació del Consell de l’Advocacia 
Catalana, l’Il·lma. Sra. Susana Cal-
vo, magistrada jutgessa de la Sala 
4a de l’Audiència Provincial de 
Tarragona, la Sra. Consol Martí, 
advocada mediadora, el Sr. Joan 
Gracia Osuna, psicopedagog, la 
Sra. Susana Gutiérrez, psicòloga, 
i que va ser moderada per nostre 
company Sr. Josep Singla.

Durant aquesta sessió, l’advoca-
da Sra. Consol Martí va impartir 

una conferència sota el títol “Una 
visió de la comunicació des de l’ex-
periència com a mediadora” . Se-
guidament va tenir lloc un debat 
sobre què havien de fer els profes-
sionals de la mediació per millorar 
la comunicació amb la resta de 
professionals, i així poder introdu-
ir els processos de mediació com a 
pràctica més habitual que l’actual i 
aconseguir eliminar els recels que 
els agents judicials encara tenen. 

IV Jornades de Mediació
(27,28 i 29 d’octubre de 2014)
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El dia 31 d’octubre va tenir lloc al 
saló d’actes una jornada que va ser 
tot un èxit de participació.

La sessió va tenir com a objec-
tiu abordar els diferents tipus de 
responsabilitat en les que poden 
incòrrer tant les persones jurídi-
ques  com els seus administradors 
d’acord amb la legislació actual, 
enumerant les diferents situacions 
en què es pot arribar a respondre 
amb el patrimoni personal si s’in-
compleix el marc normatiu al que 
estan sotmesos els administradors 
i alts càrrecs de la direcció.

En total van ser quatre confe-
rències que van ser realitzades per 
experts de primer nivell: el Sr. Da-
vid Velázquez Vioque, magistrat 
en excedència, advocat especia-
lista en dret penal al despatx Cu-
atrecasas; l’Il·lm. Sr. Manuel Díaz 
Muyor, magistrat especialista en 
dret mercantil; l’Il·lm. Sr. Francis-
co Javier Sánchez Icart, magistrat 
del Jutjat Social 3 de Tarragona; 
i el Dr. Pablo F. Navarro Fernán-
dez, advocat- director de PwC 
(advocat de l’Estat en excedència) 
i professor de dret tributari a la 
URV.

El Sr. David Velázquez, respon-
sable de la primera ponència, va 
tractar sobre “La responsabilitat 
penal dels administradors”, i va 
explicar quins són els límits del 
delicte societari penal dels admi-
nistradors en base a la seva aplica-
ció pràctica d’acord amb la legis-
lació penal i més concretament 
pel que fa al delicte d’adminis-
tració deslleial. També va parlar 
sobre la responsabilitat penal de 
les empreses, concretant les ex-
cepcions en l’aplicació d’aquesta 
responsabilitat (Estat, adminis-
tracions públiques, entre altres) 

i exposant els delictes concrets, 
des dels que són aliens a la pròpia 
pràctica empresarial i fins als pro-
pis delictes econòmics. Finalment 
es va referir també als criteris  que 
es segueixen en quant a l’atribució 
de la responsabilitat i els seus ate-
nuants o eximents.

La segona de les ponències, a 
càrrec del magistrat especialista 
en dret mercantil, l’Il·lm. Sr. Ma-
nuel Díaz, es va centrar en analit-
zar el tema de la responsabilitat 
civil i mercantil dels administra-
dors de les societats de capital. En 
la seva intervenció va destacar el 
concepte d’acció social de respon-
sabilitat, que es produeix quan les 
conductes dels administradors 
lesionen els interessos de la soci-
etat. També va definir la figura de 
l’administrador de dret i de l’apo-
derat. 

El Sr. Sánchez Icart va iniciar 
el tercer bloc de l’exposició de-

limitant els criteris que han de 
concórrer per acudir a la juris-
dicció social, i que es basen en el 
vincle entre l’administrador i la 
relació laboral comú, en el sentit 
que l’administrador no deixa de 
ser un treballador de l’empresa. El 
ponent, però, va matitzar que les 
atribucions de l’administrador te-
nen un caràcter especial, ja que és 
el responsable de gestionar la so-
cietat, de forma voluntària i lliu-
rement acceptada, i la seva praxis 
és la que condiciona l’esdevenir 
de la mateixa. Segons manifesta 
Sánchez Icart, el criteri general és 
que els socis no responen perso-
nalment dels deutes socials i que 
és l’administrador qui podrà ser 
demandat si el representant legal 
no ha intervingut directament 
en els fets i ha delegat en l’admi-
nistrador societari; a més, l’admi-
nistrador té responsabilitats en el 
procés d’execució. El ponent ha 

anat delimitant tota la casuística 
que permetria reclamar per la res-
ponsabilitat dels administradors.

Per concloure, va intervenir el 
Dr. Pablo Navarro, secretari de 
l’ICAT, que va analitzar la res-
ponsabilitat tributària dels admi-
nistradors juntament amb la ves-
sant penal. La responsabilitat, tal i 
com ho va exposar el Sr. Navarro, 
comprèn el deute tributari en el 
període voluntari de pagament. 
També va tractar el tema del deute 
en el cas de defunció del responsa-
ble, detallant que es transmet als 
successors en el cas que s’hagi no-
tificat abans de la seva defunció. 
Per últim, el ponent va descriure 
quins són els casos en els que es 
pot actuar contra l’administrador 
com a responsable subsidiari.

Les jornades van ser clausura-
des per l’Excm. Sr. Manel Albiac 
Cruxent, degà de l’Il·lustre Col-
legi d’Advocats de Tarragona.

La responsabilitat dels administradors en l’àmbit 
civil-mercantil, tributari, penal, laboral i de seguretat social 

(31 d’octubre de 2014)
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II Jornades de Dret Portuari
(28 de novembre de 2014)

Per segon any consecutiu el Col-
legi ha estat escenari de la celebra-
ció de les Jornades de Dret Portu-
ari, organitzades en col·laboració 
amb el Port de Tarragona, que es 
van consolidant com les jornades 
de referència a la ciutat en aquesta 
matèria.

Van presentar les jornades el 
degà de l’Il·lustre Col·legi d’Ad-
vocats de Tarragona, el Sr. Manel 
Albiac Cruxent, i el president del 
Port de Tarragona, el Sr. Josep 
Andreu i Figueras, que van esceni-
ficar la vinculació i el compromís 
d’aquestes institucions amb el dret 
administratiu, marítim i portuari. 
Tant el degà de l’ICAT com el pre-
sident del Port van parlar de la im-
portància de la formació continu-
ada, especialment important per a 
poder fer front amb garanties als 
nombrosos canvis legislatius que 
afecten aquesta matèria. El Sr. An-
dreu, a més, va parlar de la neces-
sitat d’anar programant jornades 
com aquestes, que afavoreixen les 
sinèrgies entre una institució com 
és el Port de Tarragona amb altres 
col·lectius professionals, com és el 
dels advocats, en tant que l’Auto-
ritat Portuària creix acompanyada 
de molts perfils professionals, com 
ara els serveis jurídics, que facili-
ten el desenvolupament del Port 
i de les empreses que hi treballen.

La primera de les conferències 
va anar a càrrec de l’advocat tarra-
goní Josep Lluís Díez Besora, di-
rector de Domini Públic i Segure-
tat Integral i cap de Contractació 
i Compres de l’Autoritat Portuària 
de Tarragona, que va tractar sobre 
el domini públic portuari, classifi-
cant els diferents tipus de dominis 
que gestiona el port en funció de 
les seves activitats essencials, i les 
normatives que les regulen. Tam-

bé va tractar sobre la normativa 
que regula l’ocupació privativa del 
domini portuari i va exposar el 
marc normatiu que regula la segu-
retat portuària, l’abast i la regula-
ció de les activitats de manipulació 
de mercaderies dins dels ports, i de 
les activitats i usos en la zona de 
servei del Port, en relació amb el 
dret públic i privat.

La segona de les ponències va 
anar a càrrec del Sr. Jordi Abras 
Carbó, gerent del Departament 
de Dret Administratiu de la firma 
PwC a Catalunya, i del Sr. Carlos 
Lara Castro, soci responsable del 
Grup de Valoracions i Infraestruc-
tures de la firma PwC a Catalunya 
que van parlar sobre la vigència de 
les concessions en domini públic 

portuari. El Sr. Abras va centrar 
normativament l’escenari que hi 
havia fins el 5 de juny per a parlar, 
posteriorment, de la nova regu-
lació que modifica l’àmbit de la 
pròrroga i introdueix un supòsit 
d’ampliació. Per la seva part, el Sr. 
Lara va tractar el tema des de la 
vessant econòmica de la pròrroga, 
detallant pas a pas el plantejament 
d’una ampliació de la pròrroga 
d’una concessió, tot descrivint el 
pla de negoci que suposaria dur a 
terme aquesta operació.

Després del descans, el Sr. Juan 
José Vázquez Seijas, advocat de 
l’Estat-cap a Pontevedra, i vocal i 
advocat de l’Estat coordinador de 
l’assistència jurídica de les Autori-
tats Portuàries de Vigo i de Marín 

y Ría de Pontevedra, va exposar el 
tema de la contractació en el siste-
ma portuari estatal, contextualit-
zant el marc normatiu, general i 
particular de la contractació en el 
sistema portuari, com és l’àmbit 
d’aplicació, els requisits, i finalit-
zant amb el detall dels contractes 
subjectes a les diferents normati-
ves.

Per acabar, la Sra. M. Dolors 
Rodríguez i Muñoz, gerent de 
l’entitat de dret públic Ports de la 
Generalitat de Catalunya,  va ela-
borar la seva exposició al voltant 
de les perspectives de la reforma 
de la legislació de ports a Catalu-
nya, comentant les principals mo-
dificacions en base als objectius 
estratègics que es pretenen assolir.

FORMACIÓ
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 El darrer semestre de 2014 
la Comissió de Mediació ha 
estat present en diferents ac-
tes entre els quals, per la seva 
transcendència, destacaríem 
la participació al Congrés 
Mundial de Mediació i l’or-
ganització en col·laboració 
amb l’Ajuntament de Tarra-
gona de les IV Jornades de 
Mediació (notícia ampliada a 
la plana 18).

El X Congrés Mundial de 
la Mediació es va celebrar a 
Gènova (Itàlia) entre els dies 
24 i 27 de setembre. Per part 
del Col·legi d’Advocats de 
Tarragona hi van assistir la 
presidenta de la Comissió de 
Mediació de l’ICAT, Maria 
José Bertomeu, i el company 
Josep Singla membre de la 
mateixa Comissió. Per part 
de l’Associació de Professi-
onals de la Mediació de les 
Comarques Tarragonines va 
assistir  el Sr. Joan Martínez 
Manent.

En el Congrés hi havia una 
vasta representació de països, 
fins a 28, sobretot europeus i 
d’Amèrica Llatina, com Mèxic, Argentina, 
Perú, Colòmbia, i d’Europa Itàlia, Espanya, 
França, Grècia, entre altres.

El Congrés es va organitzar en diferents 
ponències, que van tractar des de la media-
ció familiar, a la comunitària, escolar, civil i 
mercantil, i especialment interessant va ser 
la referent a la mediació penal. Des d’una 
perspectiva europea, la ponència impartida 
pels ponents sudamericans sobre mediació 
restaurativa en l’àmbit penal va ser molt 
impactant i diríem que fins i tot molt allu-
nyada de la nostra lògica jurídica, però el 
seu punt de vista va ser molt enriquidor i 
ens va obrir altres perspectives per a la reso-
lució dels conflictes.

Ens va cridar l’atenció, per una banda, la 
importància que se li va donar, i se li dóna, 
en altres països  a la mediació escolar, en 

tant que àmbit on és més fàcil arribar a la 
gent jove i fer-los veure que hi ha un altra 
manera de resoldre els conflictes que no pas 
per la via de la violència; per una altra ban-
da, la importància d’introduir la mediació 
en els procesos judicials de tota mena, a fi 
d’afavorir que les parts i els seus advocats 
puguin trobar en la pràctica mediadora un 
acompanyament i una ajuda per potenciar 
els acords. En aquesta línia va ser molt in-
teressant la ponència dedicada a la media-
ció familiar,   on diferents especialistes van 
analitzar la necessitat de promoure aquest 
tipus de mediació dins i fora dels procesos 
judicials com un mecanisme per solventar 
les diferentes problemàtiques en l’àmbit 
familiar i que serveixi per a  restablir la co-
municació entre les parts. 

El testimoni de la jutgessa mexicana 

Adda Lucelly Cámara Valle-
jos va ser molt enriquidor, i 
va destacar la importància de 
la introducció de sistemes al-
ternatius de resolució de con-
flictes de forma habitual al 
procés judicial. Tant és així, 
que la  Constitució mexicana 
actualment reconeix el dret 
del ciutadà a estar informat 
de totes les possibilitats exis-
tents per a resolució dels dife-
rents conflictes i pot decidir 
la via de resolució dels ma-
teixos. Aquestes, entre altres, 
van ser les aportacions  que 
considerem més significati-
ves d’aquest Congrés, on van 
participar ponents de gran 
rellevància com Ignacio Bo-
laños, Ramón Alzate Saez de 
Heredia o Carlos Giménez 
entre d’altres.

Ja per concloure, els assis-
tents vàrem arribar a la con-
clusió que tot i que el mis-
satge que es vol transmetre 
respecte a la mediació no és 
fàcil, i que potser és un con-
cepte encara massa nou per 
la nostra societat en general 

(exceptuant els països saxons i nòrdics), no 
estem sols i que val la pena seguir treballant 
per a la difusió de la mediació com una al-
tra eina imprescindible i necessària per a la 
resolució dels conflictes i litigis.

 El Congrés s’organitza cada any en un 
país diferent i preferentment i alternati-
vament a Amèrica Llatina o un país euro-
peu. La propera edició es celebrarà a Lima 
(Perú). Des del Col·legi, no descartem la 
proposta d’organitzar en un futur proper el 
Congrés Mundial a Tarragona, si es comp-
ten amb els suports institucionals necessa-
ris per a fer-ho possible.

 Maria José Bertomeu. Coordinadora 
de la Comissió de Mediació

 Josep Singla Sangrà. Membre de la 
Comissió de Mediació

La Comissió de Mediació participa al Congrés Mundial de 
Mediació a Gènova
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 Com molts de vosaltres 
sabeu, en data 3 d’octubre 
de 2014 la Junta de Go-
vern de l’ICAT va aprovar 
la constitució de la secció 
de Dret Internacional a 
instàncies d’aquest com-
pany vostre que ara us es-
criu.  De fet, la seva cons-
titució només era qüestió 
de temps atesa la dinàmica 
que es ve apreciant a nivell 
tant polític com econò-
mic, jurídic i social de pro-
funda interconnexió entre 
ciutadans i empreses, so-
bretot de la UE, però tam-
bé d’arreu del món, ja que 
s’ha fet palesa la necessitat 
des del sector de l’advocacia de coordinar-se 
i formar-se per tal d’oferir els nostres serveis a 
innumerables potencials nous clients. 

Actualment són moltes les ocasions en les 
que ens trobem amb punts de connexió in-
ternacionals en assumptes que ens encoma-
nen i actuem principalment des d’un punt 
vist legeforista, és a dir, aplicant la normativa 
i legislació processal local, però en la majo-
ria de les ocasions, malgrat que els jutjats ho 
permetin, en puritat s’està aplicant incorrec-
tament la legislació de dret internacional pri-
vat. Situacions d’aquests tipus ens les podem 
trobar, a mode d’exemple, en una separació 
d’una parella mixta (estranger-nacional), 
un procediment hereditari internacional 
o un monitori europeu, passant per l’asses-
sorament en tots els tràmits que envolten 
una compravenda a Espanya per part d’una 
persona física o jurídica establerta en un 
altre Estat o, en l’execució internacional de 
sentències o l’assessorament en l’establiment 
d’empreses extrangeres a Espanya. 

En aquest sentit, i amb la secció acabada 
d’aprovar-se vaig acudir els passats 23 i 24 
d’octubre de 2014 en nom de l’ICAT al “I 
Encuentro Nacional de Secciones de De-
recho Internacional Privado” a Madrid, a la 
seu del CGAE, amb l’assistència de coordi-
nadors i membres de seccions dels Col·legis 
de Barcelona, Mataró, Alacant, Màlaga, 
Múrcia, Tenerife i Madrid, així com la pre-

sència com a convidat especial del Catedràtic 
de DIPr de la Universidad de Múrcia, Javier 
Carrascosa González, i amb la col·laboració 
especial de Margarita Pastor, membre de del 
dept. jurídic del CGAE. 

Els objectius inicials d’aquesta trobada van 
ser:

1.- Conèixer les Seccions de dret inter-
nacional privat més importants d’Espanya, 
com funcionen, quins són els seus principals 
objectius. 

2.- Posar en comú els principals problemes 
i dificultats en l’aplicació pràctica del Dret 
Internacional Privat a les nostres respectives 
províncies i Comunitats Autònomes i inten-
tar ajustar directrius comunes encaminades a 
facilitar aquests processos. 

3.- Debatre sobre possibles línies d’actua-
ció conjuntes: coordinació per a dur a terme 
algun esdeveniment, jornada, conferència de 
difusió del dret internacional privat, etc…
d’interès comú en el futur, i desenvolupar 
directrius de funcionament de successives 
trobades nacionals de les nostres respectives 
Seccions (“full de ruta” o “protocol d’actua-
ció”). 

4.- Coordinar-nos per establir relacions 
externes comunes amb associacions de dret 
internacional privat tant a nivell nacional 
com internacional.

D’altra banda, durant el transcurs de les 
diferents presentacions i intervencions dels 

representants de les sec-
cions de cada col·legi dels 
presents es van exposar 
quin tipus d’activitats re-
alitza cada secció, quins 
objectius tenen i quines 
propostes portaven a la 
trobada. 

D’aquestes activitats, 
que són moltes, en desta-
quen les següents, moltes 
de les quals a mig i llarg 
termini podrien realit-
zar-se també a la nova sec-
ció de l’ICAT:

- Organització de Con-
gressos Internacionals: 
amb destacats ponents in-
ternacionals de reconegut 

prestigi i amb presència de lletrats de dife-
rents països europeus. 

- Redacció de vademècum internacional
- Participació en fòrums d’internaciona-

lització d’empreses on oferir assessorament 
jurídic gratuït als empresaris que desitgen 
internacionalitzar les seves empreses. 

- Signatura de convenis de col·laboració 
amb organismes de PYMES també per a as-
sessorament a empresaris. 

- Organització de cursos, trobades, jorna-
des formatives, etc. destacant-ne el tema de 
l’anglès jurídic, entre ells la preparació per a 
l’examen d’ILEC.

- Participació en institucions (p.ex.: Law 
Society of England and Wales, la BSLA 
ANAVA, EIBA, AIJA, FBE, CAPI, UIA, 
etc.) 

- Signatura de convenis de col·laboració 
amb altres col·legis d’advocats a nivell inter-
nacional, agermanaments, etc.. per organit-
zar cursos breus en despatxos estrangers. 

- Signatura de convenis amb Universi-
tats, Cambres de Comerç i organismes amb 
punts de connexió internacionals. 

- Organització de “legal links”, és a dir, 
delegacions d’advocats de cada Col·legi per 
visitar despatxos estrangers col·laboradors. 

- Organitzar visites a seus de Tribunals In-
ternacionals. 

- Introduir la formació en conceptes de 
DIPR en altres seccions del Col·legi, funció 

Posada en marxa de la nova Secció de Dret Internacional Privat

COMISSIONS I SECCIONS
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“transversal” de l’Internacional Privat i a l’Es-
cola de Pràctica Jurídica. 

- Implementar una plataforma online 
(com l’AGORA al col·legi de València) per 
a divulgació d’activitats i de coneixements en 
la matèria. Aquest sistema ofereix la possibi-
litat de consultes i respostes d’advocats.

- Creació d’una base de dades de professi-
onals especialitzats, no només lletrats, sinó 
també comptables, traductors… 

- Creació de base de dades de legislació in-
ternacional i de lletrats exercents a Espanya i 
a l’estranger.

Amb tot plegat, dels objectius inicials i de 
les activitats que cada secció venia duent a 
terme en els respectius col·legis es van adop-
tar per majoria els següents acords: 

1) Celebració anual d’una trobada de simi-
lars característiques a aquesta, amb caràcter 
itinerant perquè es pugui encarregar de la 
seva organització una secció diferent cada 
vegada. En aquest sentit, la secció de Tarra-
gona s’ha postulat per organitzar la trobada 
de 2015, candidatura que compta a hores 
d’ara amb la majoria d’adhesions d’altres col-
legis.

2) Creació d’un grup específic de Linke-
din per estar connectats i coordinats tots 
els membres. En aquest cas, el coordinador 
d’aquesta activitat ha estat un servidor en 
nom de la Secció de l’ICAT, essent que ja 
consta creat l’esmentat grup a LinkedIn, sota 
el nom ENASEDI, si bé el seu accés queda 
restringit expressament a membres de secci-
ons de DIPR.

3) Elaboració d’un “calendari conjunt” 
per a coordinar els diferents congressos i jor-
nades que organitzi cada secció i que no se 
superposin. 

4) Creació d’una base de dades de professi-
onals especialitzats així com de legislació in-
ternacional i de lletrats exercents a Espanya i 
a l’estranger. 

5) Actualització del vademècum Interna-
cional elaborat per la secció de l’ICAMUR 
(Múrcia).

En conclusió, vistes les possibilitats de fu-
tur que té aquesta branca del dret i, en con-
cret, la nova Secció de Dret Internacional 
Privat de l’ICAT us animo i convido a tots 
plegats a formar-ne part.

 Nil Hierro. Coordinador de la Secció 
de Dret Internacional Privat

 Aquesta comissió està presidida i coordinada pels diputats de la Junta de Govern, Sr. 
Javier Gutiérrez Martín i la Sra. Estela Martín Urbano.

A continuació us oferim dades estadístiques en relació als serveis relacionats amb el 
Torn d’Ofici i Assistència al Detingut des de l’any 2012 i fins al 2014.

Comissió del Torn d’Ofici

Any 2012 2013 2014

Nombre total d’advocats inscrits al TOAD 393 431 446

Nombre d’advocats inscrits al torn d’ofici 396 427 440

Nombre d’advocats inscrits a l’assistència al detingut 355 375 393

Any 2012 2013 2014

Assistència al detingut 355 375 393

Assistència a la víctima 210 238 256

Assistència per estrangeria 210 245 266

Assistència al menor 241 246 266

Torn ofici civil 354 385 397

Torn ofici família 357 387 402

Torn ofici laboral 155 177 191

Torn ofici contenciós administratiu 170 189 211

Any 2012 2013 2014

Gener 605 701 627

Febrer 696 551 658

Març 743 619 711

Abril 625 590 628

Maig 724 747 653

Juny 750 488 607

Juliol 622 735 709

Agost 184 184 176

Setembre 590 551 677

Octubre 684 657 715

Novembre 701 647 586

Desembre 356 495 569

 Total 7.280 6.965 7.316

Any 2012 2013 2014

Seu Tarragona 1.758 1.653 1.582

Seu del Vendrell 1.380 1.196 1.299

Total 3.138 2.849 2.881

Any 2012 2013 2014

Assistència 8.521 8.452 8.435

Designa 7.350 7.381 7.532

Total 15.871 15.833 15.967

Total de lletrats inscrits al TOAD

Nombre de lletrats inscrits als diferents torns

Designes emeses per mesos

Persones ateses al Servei d’Orientació Jurídica

Justícies gratuïtes tramitades
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 Durant l’any 2014 la Secció de 
Família s’ha reunit un cop al mes 
per posar sobre la taula temes de 
praxis judicial controvertits amb 
torn de preguntes i debat entre 
els membres que formen la sec-
ció.

També, i a proposta de la ma-
teixa secció, s’han dut a terme di-
verses ponències envers a temes 
d’interès pels que ens dediquem 
al dret matrimonial, de les que 
faré un breu repàs:

- La Sr. Maria Saenz De San-
ta Maria Garcia, notària, ens va 
parlar de la constitució i extinció 
de les parelles de fet,  exposant una visió de-
tallada a l’hora d’atorgar una escriptura per 
constituir una parella de fet.

- Els advocats de l’ICAB, Senyor Alejan-
dro Ebrat Picart i Senyor Josep Guiu van 
fer una brillant exposició sobre la fiscalitat 
ens els convenis matrimonials, donant-nos 

consells a l’hora de negociar les condicions 
econòmiques per tal d’estalviar impostos al 
nostre client.

- L’Il·ltre. Sr. Antonio Carril Pan, ma-
gistrat jutge  de la Secció 1a de l’Audiència 
Provincial de Tarragona, ens va parlar de la 
problemàtica ens els procediments de mo-

dificació de mesures per canvi 
de domicili dels menors, apor-
tant-nos el seu encertat criteri.

- I el nostre company, Sr. Al-
berto Venegas Lupiañez, dins 
dels procediments de violència 
domèstica,va exposar les mesures 
civils acordades a l’ordre de pro-
tecció.

El balanç que fem des de la 
Secció és molt positiu, tant pel 
treball intern del grup com tam-
bé i especialment per la qualitat 
dels ponents que ens han acom-
panyat, que ens han aportat el seu 
coneixement i praxis molt profi-

tosa. Per al 2015 esperem seguir mantenint 
el mateix nivell de qualitat amb el suport, 
incondicional, de la Comissió de Formació 
del nostre Col·legi.

 Anna Casas. Coordinadora de la Sec-
ció de Dret de Família

 La Secció d’Estrangeria ha participat, 
durant aquest segon semestre, en diferents 
activitats formatives, algunes de les quals en 
col·laboració amb altres seccions de l’ICAT. 
Per al 2015 continuarem amb les trobades 
presencials a la seu col·legial i amb noves 
propostes de formació justament per mirar 
de donar resposta als dubtes que sovint ge-
nera una displicina tan canviant com és el 
dret d’estrangeria.

En aquest sentit, des de la Secció, us vo-
lem recomanar dos recursos que conside-
rem molt interessants i que tot seguit us 
detallem. 

El Manual de defensa de derechos huma-
nos en los centros de internamiento: CIE es 
un llibre escrit  per Julián Ríos, Eduardo 
Santos i Cristina Almeida, tots tres autors 
de reconegut prestigi que, al llarg de més 
de tres-centes pàgines, aborden tota la 
problemàtica  i les claus del funcionament 
d’aquests centres, oferint als professionals 
tota classe d’arguments, jurisprudència, nor-
mativa i fins i tot models i formularis que 

el converteixen en una obra 
molt útil de cara a la defen-
sa per al reconeixement dels 
drets dels estrangers tancats 
en aquests centres, així com 
també per facilitar les seves 
reclamacions.

El resultat és un manual 
exhaustiu a la vegada que 
pràctic i que, tal i com s’ex-
posa en la introducció, amb 
aquest llibre “las personas 
encerradas en los CIE sa-
brán y podrán defenderse mejor, al tiempo 
que proporciona herramientas útiles y ade-
cuadas a ese tejido solidario que, desde fue-
ra de los muros de los CIE, lucha por acabar 
con estos auténticos “agujeros negros” del 
Estado. “

Aquest manual el trobareu disponible a 
la biblioteca del Col·legi, així com també 
altres novetats bibliogràfiques relacionades 
amb els CIE i amb els drets humans. 

Per una altra banda, el Vademécum para 

el abogado de extranjería: 
70 reglas básicas, és un re-
curs electrònic accessible 
gratuïtament per internet i 
que ha estat publicat per la 
Subcomissió d’Estrangeria 
del CGAE. En ell s’exposen 
un llistat de nocions bàsi-
ques adreçades a l’advocat 
d’estrangeria en processos 
derivats del torn d’ofici, en 
particular, en processos san-
cionadors (multes i expul-

sions), execució de les expulsions, procedi-
ments contenciosos administratius i judicis 
ràpids.

Creiem que aquest protocol d’actuacions 
és, ara més que mai, molt necessari atesa 
l’enorme casuística que afecta la nostra es-
pecialitat jurídica com és el dret migratori 
i d’estrangeria.

 Maite Jiménez. Coordinadora de la 
Secció d’Estrangeria

Secció d’Estrangeria

La Secció de Família fa balanç de l’any 2014
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 A priori pot sorprendre el titular però la 
realitat ens demostra que cada vegada hi ha 
més interès i professionals de l’advocacia 
dedicats a aquesta matèria. El passat dia 11 
d’octubre de dos mil tretze la Junta de Go-
vern del Col·legi va aprovar la creació d’una 
nova secció sobre la protecció de drets dels 
animals a proposta del col·legiat Jose Ferrán-
diz Macián. Amb aquesta decisió l’ICAT es 
converteix en un dels col·legis capdavanters a 
nivell estatal en aquest àmbit.

La Secció de Dret Animal del Il·lustre Col-
legi d’Advocats de Tarragona vol treballar per 
la defensa i protecció dels drets dels animals 
des de l’àmbit jurídic. Cada vegada són més 
les causes que afecten als animals directa-
ment o indirectament. Conscients del buit 
legal i falta de jurisprudència en molts casos, 
la secció tracta d’abordar aquests aspectes 
per aconseguir una major professionalitat 
en la defensa dels animals i contribuir així 
a la seva protecció des del nostre col·lectiu. 
Actualment, la secció està formada per 14 
col·legiats amb la voluntat d’aprofundir en 
aquesta especialitat des de diferents perspec-
tives. La seva posada en marxa no és sinó un 
indicatiu més de l’augment de la sensibilitat 
social envers el respecte i la protecció dels 
animals dins dels sistema legal a tot el món, 
esdevenint un sector amb una demanda crei-
xent d’experts. El darrer exemple el tenim en 
les accions legals i socials originades arrel del 
polèmic sacrifici del gos de la infermera con-
tagiada per l’èbola.

Entre d’altres activitats internes, durant 
aquest primer any la secció s’ha reunit amb 
el tinent d’Alcalde, Sr. Javier Villamayor, per 
tractar el paper dels animals en l’Ordenança 
Cívica de Tarragona, aportant propostes i 
noves sensibilitats dins del dret animal. Una 
visió fonamental a l’hora de redactar qualse-
vol text legal sobre la matèria. En aquest sen-
tit, la secció es va posar a disposició del Regi-
dor i de l’Ajuntament de la nostra ciutat per 
tal de participar en els processos que tinguin 
per objecte la redacció de futures ordenances.

Molts col·legis de tota Espanya s’han afegit 
també a la creació de comissions i seccions de 
dret animal. No obstant, l’origen el trobem 
a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona 
que va ser pioner a tota Espanya en posar en 
marxa la Comissió de Protecció dels Drets 

dels Animals l’any 2003. Des de llavors ha 
assessorat i influït en la redacció de lleis i 
normatives que contemplen la protecció dels 
drets dels animals, a més de crear un Congrés 
Anual sobre la matèria, entre d’altres inicia-
tives.

Catalunya compta amb una legislació llur 
darrera modificació data de 2008. Es tracta 
de la llei més avançada a nivell estatal i es situa 
a nivell dels països europeus capdavanters en 
protecció animal. Per contra Espanya té no-
més un esborrany de l’Avantprojecte de Llei 
que estableix la normativa bàsica del comerç 
i tinença responsable de gossos i gats, a ban-
da de lleis com la de caça que data ni més ni 
menys que del 1970. El fet que cada comuni-
tat tingui la seva pròpia legislació, juntament 

amb la carència d’una llei estatal que unifiqui 
els diferents criteris genera un caos i innope-
rància a nivell estatal de qualsevol aplicació 
pràctica de la legislació actual. A aquest fet 
hem de sumar a més el tracte ambigu que el 
maltractament animal té en el nostre Codi 
Penal, acompanyat d’unes penes insuficients 
segons venen denunciant les diferents associ-
acions durant els darrers anys. 

Tots aquests aspectes, entre d’altres, han 
propiciat que advocats dels diferents col·legis 
hagin creat aquestes comissions per tal de 
contribuir a millorar l’efectivitat en l’aplica-
ció de les lleis i esdevenir fòrums de debat 
que assentin les bases d’una millor protecció 
dels animals.

 Jose Ferrándiz Macián. Coordinador 
de la Secció de Dret Animal

 Una secció dedicada al dret animal
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Els joves de Tarragona, organitzadors del 
X Congrés de Joves Advocats de Catalunya

 El GAJ de Tarragona, durant 
el darrer semestre de 2014, ha 
continuat treballant per repre-
sentar el col·lectiu en diferents 
activitats i actes institucionals 
que intentarem resumir de for-
ma breu. 

La perspectiva d’un nou any, 
però, posa en situació no no-
més tot allò que des del nostre 
grup hem fet sinó més encara, 
tot allò que volem i esperem fer 
l’any que estem a punt d’estre-
nar. Ens espera un repte molt 
important, com és l’organitza-
ció del X Congrés de Joves Ad-
vocats de Catalunya que es ce-
lebrarà el mes de maig de 2015 
a la nostra seu col·legial. Aquest 
congrés, de caràcter bianual, 
té una gran transcendència i 
renom, ja que es presenten po-
nències sobre temes d’actuali-
tat que afecten directament els 
joves advocats i les conclusions 
que s’acorden es traslladen al 

Consell dels Il·lustres Col·legis 
d’Advocats de Catalunya per 
tal que es tingui en compte la 
posició del col·lectiu en la presa 
de decisions. Els joves de Tarra-
gona ens sentim molt orgullo-
sos per haver estat el Col·legi 
escollit, i esperem aconseguir la 
màxima qualitat tant pel que fa 
a l’organització, com també per 
les ponències presentades i que 
puguem comptar amb una alta 
participació de lletrats i lletra-
des de la nostra ciutat.

Assistència a les 
reunions trimestrals de la 
Confederación Española de 
Abogados Jóvenes (CEAJ)
Representants del GAJ van 
estar presents la trimestral de 
Bilbao el mes de juny, a Car-
tagena el mes de setembre i a 
León aquest mes de desembre. 
En aquestes trobades les agru-
pacions i federacions de joves 

advocats de l’Estat es reuneixen 
per debatre temes d’actualitat, 
participar en diferents grups 
de treball on es pren posiciona-
ment davant les diferents rea-
litats legislatives que afecten el 
col·lectiu, especialment al més 
jove, i també per assistir a les 
conferències i xerrades impar-
tides per ponents de reconegut 
prestigi. Les activitats d’oci pro-
gramades pel col·legi amfitrió 
serveixen, també, per establir 
i fomentar les relacions entre 
els diferents col·lectius parti-

cipants, creant una xarxa de 
suport a l’advocacia jove que, 
pensem, aporta nombrosos 
beneficis als nostres associats. 
Convidem a tots els membres 
del nostre grup a que assisteixin 
a aquestes reunions.

Menció honorífica 
en matèria de justícia 
entregada al JAC 
(01/12/2014)
El president dels joves tarrago-
nins va assistir, el passat dia 1 de 
desembre, a l’acte de concessió 

GRUP D’ADVOCATS JOVES

Membres del GAJ al congrés de Bilbao.

La seu col·legial acollirà aquest acte d’especial 
transcendència, que tindrà lloc els dies 22, 23 i 
24 de maig de 2015.

El president de la Generalitat amb els representants del JAC.

Celebració del Dia de l’Advocat Jove a la seu de l’ICAB.
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de la menció honorífica en ma-
tèria de justícia a l’Associació 
Joves Advocats de Catalunya 
( JAC), per la seva tasca a favor 
de la defensa dels interessos del 
col·lectiu de joves advocats de 
Catalunya que fomenta la par-
ticipació de l’advocat jove en la 
societat civil catalana.

L’acte va tenir lloc al Palau de 
la Generalitat en el marc de la 
celebració del Dia de la Justícia.

Dia de l’Advocat Jove 
(31/10/2014)
El president del GAJ va assis-
tir el passat dia 31 d’octubre a 
un acte institucional al Palauet 
Casades, seu de l’ICAB, amb 

motiu del ‘Dia internacional de 
l’Advocacia Jove’. En aquesta re-
unió, on van participar també 
el degà dels advocats de Barce-
lona, Oriol Rusca i el president 
del Consell de l’Advocacia cata-
lana, Abel Pié, es va reflexionar 
sobre la situació que viuen els 
lletrats joves i la situació de la  
justícia al nostre país.

Manifestació en defensa 
del Torn d’Ofici a Madrid
El passat mes de juliol, el pre-
sident Lluís Escoda, va parti-
cipar com a representant del 
GAJ dins de la Junta de Govern 
de l’ICAT a la manifestació en 
defensa del torn d’ofici i la jus-

tícia gratuïta que va tenir lloc a 
Madrid. En paral·lel, membres 
del grup van assistir a un acte 
reivindicatiu davant la seu de 
l’ICAB amb els representants 
dels Grups d’Advocats Joves 
dels Col·legis d’Advocats cata-
lans i de Joves Advocats de Ca-
talunya per expressar el seu re-
buig a la reforma presentada pel 
Govern en matèria de justícia.

Serveis col·legials i 
activitats lúdiques i de 
caire social
Des de la seva implantació a 
principis de 2014, el servei de 
tutoria al nou col·legiat ha atès 
a més de 25 nous companys. 
Aquest servei, totalment vo-
luntari, orienta als nous col-
legiats amb els dubtes que els 
puguin sorgir relacionats amb 
l’exercici professional, el tracte 
amb el client i la realització de 
les guàrdies, oferint fins i tot 
l’oportunitat de rebre assistèn-
cia en el primer torn de guàrdia 
a realitzar. Us recordem que les 
persones interessades podeu 
sol·licitar aquest servei enviant 

un c/e a gaj@advocatsjoves-
tarragona.com o a través de la 
secretaria col·legial. També des 
del grup es va organitzar, el 
passat mes de novembre, una 
tertúlia sobre les costes en el 
procediment contenciós, im-
partida pel jutge del contenciós 
1 de Tarragona, Sr. Guillermo 
Peral (notícia ampliada a la 
plana 17).

Entre les activitats de caire 
més social destaquem la tradi-
cional entrega d’oli a la Mano-
lita de “Betània” que col·labora 
des de fa anys amb els més ne-
cessitats subministrant-los pro-
ductes de primera necessitat. 
També, membres de la Junta 
Directiva van participar, com 
a patges reals, en l’entrega de 
regals a l’Associació Provincial 
de Paràlisi Cerebral “La Mun-
tanyeta” on van repartir més 
de cent regals als nens i nenes 
membres d’aquesta institució. 
Per últim, els joves advocats 
ens vam reunir en el tradicio-
nal sopar de Nadal, que va tenir 
lloc el dia 18 de desembre al 
restaurant Àpats. L’ambient va 
ser extraordinari i com a Junta 
estem enormement agraïts per 
l’èxit de participació. Esperem 
sumar noves incorporacions de 
cara l’any vinent. Segur que us 
sentireu ben acompanyats.

Celebració del tradicional sopar de Nadal que va reunir a prop de 50 assistents.

El servei de tutoria al 
nou col·legiat ha atès 
ja més de 25 noves 
incorporacions.

Jaume Porqueras i Lluís Escoda amb Manolita, de 
Betània.

El president del GAJ a la manifestació de Madrid el juliol passat.



FÒRUM JURÍDIC28 N58/2015NOTÍCIES

El president de 
l’Audiència Provincial 
de Tarragona visita 
l’ICAT

 El president de l’Audiència Provincial de Tarragona, 
l’Excel·lentíssim Sr. Javier Hernández, va ser convidat a la 
Junta de Govern de l’ICAT del passat dia 16 de gener. Du-
rant la sessió, el president de l’Audiència va poder tractar 
temes d’interès col·legial, com la ciutat judicial, el futur 
centre penitenciari del Catllar o la situació dels jutjats del 
Vendrell.

L’ICAT acull el Ple del Consell amb la renovació del president
 El degà del Col·legi d’Advo-

cats de Manresa, Abel Pié, va ser 
escollit nou president del Con-
sell de l’Advocacia Catalana en 
una reunió del Ple que es va cele-
brar a la seu de l’ICAT el passat 
dia 20 d’octubre.
 Durant el plenari també es va 

nomenar el nou equip directiu, 
que serà el que marcarà les línies 
a seguir durant el proper man-
dat. El degà del Col·legi d’Ad-
vocats de Tarragona ha estat no-
menat president de la Comissió 
de Biblioteques del Consell de 
l’Advocacia, càrrec que ocupa-

va anteriorment Josep Medina, 
degà de l’Il·lustre Col·legi d’Ad-
vocats de Granollers. La Comis-
sió de Biblioteques del Consell 
és la responsable d’establir un 
marc de col·laboració entre les 
diferents biblioteques col·legials 
amb l’objectiu de dur a terme 

una política comuna de millora 
de les prestacions als col·legiats 
i d’ estalvi de recursos, així com 
també establir línies d’actuació 
conjuntes per permeti el treball 
col·laboratiu en le eines de gestió 
documental compartides pels 
diferents col·legis d’advocats. 

L’ICAT posa en funcionament la 
delegació als jutjats de Valls

 La Junta de Govern de l’ICAT, 
amb la voluntat d’apropar la justícia 
al ciutadà i els serveis als col·legiats, 
ha obert delegació als jutjats de Valls. 
Amb aquesta nova oficina, aconse-
guirem que els companys tinguin el 
seu espai professional i evitarem que 
el ciutadà s’hagi de desplaçar a la ciu-
tat de Tarragona per a sol·licitar un 
advocat d’ofici. La delegació va entrar 

en funcionament el 15 de gener, i se 
suma a les que el Col·legi té als jutjats 
de Tarragona i  del Vendrell. També 
s’han renovat les dependències del 
Col·legi a la seu del Palau de Justícia, 
habilitant una saleta específica per 
al servei d’orientació a la mediació i 
incorporant nou equipament infor-
màtic, accés wifi, a bases de dades 
jurídiques i servei d’impressora. Plànol amb les reformes a la seu del Palau de Justícia.
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Reunió conjunta dels Col·legis d’Advocats de Tarragona i Barcelona

 Les juntes de govern dels 
Col·legis d’Advocats de Tar-
ragona i de Barcelona es van 
reunir el dia 24 de novembre 
a la seu de l’ICAB. En la tro-
bada es van debatre i abordar 
principalment qüestions que 
preocupen i afecten a l’activitat 
professional, com l’aprovació 
de l’avantprojecte de la llei de 
serveis i col·legis professionals, 
però també es va tractar sobre 
les darreres reformes legislati-
ves del Ministeri de Justícia i les 
conseqüències negatives de la 
llei de taxes judicials. 

També es va tractar sobre les 
aplicacions telemàtiques que 
utilitzen a diari els advocats, 
com l’expedient electrònic en 
l’àmbit de la justícia gratuïta, 
que és de recent incorporació 
i el sistema Lexnet, una plata-

forma d’intercanvi segur d’in-
formació (notificacions, escrits 
i demandes) entre els òrgans 
judicials i una gran diversitat 
d’operadors jurídics que entra-
rà en funcionament a Catalu-
nya, previsiblement, durant el 
segon trimestre de 2015.

Aquesta reunió neix amb una 
vocació de continuïtat per a se-
guir avançant en l’interès comú 
i buscar propostes que millorin 
la gestió i l’activitat professi-
onal dels col·legiats i el servei 
que presten als  ciutadans. 
Ambdós col·legis es van com-

prometre, també, a col·laborar 
en temes de funcions públiques 
com dictàmens d’honoraris, 
funcions d’empara i defensa, 
relacions amb l’administració 
de justícia i  en serveis privats, 
com els serveis de formació, bi-
blioteca i emprenedoria.
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El degà dels jutges de Tarragona, 
Joaquín Elías Gadea, visita per 
primer cop la seu col·legial 

 El passat dia 3 d’octubre, el 
Col·legi va tenir el privilegi de 
rebre la visita de l’Il·lm. Sr. Joa-
quín Elías Gadea Francés, jutge 
degà de Tarragona, que va ser 
rebut per la Junta de Govern en
ple. La reunió va tenir un caire 
distès i informal, que va cons-
tatar un cop més la bona entesa 
que existeix entre ambdues ins-
titucions.

El degà va voler agrair per-
sonalment la col·laboració que 
des de sempre el deganat ha dis-
pensat al Col·legi, i es va posar 
a disposició del jutge per con-
tinuar treballant i col·laborant 
en benefici del col·lectiu i de 
l’administració de justícia.

Finalitzada la visita, el Sr. 
Gadea va signar al Llibre d’Ho-
nor del Col·legi.

El ministre de Justícia rep al degans catalans 
al Consell de l’Advocacia

 El dia 18 de novembre el 
degà, Manel Albiac, va assis-
tir juntament amb la resta de 
degans catalans a la reunió 
que va mantenir el ministre 
de Justícia, Rafael Catalá, 
amb el Ple del Consell a Bar-
celona.

En aquesta reunió, el pre-
sident del CICAC, Abel Pié, 
va entregar al ministre una 
bateria de propostes entre les 
que s’hi compten la d’impul-
sar una llei de segona opor-
tunitat que permeti reduir 
el deute a les persones que 
no poden fer front a la seva 
hipoteca o al lloguer del seu 
habitatge, per tal de frenar 
els desnonaments. També li 
va demanar la derogació de 
la Llei 10/2012 de taxes ju-
dicials, la descentralització de 
la prova d’accés a l’advocacia, 
per tal que es pugui fer tam-
bé a Catalunya, la retirada de 
la Llei d’Assistència Jurídica 
Gratuïta fins a consensuar-la 

amb l’advocacia institucio-
nal i també va demanar que 
reconsideri alguns punts de 

l’avantprojecte de la llei d’en-
judiciament criminal pel que 
fa a les intervencions de les 

comunicacions telefòniques 
o sobre la pena de presó per-
manent revisable, entre altres.

Asseguts d’esquerra a dreta el degà de Vic, Antoni Molas, el president del Consell, Abel Pié, el ministre de 
Justícia, Rafael Catalá, el degà de l’ICAB, Oriol Rusca, i la delegada del govern de l’Estat María de los Llanos 
de Luna.
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Ley 14/2014, de 24 de julio, de 
Navegación Marítima

 Pedro Lucena Belmonte.
 Col·legiat 2120 a l’ICAT.

 Tarragona, nuestra ciudad, goza de una larga e insigne historia, 
cuyo nexo común siempre ha sido la costa, el mar, el litoral…

La Tarragona de finales del siglo XVIII era una ciudad bien for-
tificada. La vida se organizaba intramuros, en la parte alta de la 
ciudad. Fue en el siglo XIX, con ocasión de la guerra con Francia, 
cuando se rompió el círculo que fortificaba la ciudad, lo que moti-
vó  la necesidad de abandonar el hermetismo, y abrir perspectivas 
hacia el mar. Hecho que se consolidó con la revolución industrial, 
incrementado el tráfico marítimo.

Papel destacado ha desempeñado el puerto de Tarragona como 
motor económico de la zona. Así en la actualidad el puerto de 
Tarragona tiene la consideración de puerto de interés general, ex 
art. 4 y anexo núm. 1 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 
de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley 
de   Puertos del Estado y Marina Mercante, y por tanto, de compe-
tencia exclusiva de la Administración del Estado, conforme al art. 
149.2.20 a) de la Constitución Española.

Competencia que será ejercida por el Ministerio de Fomento, 
a través del sistema portuario estatal integrado por la Autoridad 
Portuaria de Tarragona.

Por lo tanto, corresponde la gestión en régimen de autonomía, 
con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad de 
obrar,  a la  Autoridad Portuaria, bajo la coordinación y control de 
eficiencia del sistema portuario, que ejerce el ente público denomi-
nado Puertos del Estado. 

Sin embargo, la Comunidad Autónoma (Generalitat de Catalu-
ña) designará al Presidente de la Autoridad Portuaria entre perso-
nas de reconocida competencia profesional e idoneidad.

Por ello resulta de justicia dedicar unas líneas al comentario, si 
bien somero, de la recién publicada Ley 14/2014, de 24 de julio, de 
Navegación Marítima (en adelante LNM), la cual entró en vigor el 
25 de septiembre de 2.014.

La Ley General de Navegación Marítima ha supuesto una pro-
funda reforma del derecho marítimo, derogando, entre otras nor-
mas, el Código de Comercio (que desde 1885, ha regulado en Es-
paña las relaciones marítimo-privadas entre los comerciantes, en 
sus artículos 19.3º, y art. 951 al 954, así como su Libro III. 

Cabe destacar como elemento cohesionador, el espíritu de con-
senso que ha caracterizado su redacción. La norma responde a tres 
principales propósitos:

– Homogeneidad del ordenamiento jurídico interno y del Dere-
cho Marítimo Internacional.

– Seguridad jurídica en la interpretación y aplicación de la nor-
ma.

–Realidad (tráfico marítimo y sus consecuencias económicas) 
que se ha visto reflejada en la norma aprobada. 

Cabe destacar la figura del armador  como el máximo respon-
sable de los actos u omisiones del capitán y de las demás personas 
contratadas, estableciendo una presunción de concepto de  arma-
dor, por lo que a falta de inscripción, se considerará al propietario 
que figure inscrito en el registro de bienes muebles.

La norma se estructura, bien en torno a las actividades que se 
ejecutan en el medio acuático, bien en torno al vehículo en el que 
se realiza la navegación, o bien en torno a la persona que instru-
mentaliza el tráfico marino.

Por otra parte, cabe significar que la LNM, consta de 524 artí-
culos, 10 Disposiciones Adicionales, 2 Disposiciones Transitorias, 
Disposición Derogatoria, y 12 Disposiciones Finales.

La técnica legislativa empleada ha sido la remisión a los conve-
nios vigentes en cada materia, destacando la primacía de los conve-
nios internacionales marítimos ratificados por España y vigentes, 
así como aquellos que puedan entrar en vigor en el futuro.

Pues llegado este momento se hace necesario abordar las prin-
cipales novedades introducidas por la LNM, y algunas particu-
laridades que pueden resultar interesante su conocimiento, dada 
nuestra proximidad a un puerto de interés general, como es el de 
nuestra ciudad, a saber, particularidades como:

– El objeto de la ley es la regulación de las situaciones y rela-
ciones jurídicas nacidas con ocasión de la navegación marítima. 
También resultará de aplicación a la navegación marítima que se 
lleve a cabo por las aguas de los ríos, canales, lagos o embalses natu-
rales o artificiales, cuando sean accesibles para los buques desde el 
mar, pero solo hasta donde se haga sensible el efecto de la mareas, 
así como en los tramos navegables de los ríos hasta donde existan 
puertos de interés general. Fuera de estos supuestos, la navegación 
por las aguas interiores se regirá por la legislación reguladora del 
dominio público hidráulico.

– No será de aplicación la LNM a los buques y embarcaciones de 
Estado, incluidos los de guerra.

–Jurisdicción sobre buques extranjeros: salvo lo previsto para 
buques de Estado, la jurisdicción civil y penal de los tribunales es-
pañoles se extenderá a todos los buques extranjeros mientras per-
manezcan en los puertos nacionales o aguas interiores marítimas. 
A tal efecto al Autoridad Judicial podrá ordenar la práctica a bordo 
de las diligencias que considere oportunas, incluso la entrada y re-
gistro en el buque, sin más requisito que la comunicación al cónsul 
del Estado del pabellón.

Igualmente se  extenderá la jurisdicción de los tribunales españo-
les incluso después de que los buques extranjeros hayan abandona-
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do las aguas interiores marítimas y se encuentren navegando por el 
mar territorial, así como cuando sean  detenidos fuera de éste en el 
ejercicio del derecho de persecución.

–Los buques de propulsión nuclear, sin perjuicio de la inmuni-
dad aplicable a los buques de Estado, en cuanto a su régimen de 
navegación y de entradas y estancia en puerto, se regirán por lo 
dispuesto en la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, 
y por los tratados internacionales aplicables.

Así los buques que transporten sustancias radioactivas o mer-
cancías peligrosas, deberán observar las prescripciones técnicas y 
operativas que se establezca por el Gobierno, y por las contenidas 
en los tratados e instrumentos internacionales de aplicación.

–Grosso modo, debemos diferenciar la Autoridad Portuaria, 
que resulta ser la competente  en cuestiones de usos y actividades 
portuarias, en nuestro caso, la Autoridad Portuaria de Tarragona, y 
la Autoridad Marítima, cuya competencia corresponde a seguridad 
y contaminación marina, en nuestro caso la Capitanía Marítima de 
Tarragona. Ambos organismo públicos se rigen por el Real Decre-
to Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de  la ley de Puertos del Estado y Marina Mercante.

–Polizones a bordo: resulta interesante detenerse ante el supues-
to de polizones a bordo (art. 11 LNM). El capitán del buque que 
se dirija a puerto español deberá informar a la Administración Ma-
rítima de la presencia de polizones a bordo, adoptando las medidas 
oportunas para mantenerlos a bordo en condiciones dignas y de 
seguridad hasta la llegada a puerto, y en atención a la normativa de 

extranjería ponerlos a disposición de la autoridad competente, en 
nuestro caso, Cuerpo Nacional de Policía –Extranjería-.

Cabe recordar la posible responsabilidad en que puede incurrir 
el capitán u otros miembros de la tripulación en el supuesto de 
connivencia en el embarque de polizones o cuando no se hubieran 
adoptado las medidas oportunas. Así como la obligación del arma-
dor y consignatario que hubiera efectuado el transporte, de forma 
solidaria, a satisfacer el coste de su manutención, alojamiento, asis-
tencia jurídica, intérprete y repatriación.

Y como novedades destacadas cabe reseñar:
–El concepto de buque (art. 56 y ss. LNM) se articula bajo tres 
categorías (buque, embarcación y artefacto naval), agrupadas bajo 
la denominación común de vehículos de la navegación. A éstas se 
le añade la plataforma fija.

–Se regula por primera vez los contratos de construcción naval  
y compraventa de buques (Capítulo V y VI, respectivamente del 
Título II).

–Aclara y precisa los conceptos legales de los sujetos que organi-

La Ley General de Navegación Marítima ha 
supuesto una profunda reforma del derecho 
marítimo, derogando, entre otras normas, el 
Código de Comercio.
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zan la actividad de la navegación marítima (armador y naviero), su 
responsabilidad y publicidad (Título III).

–El Título IV regula los contratos de utilización del buque, des-
tacando la nueva regulación de los contratos de arrendamiento 
(náutico, pasaje y remolque), y el fletamento, como contrato de 
transporte marítimo de mercancías, bajo las distintas modalidades.

–Se regula por primera vez en nuestro derecho interno los con-
tratos auxiliares de navegación (Título V), estableciendo el con-
trato de gestión naval (una persona se compromete a cambio de 
una remuneración a gestionar, por cuenta del armador, aspectos 
implicados en la explotación del buque), contrato de consignación 
de buques (por cuenta del armador o del naviero se ocupa de las 
gestiones materiales y jurídicas necesarias para el despacho y demás 
atenciones al buque en puerto), contrato de practicaje (se obliga a 
cambio de un precio, a asesorar al capitán en la realización de las 
diversas operaciones y maniobras para la segura navegación de bu-
ques por aguas portuarias o adyacentes), contrato de manipulación 
portuaria (un operador se compromete, a cambio de un precio, a 
realizar todas o alguna de las operaciones de manipulación de las 
mercancías en puerto)

–En el título VI se recogen los accidentes de la navegación, bajo 
los conceptos de abordaje (choque en el que intervengan buques, 
embarcaciones o artefactos navales,  del que resulten daños para 
algunos de ellos, para personas o cosas); avería gruesa (cuando in-
tencionada y razonablemente, se causa un daño o gasto extraordi-
nario para la salvación común de los bienes comprometidos en un 
viaje marítimo con ocasión de estar todos ellos amenazados por un 
peligro), se antoja interesante destacar el derecho de retención que 
puede ejercitar el armador sobre las mercancías transportadas en 
tanto los interesados en la avería gruesa,  no constituyan suficiente 
garantía del cumplimiento de su obligación de contribuir; salva-
mento (todo acto emprendido para auxiliar o asistir a un buque, 
embarcación o artefacto naval, o para salvaguardar o recuperar 
cualesquiera otros bienes que se encuentren en peligro en cuales-
quiera aguas navegables, con excepción de las continentales que no 
están en comunicación con las aguas del mar y no son utilizadas 
por buques de navegación marítima), igualmente tiene la conside-
ración de salvamento el hallazgo y recuperación de bienes abando-
nados en las aguas o sus costas. 

El salvador goza del derecho de premio (art. 362), respecto a las 
operaciones de salvamento que hayan producido un resultado útil, 
así mismo,  dispone del derecho de retención (art. 365) sobre el 
buque y otros bienes salvados, mientras no se garantice  el importe 
del premio que se reclame.

Tampoco podemos pasar por alto el artículo 368 que establece 
el régimen de los bienes salvados de propiedad desconocida. Y así 
resulta que quienes navegando o desde la costa salvaren bienes que 
encontraren desposeídos y fueren de propiedad desconocida esta-
rán obligados a comunicarlo a la Armada en el primer puerto de 
escala. Ésta incoará un expediente administrativo para localizar al 
legítimo propietario. En cualquier caso el salvador goza del dere-
cho de retención y premio. La anterior institución del “hallazgo” 
desaparece y se sustituye por el procedimiento especial anterior-
mente reseñado.

El capítulo IV regula los aspectos atinentes a los bienes naufraga-
dos y hundidos, siendo de aplicación sus preceptos a los supuestos 
de operaciones dirigidas a la recuperación de bienes naufragados 
o de toros bienes situados en el fondo de las zonas de navegación.

Relevante importancia supone la regulación en el capítulo V 
de la responsabilidad civil por contaminación. De hecho, a través 
de la Disposición Final 3ª de la Ley de Navegación Marítima, se  
han modificado de varios artículos del Real Decreto Legislativo 
2/2011, sobre Puertos del Estado y Marina Mercante.

Se preceptúa que se regirá por lo dispuesto en el meritado capí-
tulo la responsabilidad civil derivada de daños por contaminación 
sufridos en las costas y espacios marítimos españoles, que proceda 
de buques, embarcaciones, artefactos navales y plataforma fijas, 
donde quiera que estos se encuentren.

–Se regula en nuestro Derecho interno la limitación de la res-
ponsabilidad por créditos marítimos (Título VII),  y el Título 
VIII disciplina el contrato de seguro marítimo.

–El Título IX recoge un nuevo conjunto de especialidades pro-
cesales en materia de Derecho Marítimo, tales como el embargo 
preventivo de buques (capítulo I); venta forzosa del buque (capí-
tulo II), y  limitación de  la responsabilidad por créditos marítimos 
(capítulo I).

Mención especial merece el artículo 468 sobre cláusulas de ju-
risdicción y arbitraje, y el  469, por el que se determinan los crite-
rios de atribución de competencia. Realmente requiere de nuestra 
atención porque se considerarán nulas y se tendrán por no puestas 
las cláusulas de sumisión a una jurisdicción extranjera o arbitraje 
en el extranjero, cuando no hayan sido negociadas individualmen-
te y separadamente.

Con anterioridad a la entrada en vigor de la LNM en derecho 
español resultaba habitual que mediante el mecanismo de la modi-
ficación por las partes, a través de cláusulas de jurisdicción, de su-
jeción a la ley o al arbitraje, se remitiera a la jurisdicción extranjera, 
lo que suponía una falta de seguridad jurídica, habida cuenta  que 
se ignoraba el verdadero coste procesal (no se conocía con exacti-
tud la competencia del tribunal, coste que suponía  el concurrir a 
tribunales extranjeros, ni conocer el iter procesal a seguir, etc…). 

La corriente  doctrina sobre defensa del más débil, se ha ido im-
poniendo, principalmente en la legislación sobre consumidores 
y usuarios, y ha venido siendo observada en diferentes aspectos 
contractuales de adhesión. Por lo que, en consecuencia, podremos 
asistir a un aumento de actividad procesal en nuestros Juzgados de 
lo Mercantil, si a voluntad del demandante, éste decide, en aras de 
la seguridad jurídica y del menor coste procesal, pleitear en terreno 
patrio.

Y finalmente, mencionar que determinados procedimientos que 
anteriormente conocía la jurisdicción voluntaria, han pasado a ser 
competencia de los notarios, véase el Título X. 

Con estas líneas hemos pretendido acercar al colectivo de com-
pañeros Letrados algunas pinceladas sobre la vigente Ley de Na-
vegación Marítima, al tiempo que familiarizar y proporcionar un 
mejor conocimiento sobre la naturaleza y función de la Autoridad 
Portuaria, tan próxima a nuestra ciudad y tan implicada en el desa-
rrollo del motor socio-económico de nuestro entorno.
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Estrategia de marketing digital para 
abogados

 Susana González Ruisánchez
 Advocada a CyZ Abogados Zaragoza
 Especialista en estratègia, dret i comunicació 

digital
 Prefiero hablar de marketing digital para abogados que de “Mar-

keting Jurídico”. Este último ha sido acuñado y es bien utilizado por 
las empresas que actualmente están realizando un gran trabajo en 
impulsar al sector jurídico a incorporar sus despachos al entorno 
2.0, precisamente para dirigir su foco de actividad al sector legal 
como su público objetivo. Sin embargo, desde nuestra óptica como 
abogados creo firmemente que debemos dejar de sentirnos tan “es-
peciales”, porque sólo un sector macroeconómicamente horizontal, 
rígido y “complicadito” podría tener un marketing con apellido. Y 
no creo que sea nuestro caso, ni el de otros servicios o ¿acaso existe 
el marketing médico, arquitectónico, farmacéutico o de ingeniería?.

El primer paso que nosotros, como abogados, debemos dar es 
ampliar el horizonte sabiendo que estigmatizarnos nos reduce y nos 
aleja de las personas, cuando precisamente con el conocimiento y 
puesta en acción de técnicas y herramientas de marketing digital 
lo que buscamos es acercar nuestros servicios y especialidades a las 
personas, a nuestros clientes, nuestro mayor activo.

Pongamos el foco en las personas
Enfocarnos en las personas es una clave primordial que debemos 
interiorizar cuando nos planteamos trabajar la presencia de nues-
tros despachos en la red. Cada cuenta que pueda acercarse a nuestro 
blog, web o redes sociales es gestionada por personas que ya se en-
cuentran compartiendo y generando contenido en la red, vendien-
do y visualizando su oferta en un entorno global, que siempre está 
ON, o lo que es lo mismo interconectado, abierto las 24 horas al día 
y generando oportunidades. ¿Por qué empezar distinguiéndonos 
como especiales? ¿Acaso no es más fácil acercarnos a las personas 
como iguales?.

Quizás gran parte del cambio que el sector legal debe asumir en 
esta era de información, es precisamente que no ha sido un sector 
intocable por el cambio. La información legal por la que antes se 
nos pagaba, está en Internet. Hace escasos cinco años cuando prác-
ticamente sólo se compartía en foros no especializados, nos podía-
mos permitir decir que esa información legal estaba disgregada, 
intoxicada y podía llevar a equívocos a las personas que buscaban 
resolver consultas online o encontrar la solución a sus problemas 
legales. A nada que analicemos el mercado jurídico constataremos 
que actualmente la información legal que conseguimos en internet 
es valiosísima, porque grandes profesionales y especialistas llevan ya 
largo camino recorrido compartiendo información legal de calidad 
en sus webs, blogs, redes sociales y plataformas de consultas online, 
con fines tales como visualizar su especialidad y dibujar de forma 

coherente su marca, creando y manteniendo su reputación online 
acorde y en paralelo con la que durante años llevan trabajando offli-
ne.

Coherencia de marca y confianza son dos paradigmas en nuestra 
profesión que podemos trasladar a Internet
Recordemos que uno de los valores fundamentales de conexión y 
fidelización de clientes en nuestro sector es la confianza. 

Los clientes están comercializando sus productos en la red, inte-
ractuando y compartiendo en las redes sociales, haciendo sus bús-
quedas intentando resolver sus dudas legales en Internet.

Si como usuarios de internet empatizamos con quienes puedan 
estar buscando la solución a sus consultas legales, sabremos que hoy 
la confianza se está consolidando en la red. Nosotros mismos con-
trastamos las recomendaciones con búsquedas en la red y tomamos 
decisiones en función del contenido que nos ofrece un profesional 
o empresa sobre lo que estamos buscando, antes que frente a otro 
que sólo dice ser experto en una concreta materia pero no nos ofre-
ce contenido que verdaderamente nos demuestre que así es y, desde 
luego, en muchas ocasiones, descartaremos a quienes no nos apare-
cen en la red. 

Un plan de marketing digital para el sector producción sí puede 
ir enfocado a incrementar su cota de mercado o a visualizar el ca-
tálogo de productos en la red. Sin embargo, en el sector servicios 
profesionales no solemos montar un eCommerce con el que em-
pezar vendiendo desde el minuto uno. Por esta razón procuro re-
comendar siempre intentar olvidarnos de vender nuestros servicios 
en la red como objetivo prioritario de nuestro plan de marketing 
digital, estableciendo como objetivo inicial conseguir coherencia 
entre nuestra marca y reputación offline y la online.

Nos guste o no, es una realidad que el mero hecho de no aparecer 
en las búsquedas, o aparecer en las páginas amarillas sin una web o 
blog propios en los que generar contenido especializado, ya dibuja 
nuestra reputación online de forma negativa. Todos tenemos una 
imagen y una reputación online, aunque no la trabajemos o no ha-
gamos nada por crearla. Si tener una reputación online coherente 
con nuestra reputación offline está siendo necesario para generar 
confianza ¿Por qué dejar que nuestra marca personal o profesional 
dependa de lo que “se hable” de nosotros en lugar de gestionarla 
de manera activa y efectiva influyendo en su creación y manteni-
miento?. Si nuestros clientes están online y depositan su confianza 
o toman decisiones en función de las recomendaciones en la red, 
¿Por qué no acercarnos e interactuar con ellos y mostrarles que so-
mos una profesión dinámica, cercana, activa, emprendedora y que 
apuesta por aportarles soluciones de calidad?.

(Continua a la pàgina següent)
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Tal vez todo esto ya lo tengamos muy claro y, sin embargo, nos 
siga costando trabajar de forma eficaz nuestra presencia en la red, 
y es porque sabemos que cualquier adaptación al cambio requiere 
gestionar con eficacia nuevas acciones que, a su vez, nos van a exigir 
formación, dedicación, esfuerzo y tiempo. Cuatro factores que ya 
de por sí implican un coste que no vamos a ver fácilmente amorti-
zado a corto plazo, si lo que buscamos con nuestra presencia digital 
es únicamente incrementar nuestro volumen de negocio.

En Marketing, como en casi todo, existen determinadas pautas 
medidas que sabemos que pueden dar resultados. Desde mi punto 
de vista, las grandes verdades absolutas que puedan vendernos los 
gurús no funcionan de forma automática. Todo dependerá de la 
particular expectativa, personalidad o marca de quien las gestiona. 
El entorno digital se está consolidando cada vez más visual y gene-
rador de emociones. Sin embargo, para sectores como el nuestro 
todavía es precisa la aportación de contenido escrito en cuya gestión 
debemos ser capaces de potenciar todas nuestras fortalezas comuni-
cativas ya que, de cómo comuniquemos va a depender directamente 
el resultado del acercamiento que consigamos de nuestra marca y 
nuestra reputación en la red.

¿Cómo elaborar un plan de marketing digital para abogados?
Me diréis “todo esto está muy bien, pero ¿por dónde empezamos?”. 
Enumeremos algunas pautas:
1. Análisis interno y externo de marca: El primer paso de un plan 
de marketing digital y comunicación 2.0 es el análisis tanto inter-
no como externo de nuestra marca personal o de despacho. Valorar 
qué llevamos años haciendo igual; cómo está el mercado local y qué 
ofrece que incorpore innovación; cuáles son nuestros recursos ac-
tuales y cuáles precisamos para implementar mejoras. En definitiva, 
conocer cuáles son nuestras debilidades y fortalezas para mejorar 
poco a poco las primeras y potenciar rápidamente las segundas.
2. Público objetivo: Un segundo paso fundamental es conocer y 
definir bien a quién nos vamos a dirigir y estudiar qué está requi-
riendo en cada momento nuestra potencial clientela. Curiosamente 
en casi todos los planes estratégicos de marketing para abogados so-
lemos ver que las marcas legales tienen muy claro a priori este factor. 
Sabemos qué sectores o nichos de mercado son nuestros clientes 
actuales e incluso a qué clientela nos gustaría acercarnos. Sin embar-
go, curiosamente un altísimo porcentaje de webs de abogados o des-
pachos colectivos comparten contenido en su web que luego difun-
den en redes sociales con un marcado carácter doctrinal, plagado 
de lenguaje técnico que, si bien está resultando un interesante foco 
de generación de contactos y colaboraciones profesionales entre el 
sector jurídico, es contenido no enfocado (o lo que es peor, recha-

zado) por nuestro verdadero público objetivo: personas no juristas. 
Nuestros clientes están buscando contenido sobre soluciones le-

gales concretas, expresadas con la suficiente concisión, claridad y 
sencillez como para descubrir que ya tienen la información de pri-
mera mano de quien les ofrece confianza en saberla gestionar.
3. Marcar objetivos: Evaluados los dos puntos anteriores, el tercer 
paso será marcarnos unos objetivos a corto y medio plazo, como 
mucho. 

En este punto es preciso tener en cuenta dos cuestiones funda-
mentales: La primera es interiorizar que las tecnologías de la in-
formación y la comunicación están en constante evolución, luego 
todo lo que definamos hoy debemos estar dispuestos a adaptarlo 
a la evolución mañana y, la segunda, es que si nuestro despacho es 
unipersonal debemos proponernos el mantenimiento directo y 
constante con ciertas pautas temporales, y si nuestro despacho es 
colectivo, será vital poder designar una persona responsable de su 
mantenimiento y actualización.

Estos objetivos podrán ser:
a) Web o Blog: Podemos empezar por evaluar otras páginas 

web o blogs de despachos de abogados que nos gusten especial-
mente, realizar un análisis de cómo queremos mostrar al mundo 
nuestro despacho en la red y embarcarnos en su diseño, bien con-
tratándolo a un tercero especializado, o bien implicándonos en 
formarnos para poder no sólo diseñarlo nosotros mismos sino 
ser capaces de gestionar su continuado mantenimiento. Esto úl-
timo no es tan sencillo como delegar, si bien es lo más recomen-
dable si contamos con interés propio o con alguien en el despa-
cho que desempeñe estas fortalezas informáticas ya que, si somos 
o nos disponemos a ser abogados digitales, es porque vamos a ser 
capaces de trabajar las herramientas digitales a nuestro alcance y 
mantener actualizada nuestra formación en este ámbito.

b) Generar contenido de valor con destino a nuestro público 
objetivo: Diseñado nuestro web site o blog, el siguiente paso es 
generar contenido de valor directamente relacionado con nues-
tra oferta especializada. Aplaudo a los despachos de abogados 
unipersonales que además del ajetreado día a día mantienen ac-
tualizados sus blogs; conlleva un trabajo importante muy valora-
ble que, incluso en los despachos colectivos, es difícil de articular 
si no se establece un plan o cronograma interno de publicaciones 
por áreas.

c) Compartir e interactuar en redes sociales: Las redes sociales 
son las herramientas más usadas hoy en día por los usuarios de 
Internet. 

Lo que hace unos años ni siquiera existía o se contemplaba 
exclusivamente para jóvenes y para el ocio, se ha convertido ac-
tualmente en la plataforma de comunicación, comercialización 
y visualización más empleada a nivel mundial.

Las redes sociales serán el escaparate comercial que nos per-
mitirá acercarnos a nuestro público objetivo, dar soporte y mul-
tiplicar el alcance exponencial de cuanto demostramos trabajar 
mediante las publicaciones de nuestra web o blog en materias 
sobre las especialidades que el despacho ofrece; mantenernos al 
día en información de interés para nuestro sector y generar con-
tactos de calidad.

ESTUDIS

(Ve de la pàgina anterior)

Lo que hace unos años ni siquiera existía, se 
ha convertido actualmente en la plataforma de 
comunicación, comercialización y visualización 
más empleada a nivel mundial.
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Todas estas ventajas 
estarán a nuestro alcan-
ce si las trabajamos con 
interacción, si somos 
capaces de generar co-
munidad, de favorecer 
el diálogo, de dar res-
puestas y demostrar que 
escuchamos y atende-
mos. En caso contrario, 
podremos advertir otras 
ventajas como la de ob-
tener información de 
calidad, pero estaremos 
desperdiciando el po-
tencial de las restantes.

Es conveniente elegir 
por tanto las redes que 
vamos a trabajar con 
eficacia, sin necesidad 
de estar en todas, ya que 
cada una tiene su espe-
cial público, lenguaje y 
funcionalidad. 

Mi recomendación 
para despachos profesionales, ya sean unipersonales o colectivos, 
es trabajar LinkedIN, twitter y Google + con carácter priorita-
rio. La primera ofrece una red de contactos de calidad a nivel 
profesional y empresarial muy favorecedora a las recomendacio-
nes y a la generación de debate; la segunda favorece la interac-
ción con un alcance exponencial infinito del público objetivo 
al que destinar nuestra oferta de contenido en la red y, además, 
rápidamente descubrimos la ventaja colaborativa generadora de 
networking y la actualización de información de calidad en poco 
tiempo; y la tercera básicamente (aun cuando tiene cada vez más 
ventajas) por apuntar un tanto más a nuestro posicionamiento 
SEO en buscadores, ya que viene a suponer darle a Google de 
primera mano nuestro contenido.

Otras redes sociales como Facebook, Pinterest, Instagram 
también están siendo bien gestionadas en nuestro sector, pero es 
cierto que no suelen entrar entre los primeros objetivos dado su 
carácter eminentemente visual, lo que nos exige incorporar a la 
calidad de información, calidad y cantidad en imagen, en lo que,  
siendo abogados, debemos cuidar el cumplimiento de las nor-
mas de propiedad intelectual, compartiendo imágenes propias 
o libres de derechos.

4. Definir la estrategia que nos permita alcanzar esos objetivos: 
Definir las concretas acciones para alcanzar los objetivos; marcar-
nos las pautas temporales de cumplimiento de nuestras acciones y 
designar un responsable serán claves para conocer qué estrategia 
debemos definir. 
5. Implementar las acciones, difundir y medir: Llega el momento 
de la verdad. Vemos materializado todo el diseño de nuestra estrate-
gia digital y hemos de ponernos a trabajar en las acciones definidas. 

A partir de este momento, 
será importante acompa-
ñar nuestras acciones de 
difusión y medida.

A través de las redes so-
ciales se nos facilitará la 
difusión de nuestro con-
tenido, nuestros valores 
de marca, interactuar con 
nuestro público objetivo y 
generar comunidad y con-
versación en torno a los 
temas de interés seleccio-
nados.

Como en toda gestión 
de acción, deberemos ser 
capaces de evaluar perió-
dicamente los resultados, 
de medir el grado de cum-
plimiento y la repercusión 
de nuestras acciones, así 
como de modificar y ac-
tualizar nuestra estrategia 
si el resultado está tardan-
do en exceso más de lo es-

perado, no da resultados, o sencillamente hemos aprendido tanto 
que estamos dispuestos a incorporar una nueva acción innovadora 
a la gestión de nuestra presencia digital. 

Tratemos nuestra estrategia digital como un proceso de mejora 
continua y conseguiremos mejorar constantemente.

Existen múltiples herramientas de evaluación que nos permitirán 
de forma periódica medir los resultados de nuestras acciones y co-
nocer en qué punto estamos cumpliendo objetivos y en qué otro de-
bemos mejorar, qué recursos hemos empleado y cuáles podríamos 
emplear en dicha mejora, hasta incluso llegado el momento valorar 
cuantos de nuestros seguidores se han convertido en nuestros pres-
criptores, “recomendadores” e incluso nuevos clientes.

Termino recordando de nuevo que somos personas que trabaja-
mos por y para personas. Los abogados hemos sido educados en 
una especie de tendencia objetiva en una época en la que se esperaba 
de nosotros que todo lo objetiváramos. Luego, aun cuando somos 
rigurosos y en ocasiones críticos, mantener una actitud positiva y 
cercana suma, aporta valor y multiplica nuestro alcance a las per-
sonas.

Nosotros también hemos cambiado. Somos una profesión que 
trabaja muy cerca de las personas en la vida real. ¿Lo demostramos 
en la virtual?.

A través de las redes sociales se nos facilitará la 
difusión de nuestro contenido, nuestros valores 
de marca, interactuar con nuestro público 
objetivo y generar comunidad.
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