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LA SOLIDARITAT, 
UNA ALTRA OPCIÓ DEL TESTAMENT

I PER QUÈ NO?
FER TESTAMENT A FAVOR DE LA CREU ROJA ÉS POSITIU

SERIETAT I
PROFESSIONALITAT
En destinar la teva herència a la Creu Roja, milloraràs la qualitat de vida de 

les persones en risc d’exclusió social.

I PER QUÈ NO?

COM CONTINUAR 
AMB EL TEU  
COMPROMÍS  
HUMANITARI

En el moment de fer testament, hem de prendre decisions fonamentals 

sobre la distribució dels nostres béns.

Una opció és donar els nostres recursos a una institució humanitària 

com la Creu Roja, per tal que es destinin a projectes socials i solidaris.

La institució humanitària destina les herències, llegats i donacions a finançar

els projectes especials i humanitaris més prioritaris en cada moment.

HERÈNCIES I  

LLEGATS  

SOLIDARIS

SOL·LICITA  

ARA LA 

TEVA GUIA 902 222 292
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Som a les acaballes del mes de juliol i ja veiem 
molt a prop les merescudes vacances d’agost i 
el poder desconnectar del tràfec diari que com·
porta la nostra feina. Ara que s’acosta aquest 

moment de treva, us vull fer cinc cèntims d’allò més re·
llevant que estem impulsant des de la Junta de Govern, 
en el nostre compromís de millorar les condicions en les 
que exercim la nostra professió. 

Per començar, vull agrair a tots els col·legiats i col·
legiades que, de manera totalment desinteressada, des 
de les comissions i seccions del Col·legi, organitzen 
cursos, xerrades, ponències, conferències i tota mena 
d’activitats que enriqueixen la vida col·legial, tant des 
del punt de vista formatiu com relacional. He de desta·
car, de manera especial, la gran tasca de les comissions 
i seccions, cada cop més nombroses, que duen a terme 
una intensa activitat, amb intercanvis d’informació i de 
criteris, tot analitzant la més rabiosa actualitat profes·
sional. És aquest un exercici de solidaritat on tothom 
posa al servei dels companys i companyes els seus conei·
xements. Una posada en comú que ens dóna molt valor 
afegit, com a professionals individuals i com a col·lectiu.  

En els temps que vivim, la situació econòmica s’ha de 
tenir molt en compte. Sóc conscient de la quantitat de 
despeses que ja tenim pel sol fet de desenvolupar la nos·
tra feina, i per això, en la mesura que puguem, les quotes 
de l’ICAT sempre seran el màxim d’ajustades que per·

meti la gestió del Col·legi. Un repte que assumim sense 
minvar les prestacions i els serveis que reben els nostres 
companys. 

L’Advocacia institucional ha aconseguit treballar con·
junta i aturar que l’IVA s’apliqués als serveis prestats per 
advocats en el marc de la Llei 1/1996, de 10 de gener, 
d’assistència jurídica gratuïta, i com actualment ho està 
fent per evitar que els jutjats es col·lapsin a l’assumir la 
tramitació de les clàusules terra.

També hem posat en el nostre punt de mira la rees·
tructuració i la millora dels espais de l’ICAT. Volem 
transformar el Col·legi per fer·lo més funcional i, tam·
bé, un indret més acollidor per als seus treballadors. 
Ja hi estem treballant i ben aviat us en donarem més 
detalls. 

Una altra de les nostres prioritats és la digitalització. 
En aquesta línia, hem signat un conveni amb l’edito·
rial Tirant lo Blanch, la qual ha posat a disposició del 
Col·legi la totalitat del seu fons editorial, que podeu 
trobar a la seva plataforma “Nube de Lectura”. Som 
conscients que la formació és essencial en la nostra feina 
i per aquest motiu és un dels principis fonamentals de 
la nostra gestió. 

En definitiva, seguim el full de ruta que ens vam 
marcar al començament del nostre mandat. Aprofito 
aquestes línies per desitjar·vos a tots i totes unes molt 
bones vacances. Fins a la tornada!

Seguim el full de ruta

«He de destacar especialment la gran tasca de les comissions 
i seccions, cada cop més nombroses, que duen a terme una 

intensa activitat, amb intercanvis d’informació i de criteris i de 
manera totalment desinteressada»

 Manel Albiac Cruxent
 Degà

    Col·legiat núm. 1882



Tirant Analytics: inteligencia para juristas.
Big data para profesionales del derecho.

Tirant lo Blanch ha revolucionado el concepto de búsqueda de información para 
profesionales del sector legal con el desarrollo de Tirant Analytics, una nueva 
herramienta centrada en la visualización gráfica de la información y en la minería de 
datos legal. 

Tirant Analytics permite un crecimiento exponencial del éxito de los profesionales 
del Derecho en sus asuntos, al tratar la información desde un punto de vista 
pluridimensional mediante la incorporación del Big Data y la búsqueda inteligente. 
Ahora es posible acceder en mínimo tiempo a información clave en la toma de 
decisiones, lo que eleva sustancialmente las probabilidades de acierto al poder ver 
lo que la jurisprudencia esconde.

Solicite una clave demo en:  

atencionalcliente@tirantonline.com

Tirant lo Blanch presenta:

Lo vemos diferente
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  Després del resultat obtingut 
a les eleccions celebrades el dia 20 
de desembre de 2016, el passat 
dia 16 de gener es va constituir, en 
un acte privat a la seu de l’ICAT, 
el nou equip de Junta de Govern 
liderat per  Manel Albiac.

L’acte va reunir els antics com·
panys que han format part de la 
Junta de l’ICAT durant el perí·
ode 2013·2016, amb les noves 
incorporacions.  Marta Virgili, 
Ramon Setó, Lorenzo Santos, 
Ramon Maria Sans, Irma Rol·
dán, Jennifer Macía i Fina Mén·
dez s’integren en un equip que, 

tal i com va voler destacar el degà, 
continua amb la combinació en·
tre joventut i experiència que ja 
va caracteritzar l’anterior mandat. 

El degà va voler agrair  als 
membres sortints la seva aporta·
ció en aquests darrers anys, en els 
que va destacar que ‘hem reeixit 
en el nostre propòsit d’implantar 
una nova manera de gestionar la 
institució, basat en la racionalit·
zació de la despesa, la proximi·
tat als col·legiats i el reforç dels 
serveis que oferim, un model en 
el que pretenem aprofundir en 
aquests propers anys’. 

Manel Albiac és reelegit degà amb una Junta 
parcialment renovada
Set nous companys prenen possessió del càrrec per al mandat 2017-2021 

JUNTA DE GOVERN

Manel Albiac Cruxent - Degà    

Julio de Parellada Durán - Vicedegà

Maite Jiménez González - Diputada Segona

Rocío de Mantaras Macián - Diputada Tercera

Javier Gutiérrez Martín - Diputat Quart

Marta Virgili Rabinad - Diputada Cinquena

Ramon Setó Andreu - Diputat Sisè

Ramon Maria Sans Ballart - Diputat Setè

Lorenzo Santos Núñez - Diputat Vuitè

Alberto García Rodríguez - Tresorer

Irma Roldán Mazana - Bibliotecària

Estela Martín Urbano - Secretària

Ester Girol Palet - Vocal del Vendrell

Jennifer Macía Morilla - Vocal del Vendrell

Fina Méndez Higuero - Vocal de Valls
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 El dia 10 de març de 2017, 
en un acte solemne obert a tots 
els col·legiats de l’ICAT, va 
tenir lloc l’acte formal de jura 
de càrrecs davant del conseller 
de Justícia, Carles Mundó, al 
qual també hi van assistir, en·
tre altres autoritats, el subde·
legat del Govern a Tarragona, 
Jordi Sierra, el primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament de 
Tarragona, José Luis Martín 
i el president de l’Audiència 
Provincial de Tarragona, Javier 
Hernández.

El primer en jurar el càrrec va 
ser el degà, Manel Albiac, se·
guit dels set membres de la Jun·
ta que continuen del mandat 

anterior i dels set que són nous, 
que van rebre la medalla que els 
acredita de part del degà.

En el seu parlament, el degà 
va tornar a agrair als membres 
sortints la seva aportació en 
aquests darrers anys, i va recor·
dar que ‘la bona gestió econò·
mica permet abaixar quotes, 
però també oferir més serveis 
als col·legiats, millorar les 
instal·lacions del Col·legi i tota 
mena d’iniciatives’. En aquest 
sentit, Albiac va assegurar que 
la Junta afronta aquests propers 
quatre anys ‘amb la màxima il·
lusió’ i va subratllar també que 
‘cal continuar obrint el Col·legi 
a tots els professionals del dret, 

perquè la institució sigui de 
tots i tothom hi participi, per 
això hem conformat un equip 
transversal’. Albiac va destacar 
també la importància de vetllar 
per la deontologia professional 
i per a tot allò que té a veure 
amb l’exercici de la professió, i 
ha posat també com a priori·
tats de la seva gestió la digitalit·
zació dels serveis col·legials, la 
defensa del torn d’ofici, la ges·
tió del fons editorial de l’ICAT 
i potenciar la funció social de 
l’Advocacia. 

Per la seva banda, el con·
seller de Justícia va posar en 
valor la tasca que fa l’ICAT i 
els col·legis d’advocats perquè 

‘els advocats puguin continu·
ar fent la seva feina en les mi·
llors condicions possibles, ja 
que els col·legis són vitals per 
defensar els interessos de tot 
el col·lectiu’. Mundó va afegir 
que els advocats que s’impli·
quen a la Junta de Govern ad·
quireixen ‘un compromís amb 
els seus companys, però també 
un compromís amb la socie·
tat, ja que la funció social dels 
col·legis d’advocats és molt im·
portant’. Mundó va esmentar 
la formació, la gestió del torn 
d’ofici o les causes socials com 
a exemples de les prioritats que 
ha de tenir un col·legi d’advo·
cats en la seva gestió.

El conseller de Justícia Carles Mundó presideix la 
presa de possessió de la nova Junta de Govern

El conseller de Justícia acompanyat de la nova Junta de Govern i els membres que deixen el càrrec

PRESA POSSESSIÓ

Les prioritats per a aquest mandat seran la formació, la digitalització dels serveis als col·legiats i 
potenciar la funció social de l’Advocacia



DOLORES PROMESAS
- Madrid

Por eso, cumpliendo condiciones*, te ayudamos mes a mes con tus gastos,
bonificándote en:

Nóminas y Seguros sociales.

Impuestos estatales: IVA, IRPF, Sociedades...

Suministros, seguridad privada y seguros de protección.

* Bonificación de recibos para Pymes y Autónomos con residencia fiscal en España que contraten la Cuenta 1I2I3 Pymes y cumplan sus condiciones: 1) Ingresar al menos 9.000€ en la Cuenta 1I2I3 Pymes o en cuenta de crédito con 
misma titularidad en los últimos 3 meses; 2) Realizar los pagos de nóminas mensuales a los empleados y pagos de Seguros Sociales; 3) Realizar un mínimo de 6 movimientos en los últimos 3 meses con tarjetas Santander asociadas a 
la Cuenta 1I2I3 Pymes o en cuenta de crédito con misma titularidad; 4) Comisión de mantenimiento de 9€/mes (si no se cumplen condiciones durante 3 liquidaciones: 18€/mes).
El importe sobre el que se calcula la bonificación se limita a un máximo de 3.000€ mensuales por cada uno de los siguientes grupos: remesas de nóminas y Seguros sociales; impuestos estatales relacionados con la actividad 
profesional; suministros (agua, gas, electricidad y telecomunicaciones de emisores españoles) y empresas de seguridad privada españolas; seguros de protección de prima periódica mediados o distribuidos por Grupo Santander. 
Más información en www.bancosantander.es

www.bancosantander.es  -  900 123 900

Y además accedes al Mundo 1I2I3 Pymes con el que obtendrás:
Condiciones ventajosas en productos de financiación.
TPV 1I2I3 Pymes en condiciones preferentes.
Gestor especialista en comercio exterior y mucho más.

Nóminas y Seguros sociales.

Queremos que la historia de tu negocio
sea una larga historia.

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

menor riesgo y 6/6
de mayor riesgo.

1/6 Banco Santander está
adscrito al Fondo de Garantía
de Depósitos de Entidades de

Crédito. Para depósitos en dinero,
el importe máximo garantizado

es de 100.000 euros por depositante
en cada entidad de crédito.
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 El passat mes d’abril, la Junta 
de Govern va nomenar com a nou 
gerent de l’ICAT a Xavier Socias 
Julbe,  que substitueix en el càrrec a 
María Eugenia Bodas Daga.

Enginyer tècnic industrial 
i MBA, Socias ha estat secretari 
tècnic del Col·legi d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Tarragona 
(CETIT) des de l’any 2005  i fins 
a l’actualitat, on va desenvolupar 
tasques en àrees estratègiques, co·
mercials i de gestió de projectes. 

També ha liderat iniciatives de cai·
re tecnològic dins de l’Associació 
Intercol·legial i altres institucions 
d’àmbit professional.

L’experiència professional apor·
tada per la nova gerència en la ges·
tió i execució de projectes d’àmbit 
col·legial contribuirà a liderar la 
renovació i la implementació de 
nous serveis i accions de millora de 
l’ICAT, apostant per la innovació 
i la qualitat com a factors clau de 
competitivitat.

Xavier Socias , nou gerent de l’ICAT

Acte de benvinguda celebrat el dia 3 de març de 2017Acte de benvinguda celebrat el dia 29 de maig de 2017

Els nous col·legiats, protagonistes dels actes 
de benvinguda 

 Com ve sent habitual en 
aquesta secció, una vegada més 
recollim els actes de benvinguda 
que tenen lloc periòdicament 
a la seu de l’ICAT. En aquestes 
trobades el degà Manel Albiac, 
acompanyat de membres de la 
seva Junta de Govern i del Grup 

d’Advocats Joves, així com del 
gerent de l’ICAT, explica als 
companys recent incorporats 
l’organització del Col·legi, els 
serveis dels que poden gaudir i 
les activitats programades, i els 
anima a participar de la vida 
col·legial a través de les diferents 

seccions i comissions i a fer ex·
tensibles els seus dubtes, inqui·
etuds professionals o propostes, 
posant·se a la seva disposició. 
En acabar l’acte el degà els fa 
entrega d’un petit obsequi i són 
convidats a fer una visita per les 
dependències del Col·legi. En·

guany s’han realitzat dos actes 
de benvinguda que han tingut 
lloc el mes de març i el mes de 
maig.

Durant el primer semestre de 
2017 s’han donat d’alta a l’ICAT 
divuit col·legiats exercents i qua·
tre col·legiats no exercents.
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Entrada dels patges reials al saló d’actes de l’ICAT Actuació del grup d’animació

 El passat mes de desembre 
com cada any el saló d’actes de 
l’ICAT es va omplir de gom a 
gom per celebrar l’arribada dels 
patges reials. 

L’espera va ser amenitzada per 
un grup d’animació. El vicedegà 
va donar la benvinguda als pat·
ges que van recollir les cartes dels 
nens i els van entregar un obse·

qui. La festa va acabar amb un 
berenar de coca de xocolata. Es·
perem retrobar·vos de nou l’any 
vinent per celebrar plegats una 
diada tant especial per a tothom 

com és aquesta, en la que podem 
obrir el Col·legi a les vostres famí·
lies i compartir tots plegats una 
estona d’esbarjo fora de l’àmbit 
estrictament professional.

Festival infantil de Nadal

 La veu em frisa (títol extret d’un vers de 
Montserrat Abelló) és un projecte en el qual 
l’ICAT, com a membre del Ple Institucional 
i Social per al Foment de l’Ús de la Llengua 
Catalana al Camp de Tarragona, hi participa 
des de fa quatre anys de la mà de col·legiats, 
personal i membres de la Junta de Govern 
que voluntàriament realitzen, per Sant Jordi, 
lectures en centres hospitalaris i residències de 
gent gran.

La Cristina Roset, administrativa de l’ICAT, 
fa dos anys que hi col·labora. “El meu primer 
any  vaig participar a les lectures solidàries al 
Pius Hospital de Valls, amb un balanç molt 
positiu; aquest any he col·laborat amb les lec·
tures però a la Policlínica del Vendrell”. La 
Cristina comenta que “les lectures són curtes 
per tal de mantenir l’atenció dels oients i es·

tan introduïdes a través d’un guió format per 
contes, faules  d’Isop, endevinalles que donen 
molt de joc i permeten una major interacció 
entre els participants”. Enguany s’han introdu·
ït tres poemes de mossèn Ramon Muntanyola 
per retre·li un petit homenatge en l’any del 
centenari del seu naixement.

El Col·legi participa un 
any més de les lectures 
voluntàries per Sant Jordi

 La ludoteca és un servei 
organitzat per la Comissió 
de Conciliació, Polítiques 
per a la Igualtat i d’Atenció 
al Col·legiat i va adreçat als 
fills i filles dels col·legiats 
d’entre cinc i deu anys. Du·
rant les tres darreres edici·
ons, que van tenir lloc per 
les festes de Nadal, Setmana 
Santa i durant la darrera set·
mana del mes de juny, han 
participat 67 infants.

La ludoteca té lloc des de 
fa tres anys a la Parròquia de 
Sant Pau, entitat amb qui el 
Col·legi manté un acord de 
col·laboració.

Més de seixanta 
infants fan ús del 
servei de ludoteca 
organitzat per 
l’ICAT

D’esquerra a dreta, Ester Girol, Cristina Roset i
Jenifer Mendoza 
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 Durant la sessió solemne es va procedir a la lectura de l’acord 
de Junta de Govern segons el qual es concedeix la insígnia 
d’argent als col·legiats que han complert 25 anys d’exercici de la 
professió sense nota desfavorable al seu expedient.  La compa·
nya Maria Mercè Martorell va ser l’encarregada de fer el discurs 
en nom dels homenatjats.

Sr. José Luis Sarmiento Roman
Sr. Manuel Mateo Baldrich
Sr. Josep Maria Estil·les Farré
Sr. Agustín Escoda Pastor
Sr. José Luis Calderón Aisa
Sr. Xavier Magriñà Mier
Sr. Ricard Montagut Prats
Sr. Antoni Boquet Llorens
Sra. Núria Sabat Achón
Sra. María Eugenia Marí Ruiz
Sra. Carmen Buil Martínez
Sra. Jordina Sonet Romagosa
Sr. Rafael Díaz García
Sra. Maria Mercè Martorell Comas

Més de dues-centes persones participen dels actes 
programats en motiu de la diada de Sant Raimon
El conseller de Justícia i la secretària 
d’Estat presideixen la sessió solemne de la 
festa col·legial

 El divendres 28 d’abril es va celebrar l’acte central de la festa 
col·legial en honor a Sant Raimon de Penyafort. Un total de 
vint nous col·legiats van assistir a l’acte de la imposició de la toga 
acompanyats dels seus padrins de jura.

Homenatge als 25 anys d’exercici

JURANTS PADRINS/-ES

Sra. Elisabeth María Álvarez Gómez    Sra. Izaskun Larroya Robert

Sra. Amada Vallejo López    Sr. Daniel Moreno Pérez

Sr. Álvaro Rincón Millán    Sr. Rubén Viñuales Elías

Sr. Álex León Fernández    Sr. Jordi Carrasco Urtiaga

Sr. Xavier Capilla Mendia    Sr. Antoni Mendía Martí

Sra. Sara Anguera Bartolomé    Sr. Alberto García Rodríguez

Sra. Paula Álvarez Abrio    Sr. Ramon Setó Andreu

Sr. Arnau Clua Rofes    Sr. Pedro Tomás Lucena Belmonte

Sra. Andrea González Julià    Sr. Julio Francisco de Parellada Durán

Sra. Anna Masip Meroño    Sr. Gerard Salom Tejado

Sra. Gala Caballer Fonollosa    Sr. Carles Herrera Collado

Sr. César Plaza Torrado    Sra. Yolanda Vizcarro Caparrós

Sr. Joan Montoro Bori    Sra. Maria Martí Sole

Sra. Maria Lorena Aincioa Pérez    Sra. Araceli Molina Camacho

Sr. Adrián Cuenca Padilla    Sra. Ester Girol Palet

Sra. Montserrat Martínez Alonso    Sr. Javier Gutiérrez Martín

Sr. Miguel Ángel Cilleruelo Andrés    Sra. Jennifer Macía Morilla

Sra. Cristina Zaragoza Toda    Sra. Maria Dolors Toda Esteve

Sr. Juan Antonio Ruiz Gila    Sra. Maria Àngels Montañola Chancho

Sr. Albert Sabaté Altisent    Sr. Josep Miquel Molero Ciutat
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 El conseller de Justícia, Carles 
Mundó, va subratllar la impor·
tància de completar el procés de 
digitalització del sistema judicial 
i va reivindicar la necessitat que 
Catalunya tingui la mateixa ràtio 
de jutges per habitant que la mit·
jana de l’Estat, una millora que 
faria que els jutjats catalans tin·
guessin setanta jutges més. Mun·
dó va reiterar el seu compromís 
en què la Generalitat impulsi el 
Fòrum Judicial de Tarragona, un 
equipament que el conseller va 
reconèixer que ‘és vital i per ai·
xò estem treballant intensament 
amb l’Ajuntament; en els pro·
pers mesos esperem anunciar el 
calendari per fer·lo realitat’.

Per la seva banda, la secretà·
ria d’Estat de Justícia, Carmen 
Sánchez·Cortés, va enumerar 
els reptes del Ministeri de Jus·

tícia, com ara aconseguir un  
sistema judicial àgil i més digi·
talitzat, que contempli els punts 
de vista dels professionals i total·
ment operatiu en la lluita contra 
la corrupció.

El degà de l’ICAT, Manel 
Albiac, va posar en valor la tas·
ca que fan els advocats per fer 
progressar la societat, destacant 
la importància cabdal de la jus·
tícia gratuïta i definint l’advo·
cacia com ‘una elecció de vida’. 

Albiac va encoratjar als nous 
col·legiats a practicar l’advocacia 
amb rigor professional i amb la 
màxima vocació.  En el mateix 
sentit, el president del Consell 
de l’Advocacia Catalana, Carles 
McCragh, va reivindicar la tasca 
dels advocats joves, posant en 
valor la importància de les do·
nes advocades. Per la seva ban·
da, el president de l’Audiència 
Provincial de Tarragona, Javier 
Hernández, va subratllar el rol 

transcendental dels juristes ‘com 
a guardians dels valors democrà·
tics’. El fiscal en cap de l’Audi·
ència Provincial de Tarragona, 
Xavier Jou, va incidir en  ‘l’es·
tabilitat del personal al sistema 
judicial, perquè els mitjans són 
importants, però el factor humà 
és clau’. La tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament de Tarragona, El·
vira Ferrando, va destacar l’im·
puls que aporten els advocats jo·
ves per fer front a les injustícies.

Sessió solemne

Mundó reitera el 
seu compromís per 
tirar endavant el 
Fòrum Judicial de 
Tarragona

 Com es tradició, a les 13.00h es va ce·
lebrar la missa en memòria dels companys 
difunts. Previ a l’acte institucional, el degà i 
la Junta de Govern van rebre a les autoritats 
convidades, que van signar al llibre d’honor 
del Col·legi.

A les 18.00h va donar inici la sessió so·
lemne que va estar presidida pel conseller de 
Justícia, Carles Mundó, la secretària d’Estat 
de Justícia, Carmen Sánchez·Cortés, el degà  
de l’ICAT, Manel Albiac, el president del 
Consell de l’Advocacia Catalana, Carles Mc·
Cragh, la tinent d’alcalde de l’Ajuntament de 
Tarragona, Elvira Ferrando, el president de 
l’Audiència Provincial de Tarragona, Javier 
Hernández, i el fiscal en cap de l’Audiència 
Provincial, Xavier Jou. Taula presidencial encapçalada pel conseller de Justícia i la secretària d’Estat de Justícia

Imatge del saló d’actes durant la sessió solemne
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Sopar de gala

Activitats lúdiques i esportives

 Finalitzat l’acte més institucional, que va omplir de gom a gom el 
saló d’actes de l’ICAT, la festa va acabar amb el tradicional sopar que 
va tenir lloc al Tinglado número 1 del Port de Tarragona. El mo·

ment més solidari de la nit va tenir lloc durant la celebració del sopar 
de gala, amb un sorteig benèfic en el que es van recaptar 1.615€ que 
es van destinar íntegrament a la Fundació ICAT de l’Advocacia.

 Durant la setmana prèvia a la 
festa, el Grup d’Advocats Joves 
de Tarragona va organitzar un 
seguit d’activitats de caire més 
lúdic, que van precedir als actes 
més institucionals, entre els quals 
destaquen un torneig de futbol 
entre advocats , jutges i  funcio·
naris i una cata de cerveses “Ro·
sita” maridades amb tapes fredes.

Des de la Junta de Govern 

volem agrair a totes les perso·
nes que ens han acompanyat en 
aquesta nova edició de la festa de 
Sant Raimon, compartint troba·
des més institucionals amb actes 
més festius i de caire més solidari. 
Esperem que continueu acompa·
nyant·nos i poder retrobar·nos 
de nou l’any vinent per vetllar per 
aquesta tradició i mantenir ben 
viva la nostra institució.

Partit de futbol entre advocats i funcionaris de l’Administració de justícia

Tast de cerveses «Rosita»                                                          
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 El passat mes de març es va 
constituir un acord de reciproci·
tat entre els col·legis d’advocats de 
Tarragona i Reus que permetrà que 
els lletrats d’ambdues demarcaci·
ons puguin beneficiar·se dels ser·
veis de les respectives seus. L’acord 
estableix que els professionals de 
les dues àrees puguin utilitzar les 
instal·lacions dels dos col·legis i 
dels serveis que s’hi presten, com 
ara el de togues, ordinadors, tex·
tos de consulta, dipòsit i recollida 
de documentació i altres serveis 
bàsics.

L’acord entre l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Tarragona i l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Reus també 
preveu que s’impulsin accions con·
juntes per donar a conèixer la tasca 
de l’advocacia a la societat i el servei 
que presten els col·legis als lletrats.

Els col·legis d’advocats de Tarragona i 
Reus signen un conveni per compartir 
instal·lacions i serveis

Manel Albiac, degà de l’ICAT, i Encarna Orduna, degana del Col·legi de Reus, durant l’acte signatura 

D’esquerra a dreta, Gemma Fabregat, professora titular de Dret del Treball de la UV, el degà de l’ICAT, 
Manel Albiac, i la directora d’edició i formació de l’editorial Tirant lo Blanch, María José Gálvez

 Un seminari sobre dret del 
treball va ser la primera de les 
diverses jornades formatives que 
l’ICAT i l’editorial Tirant lo 
Blanch organitzaran en el marc 
d’un conveni de col·laboració 
signat el passat mes de març. El 
programa té com a objectiu po·
tenciar la formació continuada 
dels col·legiats i preveu l’orga·
nització de diverses activitats 
formatives, tant en format pre·
sencial com a través de la plata·
forma ‘online’ de l’editorial.

L’ICAT i l’editorial 
Tirant lo Blanch 
impulsen un programa 
per potenciar la 
formació continuada
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 El Col·legi d’Advocats de Tar·
ragona ha signat un conveni amb 
l’editorial Tirant lo Blanch en vir·
tut del qual posa a disposició dels 
seus col·legiats la  totalitat del fons 
disponible a la plataforma “Nube 
de lectura”.

 Amb aquest acord la Junta de 
Govern dóna compliment a un 
dels objectius del seu programa 
electoral, com és el de potenciar la 
digitalització dels serveis col·legials 
i millorar la gestió del fons editori·
al, mantenint el servei de consulta 
i préstec presencial i complemen·
tant·lo amb l’accés digital als recur·
sos informatius.

El funcionament d’aquesta bibli·
oteca és similar al de la biblioteca 
presencial: l’usuari tria el llibre i se’l 
pot endur en préstec (durant set 

dies). La plataforma permet previ·
sualitzar les 30 primeres pàgines i 
la impressió de 50 pàgines per usu·
ari i mes.  Els col·legiats de l’ICAT 
podran disposar de 30 préstecs per 
any. L’accés a la “Nube de lectura” 
es realitza a través de l’àrea privada 
de la web col·legial. 

Per donar a conèixer aquest nou 
servei, el dia 30 de juny va tenir 
lloc a la seu del Col·legi una sessió 
pràctica de formació en la que el Sr. 
David López, de Tirant lo Blanch, 
va explicar el funcionament dels 
recursos de consulta amb Tirant 
que els col·legiats de l’ICAT tenen 
disponibles gratuïtament des de 
l’àrea privada, com són la base de 
dades jurídica i, des del mes d’abril 
de 2017, l’accés a la totalitat de la 
biblioteca digital.

L’ICAT ofereix als seus col·legiats un nou 
servei de biblioteca digital

Sessió de formació realitzada a la seu de l’ICAT

Més de 2.500 llibres disponibles mitjançant un sistema de préstec electrònic digital a través de la 
plataforma “Nube de lectura”

 El Consell de l’Advocacia Catalana 
ha signat un conveni de col·laboració 
amb el Departament de Justícia per a 
la implantació de videocomunicacions 
entre les persones internes en centres 
penitenciaris i centres educatius de jus·
tícia juvenil i els seus advocats defen·
sors. Les videoconferències es duran a 
terme a les instal·lacions dels col·legis 
d’advocats d’acord amb un calendari 
d’implantació programat per ambdues 

institucions. Properament s’informarà 
del funcionament d’aquest sistema.
Aquesta iniciativa sens dubte supo·
sarà un estalvi de temps i de despeses 
de desplaçament per als advocats, a la 
vegada que compleix amb els objectius 
marcats pel Departament que aposta 
pel foment i l’ús generalitzat de les no·
ves tecnologies com una eina necessà·
ria i imprescindible per a la millora de 
la Justícia.

Nou sistema de videoconferència 
entre presos i advocats des de la 
seu del Col·legi

 La ciutat de Tarragona disposarà prope·
rament d’un servei d’atenció, informació i 
assessorament al col·lectiu LGBTI (homes i 
dones homosexuals,  bisexuals, transexuals i 
intersexuals)  en el qual col·laborarà el Col·
legi d’Advocats de Tarragona a través d’un 
Servei d’Orientació Jurídica.

L’objectiu del servei és el de recollir les de·
núncies i queixes de les persones que pateixen 
o han patit alguna discriminació per raó de 
diversitat o gènere i, a la vegada, realitzar ac·
tuacions de prevenció, atenció social, suport 
psicològic i assessorament. 

L’ICAT i l’Ajuntament de 
Tarragona col·laboren en un 
projecte per crear un servei 
d’atenció a les diversitats 
afectives, sexuals i de gèneres
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Agenda de formació
(gener-juny 2017)

 Jornada: “Jurisprudència i legislació en matèria de clàusu-
les sòl” 31/01/2017 
Organitza: Comissió de Formació

 Sessió pràctica: “Presentació de demandes al TEDH” 
20/02/2017
Organitza: Secció de Drets Humans

 Conferència: “De què parlem quan parlem de desobediència 
civil?” 21/02/2017 
Organitza: Secció de Drets Humans

 Sessió informativa: “ Subjecció o no a l’IVA en el TOAD” 
24/02/2017
Organitza: ICAT

 Conferència: “La desobediència civil des d’una perspectiva 
constitucionalista” 02/03/2017  
Organiza: Secció de Drets Humans

 Conferència: “Què es pot fer davant d’un abús bancari?” 
13/03/2017  
Organitza: Secció de Dret Bancari

 Jornada: “La resposta penal de l’Audiència Nacional als vo-
luntaris contra l’ISIS”  16/03/2017
Organitza: Secció de Drets Humans

 Conferència: “Aspectes bàsics de propietat intel·lectual i in-
dustrial i litigació per a advocats” 23/03/2017 
Organitza: Grup d’Advocats Joves

 Conferència: “Criteris dels jutjats de família i dels jutjats de 
VIDO sobre l’atorgament de la custòdia compartida dels me-
nors” 29/03/2017 
Organitza: ICAT

 Conferència: “Aspectes bàsics de la pràctica laboral” 
30/03/2017 
Organitza: Grup d’Advocats Joves

 FEM un cafè... sobre les subhastes electròniques 
31/03/2017
Organitza: ICAT

 Conferència: “La psicologia jurídica” 06/04/2017 
Organitza: Grup d’Advocats Joves

 Jornada: “El medi ambient des de la perspectiva dels drets 
humans” 19/04/2017 
Organitza: Secció de Drets Humans

 Conferència: “Tècniques d’interrogatori (1)” 20/04/2017
Organitza: Grup d’Advocats Joves

 Conferència: “Accidents de trànsit: la càrrega de la prova i la 
nova reclamació de danys” 26/04/2017 
Organitza: Secció de Dret Processal Civil

 Seminari: “Dret del Treball” 03/05/2017 
Organitza: Tirant lo Blanch

 Conferència: “Problemes de la prova electrònica: whatsapp, 
e-mails, missatges en xarxes socials” 11/05/2017 
Organitza: Secció de Dret Processal Civil

 Curs: “La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico 
del sector público” (7 sessions) 15/05/2017
Organitza: Secció de Dret Administratiu

 Conferència: “La correspondència privada entre lletrats com 
a mitjà de prova” 16/05/2017 
Organitza: Secció de Dret Processal Civil
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 Conferència: “El dret penal a l’esport” 18/05/2017 
Organitza: Grup d’Advocats Joves 

 VII Jornada d’Estrangeria: “Refugiats i política d’asil” 
19/05/2017 
Organitza: Secció d’Estrangeria

 Conferència: “L’exoneració dels deutes insatisfets. La deno-
minada Llei de la segona oportunitat” 23/05/2017 
Organitza: Secció de la Segona Oportunitat

 Seminari: “ Dret a l’honor i llibertat d’expressió” 26/05/2017
Organitza: Tirant lo Blanch

 FEM un cafè... sobre el Servei d’intervenció especialitzada en 
víctimes de violència masclista (SIE) 26/05/2017 
Organitza: Secció de Drets Humans i Secció de Dret de Família

 Seminari: “Les clàusules abusives” (online) 30/05/2017
Organitza: Tirant lo Blanch

 Conferència: “L’audiència prèvia: especial atenció a la fase 
probatòria” 07/06/2017 
Organitza: Secció de Dret Processal Civil

 Conferència:”IRPF i IP: declaració-liquidació de l’exercici 
2016” (online) 07/06/2017
Organitza: Tirant lo Blanch

 Conferència: “Tècniques d’interrogatori (2)” 08/06/2017
Organitza: Grup d’Advocats Joves 

 Conferència: “Una visió diferent dels litigis sobre produc-
tes bancaris: la defensa exercitada per les entitats bancàri-
es”13/06/2017 
Organitza: Secció de Dret Bancari

 Conferència: “Aspectes legals que han de complir els E-
Commerce” 15/06/2017 
Organitza: Secció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació 

 Conferència: “La visió de la Fiscalia en els delictes contra els 
animals” 16/06/2017 
Organitza: Secció de Dret Animal

 Conferència: “Com fer un bon tràmit d’informe en l’ordre 
penal” 22/06/2017 
Organitza: Grup d’advocats Joves

 Curs d’arbitratge (60 hores lectives) (online) 27/06/2017

Organitza: Tirant lo Blanch
 Conferència “Aspectes fonamentals de la valoració de la pro-

ba per part del jutge” 28/06/2017  
Organitza: Secció de Dret Processal Civil

 Sessions formatives sobre la base de dades jurídica i la “Nube 
de lectura” de Tirant lo Blanch 30/06/2017 
Organitza: ICAT i Tirant lo Blanch
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L’ICAT informa advocats i ciutadans sobre què 
es pot fer per reclamar un abús bancari

 Els abusos bancaris van ser 
el tema central de la confe·
rència que el passat dia 13 de 
març de 2017 va tenir lloc a 
l’ICAT i que, per primer cop, 
va ser una conferència oberta 
a la ciutadania. Més de setenta 
persones van assistir a escol·
tar al president de la Secció 
de Dret Bancari i advocat ex·
pert en la matèria, Joan An·
dreu Reverter, que va explicar 
al públic assistent, format per  
advocats i també ciutadans,  
quines són les possibilitats re·
als que hi ha de que les recla·
macions sobre aquestes males 
pràctiques de les entitats fi·
nanceres prosperin.

Reverter va aprofundir en 

les diverses modalitats de ma·
les pràctiques bancàries que 
han perjudicat centenars de 
milers de persones en els dar·
rers anys i, sobre les clàusules 

sòl, va fer una crítica a la  nor·
mativa introduïda per l’Estat, 
incidint especialment en com 
afecten també a les societats 
mercantils, a banda dels con·

sumidors.
El ponent es va referir tam·

bé a altres clàusules hipote·
càries considerades abusives 
com la vinculació dels préstecs 
a l’índex IRPH. En aquest cas, 
segons Reverter, ‘no es trac·
ta que aquest índex no sigui 
legal, ja que actualment ho 
és, sinó que l’abús vindria pel 
fet que no s’explicava bé als 
consumidors quins eren els 
seus avantatges o desavantat·
ges”.  Fora de l’àmbit hipote·
cari, la sessió va abundar en 
altres abusos bancaris com per 
exemple productes financers 
d’alt risc que es van comerci·
alitzar de manera irregular i 
poc ètica. 

En una sessió oberta a la ciutadania, el president de la Secció de Dret Bancari del Col·legi, Joan 
Reverter, va parlar sobre les reclamacions contra males pràctiques del Col·legi 

Joan Reverter i Rocío de Mantaras, diputada tercera de la Junta de 
Govern

 La sala d’actes de l’ICAT va 
acollir, la tarda del 23 de maig 
de 2017,  una conferència so·
bre l’exoneració dels deutes in·
satisfets i la denominada Llei 
de la segona oportunitat, orga·
nitzada per la recent constitu·
ïda Secció de la Segona Opor·
tunitat. La xerrada va anar a 
càrrec del magistrat del Jutjat 
Mercantil de Tarragona, César 
Suárez, que va analitzar amb 
detall tots els aspectes d’aques·
ta normativa.

El magistrat va admetre que 
la normativa té com a repte le·
gislar dins d’un ‘equilibri com·
plicat’, com és el de ‘permetre 

la resurrecció civil de les per·
sones que no han tingut sort, 

però sense vulnerar un prin·
cipi fonamental de l’Estat de 

Dret, el de pagar els deutes’. 
Suárez va advertir que ‘entre 
tots ens estem carregant el pro·
cediment hipotecari, i això no 
és bo per a l’economia, per a 
que un país funcioni els credi·
tors han de saber que cobraran 
i que ho faran en uns terminis 
raonables’. Suárez va reflexi·
onar sobre el concepte de la 
‘bona fe’, que és fonamental 
en aquest nou marc jurídic 
per discernir entre els casos 
en els que el deute contret es 
pot condonar per possibilitar 
la recuperació de les persones 
afectades i en els que no és 
aplicable aquesta solució.

El magistrat César Suárez analitza la Llei de la segona oportunitat en una 
conferència a la seu col·legial

Lluís Badia i Jaume Campà, presidents de la Secció de la Segona 
Oportunitat, amb el magistrat César Suárez
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L’ICAT organitza un curs de formació sobre la 
llei de règim jurídic del sector públic

 La Secció de Dret Admi·
nistratiu de l’ICAT va orga·
nitzar un curs sobre la Llei 
40/2015 de règim jurídic del 
sector públic, amb l’objectiu 
de formar en tot allò que pre·
veu aquesta normativa tant 
els col·legiats a l’ICAT com a 
professionals de l’Administra·

ció. El curs va constar de set 
sessions i la darrera es va cele·
brar  el passat dia 26 de juny. 
La sessió inaugural va anar a 
càrrec del magistrat de la Sala 
Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Jus·
tícia de Catalunya, Francisco 
José Sospedra Navas. 

El magistrat Sospedra Navas (esquerra) i Pablo Navarro, president de 
la Secció de Dret Administratiu

 El dia 12 de maig de 2017 
va tenir lloc a la seu de l’ICAT 
una ponència sobre el valor 
com a prova en l’àmbit judicial 
de les comunicacions electrò·
niques. Sota el títol, ‘Proble·
mes de la prova electrònica: 
whatsapp, emails, missatges en 
xarxes socials’, el ponent Manel 
Richard, professor titular de 

dret públic i de dret processal 
de la Universitat de Navarra, 
va repassar els aspectes que fan 
que les diverses comunicacions 
electròniques puguin acceptar·
se com a prova en un procedi·
ment judicial, així com les fases 
del procediment i la forma en 
la que aquestes han de ser pre·
sentades.

Una ponència sobre la validesa de les 
comunicacions electròniques com a 
prova judicial omple el saló d’actes 
del Col·legi

La conferència la va presentar Frederic Adán, president de la 
Secció de Dret Processal Civil 

Diversos ponents reflexionen sobre com aconseguir que el sistema judicial i les 
administracions garanteixin un entorn saludable

 Amb el títol “El medi ambient 
des de la perspectiva dels Drets 
Humans”, el passat dia 20 d’abril 
es va celebrar a l’ICAT una tau·
la rodona en la que diversos po·
nents van dir·hi la seva sobre què 
cal fer per millorar la protecció 
que tant el sistema judicial com 
les administracions han de donar 
a aquest dret fonamental dels ciu·
tadans. Hi van participar el Fiscal 

de Medi Ambient de l’Audiència 
Provincial de Tarragona, Ignacio 
Monreal, el vicepresident de Gre·
enpeace a Espanya, el company 
Óscar Cabrero, i el portaveu de la 
plataforma Cel Net, Josep Maria 
Torres, moderats pel president 
de la Secció de Drets Humans 
de l’ICAT, David Rocamora. Va 
presentar la sessió el vicedegà del 
Col·legi,  Julio de Parellada.

L’ICAT debat sobre el medi ambient com un dels drets fonamentals de la 
societat

D’esquerra a dreta Josep M. Torres, Ignacio Monreal, Julio de Parellada, 
Óscar Cabrero i David Rocamora
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 Han passat més de vint anys 
des de que l’any 1996 es va            
inaugurar l’actual seu del Col·
legi d’Advocats de Tarragona i ha 
arribat el moment de fer·hi algu·
nes reestructuracions i millores, 
les quals són del tot imprescindi·
bles i que no fan sinó que adap·
tar·la  a les necessitats actuals de 
la nostra feina.

Fins ara, i per raons de més ur·
gència, s’ha prioritzat la reforma 
de les dependències de l’ICAT al 

Palau de Justícia, la nova creació 
d’un espai als Jutjats de Valls i do·
tar de suficient infraestructura la 
seu que tenim als jutjats del Ven·
drell, però el major nombre de 
companys i companyes, la major 
implicació d’aquests en les dife·
rents comissions i seccions del 
Col·legi i la inevitable evolució 
tecnològica fa que des de la Junta 
ens haguem plantejat optimitzar 
la nostra seu per fer·la molt més 
funcional i pràctica.

Creació d’una sala de 
treball:
Des de l’any 1996 i fins a l’actua·
litat els cens d’advocats i advoca·
des s’ha incrementat en un 36%. 
A més a més les seccions del Col·
legi han tingut un increment en 
els darrers anys, fruit de la cons·
tant evolució de la nostra profes·
sió. Aquest fet ha comportat que 
en la vida diària del Col·legi cada 
cop hi hagin més reunions (i més 
nombroses) i a cops aquestes co·

L’ICAT renova la seu col·legial per 
garantir una major funcionalitat i 
eficiència dels espais

 Imatge de la sala de treball

La reforma es planteja com una millora en la dinàmica de l’organització per obtenir majors 
beneficis per als col·legiats

Les obres s’iniciaran 
aquest mes d’agost 
aprofitant les 
vacances d’estiu i per 
minimitzar l’impacte 
en el servei
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incideixen en el temps. Davant 
d’aquesta circumstància i a fi de 
facilitar la tasca de tothom s’ha 
decidit crear una nova sala de  
treball amb capacitat per a 14 
persones (ampliable a 20 si con·
vé) amb una pantalla de TV de 
65 polsades i amb sistema wifi 
de manera que s’hi puguin con·
nectar els aparells informàtics tot 
millorant les prestacions que pu·
gui oferir el Col·legi.

A més a més, aquesta sala de 
treball complirà amb el nostre 
compromís adquirit amb el De·
partament de Justícia als efectes 
de poder connectar·nos amb els 
centres penitenciaris o amb qual·
sevol altra institució a través de 
videoconferència.

Remodelació de la 
secretaria:
A la seu de l’ICAT és un lloc on 
hi conflueixen tant els companys 
i companyes advocats, com usu·
aris, com el personal laboral i en 

aquest sentit hem de buscar la 
funcionalitat i la comoditat per 
a tots.

En aquest sentit s’ha apostat 
per a que l’espai que ocupa actu·
alment la secretaria sigui diàfan 
i sense obstacles amb una millor 
distribució dels llocs de treball. 
També s’ampliarà el mostrador 
d’atenció a l’usuari, tot tenint un 
lloc on els professionals puguin 
ser atesos de manera personalit·
zada quan així ho desitgin.

Nova cara a la  
biblioteca:
La biblioteca ha de ser un hàbitat 
de treball i consulta i en aquest 
sentit hi ha la necessitat de que 
s’aprofiti al màxim el seu espai per 
aconseguir una major amplitud 
de la mateixa. Així doncs, s’ampli·
arà una part de la sala de consulta 
amb quatre ordinadors i, a més a 
més, a les taules hi haurà quatre 
ordinaris portàtils. També s’ad·
quiriran cadires de manera que 

en cada taula hi puguin treballar 
còmodament quatre persones.

La biblioteca és un lloc pri·
mordial en la nostra vida col·
legial i sobre el qual hem de saber 
quin és realment el seu ús i la seva 
necessitat a fi de que puguem 
adaptar·la a les seves circumstàn·
cies reals, i és per aquest motiu 
que canviarem el sistema d’accés 
a la mateixa que es farà mitjan·
çant el carnet col·legial.

Un col·legi més 
sostenible:
Un dels compromisos que ha·
víem adquirit era el d’apostar 
per un col·legi més sostenible. 
En aquesta línia s’ha procedit a 
canviar la il·luminació de tota 
la planta passant del sistema 
analògic actual a  un sistema on 
només s’utilitzen llums LED, 
aconseguint no només un estalvi 
energètic sinó una millora en les 
condicions de treball de personal 
i col·legiats. 

 Redistribució dels espais a la secretaria col·legial
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 El passat dia 12 de maig es va ce·
lebrar a la seu de l’ICAT la consti·
tució de la nova Junta Directiva del 
Grup d’Advocats Joves de Tarrago·
na per al període 2017·2021, en un 
acte que va estar presidit pel degà 
de l’ICAT, Manel Albiac, acom·
panyat de Jennifer Macía, vocal del 
Vendrell a la Junta de Govern. 

Lluís Escoda continua al capda·
vant de la formació com a presi·
dent, juntament amb Òscar Moli·
na com a vicepresident, Núria Viso 
com a secretària, Marcos Javier Es·
pejo com a tresorer, Álvaro Rincón 
com a vocal primer, i s’incorporen 
a la formació, Maria Celiméndiz i 
Lorena Miranda com a vocals se·
gona i tercera respectivament, que 
prenen el relleu de Jenifer Mendo·
za i Oriol Vázquez.

Els objectius del Grup d’Advo·
cats Joves de Tarragona, des de la 
seva creació, són els d’oferir una re·

presentació dins i fora del Col·legi 
de l’advocacia jove de Tarragona, 
en defensa de les inquietuds, neces·
sitats i interessos d’aquest col·lectiu.

En la seva actual configuració, 
la tasca del GAJ té com a pilars fo·
namentals, a més de l’esmentada 
representació institucional de l’ad·
vocacia jove, oferir una programa·
ció de formació especialitzada i de 
qualitat per als membres del GAJ 
i la resta de col·legiats de l’ICAT, 

l’organització d’activitats d’oci i fo·
ment de les relacions professionals i 
amistoses entre companys,  el man·
teniment de canals actualitzats de 
comunicació digitals i de xarxes 
socials, així com la participació en 
els mitjans oficials del Col·legi, i 
l’administració del fòrum propi de 
debat i consulta lliure per a mem·
bres. Així mateix ofereix un servei 
de suport al nou col·legiat, amb un 
sistema de tutoria gratuïta.  

Finalment, i amb la voluntat 
d’unir esforços amb altres agru·
pacions arreu de Catalunya i de 
l’Estat per a una efectiva defensa 
interterritorial dels interessos de 
l’advocacia jove, el GAJT forma 
part dels Joves Advocats de Catalu·
nya (JAC), de la qual n’és president 
Lluís Escoda,  i la Confederación 
Española de la Abogacía Joven 
(CEAJ), de la que n’és vocal Mar·
cos Javier Espejo.

Es constitueix la nova Junta Directiva del 
Grup d’Advocats Joves de Tarragona

JUNTA DIRECTIVA GAJ

President Lluís Escoda Beltran

Vicepresident Òscar Molina Hernández

Secretària Núria Viso Campanyà

Tresorer Marcos Javier Espejo Rosa

Vocal Primer Álvaro Rincón Millán

Vocal Segona Maria Celiméndiz Cano

Vocal Tercera Lorena Miranda Cano
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 Els joves advocats, a dife·
rència dels lletrats amb més 
experiència, demanden un ti·
pus de formació de caràcter 
més pràctic i que els ajudi a 
resoldre els dubtes que sor·
geixen davant les primeres 
actuacions en la pràctica de 
l’exercici professional, tant  les 
de caràcter judicial com  ex·
trajudicial. Amb aquest objec·
tiu, el GAJ va impulsar l’any 
2016 un cicle de conferènci·
es  que es celebren el mateix 
dia de la setmana (els dijous) 
i que tenen la particularitat de 
comptar amb un  “after work” 
que propicia el posterior debat 
entre el ponent i els assistents 
en un clima menys formal. La 
majoria dels formadors són 
advocats amb exercici amb 

reconeguda experiència, tot i 
que també hi participen altres 
professionals.

Aquest primer semestre de 
2017 s’han organitzat un total 
de set conferències. Durant 
el mes de març l’advocat José 
María del Valle Escalante va 
fer una conferència  sobre la li·
tigació per a advocats en matè·
ria de propietat intel·lectual i 
industrial, i el company Carlos 
Usón va explicar els aspectes 
bàsics per a la pràctica labo·
ral, en una conferència amb 
un gran èxit d’assistència. El 
mes d’abril es van programar 
sessions de caràcter més ins·
trumental, sobre psicologia 
jurídica i tècniques d’inter·
rogatori (dues sessions), que 
van estar conduïdes pel lletrat 

Florentino García.  Durant els 
mesos de maig i juny es van 
organitzar dues formacions 
dins de l’àmbit penal. David 
Lanaspa, advocat especialitzat 
en aquesta matèria, va analit·
zar la normativa administrati·
va de l’esport tot detallant els 
delictes més habituals, com el 
de dopatge o el de corrupció 
en els resultats esportius. 

També va analitzar l’aspec·
te de les lesions als esdeveni·
ments esportius, des del punt 
de vista del seu recorregut 
legal i va abordar les reper·
cussions penals que poden 
tenir les sancions federatives 
i la responsabilitat penal del 
menor en l’àmbit de l’esport. 
Per últim, el company David 
Rocamora va exposar com fer 

un bon tràmit d’informe en 
l’ordre penal.

Reunió Joves Advocats 
de Catalunya  i 
tradicional calçotada

El dissabte dia 25 de març va 
tenir lloc a la seu de l’ICAT  la 
reunió dels Joves Advocats de 
Catalunya ( JAC). Lluís Esco·
da, president del JAC, amb el 
seu equip directiu i acompa·
nyat del vicedegà de l’ICAT, 
Julio de Parellada, va obrir la 
sessió presentant l’informe de 
presidència.

En acabar la reunió, i com 
és tradició, es va celebrar un 
dinar·calçotada, obert a tots 
els advocats, al restaurant el 
Trull.

Conferències programades pel GAJ

Conferència sobre aspectes pràctics en l’àmbit laboral Conferència sobre dret penal en l’esport
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Presentació de la nova Secció de Dret Marítim i Transports 

 Teniendo como objetivo 
mantener la actividad colegial 
a la altura de las circunstancias 
de nuestro entorno económi·
co y social, la Junta de Gobier·
no del ICAT ha  implantado la 
Sección de Derecho Marítimo 
y  Transportes, que se presenta 
como una de las novedades este 
año 2017. De este modo se ma·
terializa la intención de formar 
parte de los tres colegios profesi·
onales en el territorio  estatal que 
cuentan con una organización 
institucional propia dedicada al 
derecho marítimo, junto a Ma·
drid y Barcelona.

Considerando que la red de 
puertos comerciales del estado 
canaliza el  57% de las exportaci·
ones  y el 78% de las importacio·
nes, que representan el 23,7 % y 
26,5% del PIB  respectivamente, 
cerca de 250 mil millones de eu·
ros, parece más que justificada la 
transcendencia de los transpor·
tes en la economía.

El Puerto de Tarragona ocu·
pa el séptimo lugar entre los 46 
españoles de interés general, y se 
posiciona entre los 200 con más 
tráfico del mundo. Su ubicación 
estratégica  en el Mediterráneo 
sumada a la gran labor de orga·
nización, lo posicionan como 

 Felipe Salvador Serrano 
Pérez
President de la Secció de 
Dret Marítim i Transports
Col·legiat 2831

puerto “hub” químico, con un 
volumen de tráfico superior a 
las 21 millones de toneladas 
anuales en distribución de hi·
drocarburos.  Este año 2017, se 
espera superar las 155.000 uni·
dades en tráfico de carga rodada 
(vehículos), y los  5 millones de 
toneladas en productos  agro·
alimentarios, se abre además 
una nueva línea de negocio, 
desde que la compañía Costa 
Cruceros eligiera la terminal de 
pasajeros” Port de Tarragona” 
como escala de una de sus líneas 
regulares.

No olvidemos que Tarragona 
se encuentra entre los puertos de 
Barcelona, Sagunto, Castellón y 
Valencia, que presentan grandes 
oportunidades de actividad para 
nuestros colegiados en un área de 
apenas 350km².

 Dentro de este contexto, re·
sulta evidente que la mayoría de 
tráficos de mercancías se efectúan 
de forma  intermodal. Es decir, la 
realización de un trasporte exige 
la necesaria sucesión de diver·
sos medios: marítimo, terrestre 
(carretera o ferroviario), aéreo; 
motivo por el que no podemos 
obviar la correlación del derecho 
de las actividades marítimas con 
el derecho de los transportes.

El sector de los transportes se 
encuentra ávido de especialistas 
que puedan dar respuestas ade·
cuadas y rápidas a sus necesida·
des, casi siempre inmediatas. 

Por esta razón nuestra activi·
dad se fundamenta en el ánimo 
de abrir un nuevo campo de 
trabajo a nuestros colegiados,  al 
mismo tiempo que ofrecer a los 
operadores públicos y privados 
del sector,  la posibilidad de con·
tar con profesionales  del derecho 
especializados en este marco ju·
rídico.

El programa formativo de 
2017 presentado por nuestra 
sección se sienta en dos bloques. 
El primer bloque tendrá lugar 
durante la segunda quincena de 
septiembre, en el que se han pro·
gramado cursillos preparatorios 
que se realizaran en 4 sesiones 
enfocadas a aproximar y refrescar 
la materia a  profesionales que 
atesoran menor experiencia en 
el ámbito. El segundo bloque, 
orientado a profesionales que 

buscan ampliar sus conocimi·
entos en la materia, tendra lu·
gar durante el mes de octubre, 
y que hemos bautizado como el 
“Mes de derecho marítimo”, ya 
que se han programado cinco 
ponencias que tratan temáticas 
de actualidad, y que analizarán 
las particularidades que presenta 
el negocio  marítimo en nuestro 
territorio. 

Para protagonizar estas activi·
dades contamos con la colabo·
ración de profesionales de gran 
experiencia y  prestigio nacional e 
internacional: profesores univer·
sitarios, abogados, magistrados 
y autoridades de los puertos de 
Tarragona y Barcelona.

La labor colegial de nuestra 
sección pretende responder a 
una vocación formativa además 
de perseguir la participación ac·
tiva de los operadores públicos y 
privados, enfocando parte de nu·
estra labor hacia el networking y 
la divulgación, actividades sobre 
las que os informaremos perió·
dicamente a medida que resulten 
planificadas.

Por todo esto, desde el ICAT 
os invitamos  a participar en la 
nueva Sección de Derecho Marí·
timo y Transportes.

Sabías que.... 

• La Ley 14/2014, de 24 de julio, de navegación marítima 
fue la primera ley sancionada por el actual  rey Felipe VI?

• El número de estibadores integrados dentro de la SAGEP 
(Sociedades de Gestión de Servicios Portuarios), cuyas 
huelgas están paralizando parcialmente la actividad portu-
aria y causando una justificada alarma social, es de  6.156 
trabajadores en la totalidad de los 46 puertos españoles de 
interés general.
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 La Secció de Dret Animal 
de l’I·lustre Col·legi d’Advocats 
de Tarragona va organitzar el 
passat dia 16 de juny una con·
ferència titulada ‘La visió de la 
Fiscalia en els delictes contra els 
animals’. La xerrada va ser im·
partida pel fiscal de Medi Am·
bient i Urbanisme, José Ignacio 

Monreal .
Monreal, que va denunciar 

que cal més formació en els di·
versos agents que intervenen en 
la detecció i actuació en defensa 
dels animals, especialment pel 
que fa als cossos de seguretat, 
que afronten aquests casos amb 
pocs coneixements sobre el 

marc legal, i també amb pocs re·
cursos. El ponent va aprofundir 
també en els criteris en els que es 
basa la Fiscalia a l’hora de quali·
ficar els delictes que es cometen 
contra els animals.

Pel que fa a les vies de denún·
cia, Monreal va detallar quines 
eren, des del 112 als agents ru·
rals, aclarint que denunciar di·
rectament a Fiscalia no és la via 
més ràpida, ja que per la gravetat 
dels temes cal passar pels diver·
sos cossos que gestionen aques·
tes denúncies en un primer mo·

ment. A partir d’aquí, els casos 
van a parar als jutjats on es duu a 
terme el procés d’instrucció.  

 Els drets humans són transver·
sals, no haurien de ser cap parcel·
leta del dret en la qual hom es 
pogués especialitzar. La defensa 
dels drets humans hauria de ser 
inherent a la nostra professió i 
hauria de ser assignatura troncal 
en els estudis de dret de les nos·
tres universitats. 

Cal tenir·los presents per im·
pedir que desnonin una família, 
perquè no tenir un habitatge dig·

ne impedeix el lliure desenvolu·
pament de la persona. Cal tenir·
los presents quan insulten algú 
per les seves preferències amoro·
ses. També quan acomiaden una 
treballadora perquè ha demanat 
reducció de jornada per tenir 
cura del seu nadó, o un treballa·
dor per gaudir del permís de pa·
ternitat. Quan compren i venen 
dones amb finalitats d’explotació 
sexual, o quan s’impedeix l’entra·
da de persones d’altres països i 
se’ls deixa ofegar en el mar. Tam·
bé quan un detingut passa dues 
nits al calabós perquè el jutge no 
ha pogut atendre’l abans o quan 
ens deneguen una ordre de pro·
tecció i algú acaba hospitalitzat o 
mort. Els drets són aquí i cal rei·
vindicar·los, sempre i en tot cas. 

No entrarem a valorar si un 
dret és de primera, segona o ter·
cera generació, o si ‘només’ és un 
dret social o si no té protecció 
constitucional. Tampoc si hi ha 
una gradació en la vulneració 
d’aquests drets. La defensa dels 

drets humans és indissociable de 
la defensa de la dignitat humana. 
De la defensa de les persones pel 
sol fet de ser persones. 

La Declaració Universal dels 
Drets Humans va ser proclama·
da per l’Assemblea General de les 
Nacions Unides a París, el 10 de 
desembre de 1948. Volia ser un 
ideal comú per a tots els pobles 
i nacions que establís els drets 
humans fonamentals que han 
de protegir·se en el món sencer. 
Més tard, l’any 2010, l’Estat espa·
nyol era el primer país d’Europa 
a ratificar el Protocol Facultatiu 
del Pacte Internacional de Drets 
Econòmics, Socials i Culturals 
(PIDESC), que havia de per·
metre a les persones sol·licitar 
justícia a les Nacions Unides en 
casos de vulneració del dret a un 
habitatge adequat, l’alimentació, 
l’aigua, la salut, l’educació i altres 
drets econòmics, socials i cultu·
rals (DESC), tal com ja passa des 
de fa dècades amb els drets civils 
i polítics. 

Però passen els anys i les coses 
no milloren gaire. Continuem 
tenint gent pidolant pels carrers. 
Continuem deixant morir perso·
nes a les portes de la Unió Euro·
pea. Continuem tenint pobresa 
energètica i precarietat laboral. I 
continuem tenint un llarg llistat 
de mancances que converteixen 
la Declaració i el Protocol en pa·
per mullat.

Cal defensar els DDHH a 
llocs com Síria o Palestina, però 
també cal defensar els DDHH 
del nostre entorn. Les vulnera·
cions que es produeixen en el 
dia a dia, les vulneracions que ni 
veiem de tant acostumada que 
tenim la mirada a trobar·nos·les 
quotidianament. I aquí estem, a 
la Secció de Drets Humans de 
l’ICAT, intentant veure·hi cada 
dia una mica més clar entre totes 
i tots, per aportar el nostre gra de 
sorra a la protecció de la dignitat 
humana aquí al nostre territori i, 
en la mesura del possible, arreu 
del món. 

De la Secció de DDHH i de tot el que ens 
queda per fer

 Montserrat Aumatell i 
Arnau
Secció de Drets Humans
Col·legiada núm. 2578

D’esquerra a dreta, el fiscal 
Ignacio Monreal amb Jose 
Ferrándiz, president de la Secció 
de Dret Animal

Una aproximació a la nostra motivació

La Secció de Dret Animal organitza 
una conferència sobre els delictes 
contra els animals
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Eines i recursos lingüístics 
accessibles des de la web de 
l’ICAT

COMISSIONS I SECCIONS 

 El Departament de Justícia va 
endegar fa uns mesos un projecte 
per fomentar la llengua catalana 
en l’Administració de justícia. Ac·
tualment l’ús de la llengua catalana 
a l’àmbit processal  és força mino·
ritari i ben diferent del que és el 
seu ús social. De fet, i d’acord amb 
estudis recents, l’ús de la llengua 
catalana a l’Administració de justí·
cia es troba  en situació de descens 
any rera any.

Per tal de fomentar l’ús del cata·

là en el nostre àmbit professional, 
la Generalitat i els col·legis profes·
sionals van formalitzat un conveni 
d’acord amb el qual s’incentiva 
econòmicament els escrits que els 
advocats del torn d’ofici i assistèn·
cia jurídica gratuïta presentin en 
català davant l’Administració de 
justícia. El Consell de l’Advocacia, 
mitjançant el seu servei lingüístic 
(http://www.cicac.cat/arees/llen·
gua), posa a disposició d’aquests 
lletrats tot un conjunt d’eines lin·

güístiques que els poden ajudar 
en la redacció, la traducció o la 
revisió dels seus escrits jurídics. A 
més, també tenen a l’abast recursos 
d’autoaprenentatge de llenguatge 
jurídic per si volen millorar la seva 
competència lingüística en llen·
gua catalana. 

A l’ICAT,  des de la seva en·
trada en funcionament el passat 
mes de gener, s’han inscrit al Pla 
de foment del català prop de cent 
col·legiats.

La Comissió de Llengua Catalana informa

 El Consell dels Il·lustres Col·legis 
d’Advocats de Catalunya des dels seus 
inicis s’ha plantejat com una tasca 
preferent retornar l’ús ple del català a 
l’àmbit de la justícia. 

Per contribuir a aquesta tasca, la 
Comissió de la Llengua va crear l’any 
2004 una distinció honorífica amb 
l’objectiu de premiar una persona o 
entitat que s’hagi distingit en la de·
fensa del català en l’àmbit jurídic. 

Enguany la distinció ha recaigut 
en l’advocat gironí Joan Geli Rissech, 
al qual s’ha volgut premiar  la seva 
dedicació a la normalització de l’ús 
de la nostra llengua a l’àmbit jurídic. 
L’acte de lliurament del premi es va 
dur a terme el passat dia 20 d’abril a  
l’Auditori Josep Irla de Girona, i hi va 
assistir en representació de l’ICAT el 
president de la Comissió de Llengua 
Catalana, Ramon Maria Sans.

AGUSTÍ JUANDÓ ROYO va ser secretari de l’Audiència Pro-
vincial de Barcelona el 1936 quan va esclatar  la Guerra Civil. La 
Generalitat de Catalunya el va nomenar  perquè es fes càrrec 
de la institució després de la revolta militar. El 19 de juny de 
1939 va ser sotmès a un consell de guerra amb altres catorze 
persones sense cap mena de relació entre elles que justifiqués 
el procés comú. La sentència dictada en el consell de guerra va 
recollir, com a fet inculpatori, la tasca  que en compliment de 
les disposicions de la Generalitat va fer per normalitzar l’ús del 
català en aquella institució. Va ser condemnat a pena de mort 
per delicte de rebel·lió militar, que va ser executada al Camp de 
la Bota el 9 de juliol de 1939.

 Des de fa uns anys són moltes les institucions 
d’àmbit governamental, educatiu o professional que 
han desenvolupat eines i recursos lingüístics per pro·
moure l’ús de la llengua catalana.  Davant l’allau de 
serveis disponibles, l’ICAT disposa d’un espai propi 
dins de la web col·legial que conté una selecció dels 
recursos considerats més útils dins de  l’àmbit jurídic.
D’entre aquest recursos, des de la Comissió de Llen·
gua Catalana destaquem el  portal jurídic, que recull 
la normativa de Catalunya, les normes estatals conso·
lidades, així com també els tractats constitutius de la 
Unió Europea. Especialment interessant és també el 
traductor català-castellà/castellà-català accessible 
mitjançant certificat digital ACA a través de l’Extra·
net del professional. Respecte a cercadors més genè·
rics, l’Optimot és un recurs de recerca molt simple 
però amb un cercador molt potent i molt útil tant 
pel que fa a la traducció com pel que fa a l’ortografia, 
conjugació de verbs, gramàtica, etc; també si et dones 
d’alta al servei et permet realitzar consultes lingüís·
tiques (gratuïtament). En aquesta mateixa línia, els 
advocats també teniu opció de fer consultes perso·
nalitzades al servei lingüístic del Consell de l’Ad-
vocacia, de forma totalment gratuïta, mitjançant el 
correu electrònic serveilinguistic@cicac.cat. Per a 
més informació podeu consultar l’apartat “Serveis” 
de la web de l’ICAT. 

El Consell de l’Advocacia atorga el Premi 
Agustí Juandó i Royo a l’advocat gironí 
Joan Geli

Prop de cent lletrats a l’ICAT participen del pla pilot per al foment del català en l’àmbit de la Justícia

 Ramon M. Sans Ballart
President de la Comissió 
de Llengua Catalana
Col·legiat 1703
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Comissió del Torn d’Ofici
 La Comissió del Torn d’Ofici de l’ICAT està presidida pels diputats 

de la Junta de Govern Maite Jiménez i Lorenzo Santos. Enguany s’han 
incorporat a la Comissió els lletrats Lluís Escoda, Regina Jové, Araceli 
Molina,  Núria Viso i Diana Caridad Morejón. La Comissió del Torn 
d’Ofici s’ha reunit els dies 2 de febrer, 7 d’abril i 12 de maig de 2017.

Total de lletrats inscrits al TOAD
Actualment consten inscrits al Servei del Torn d’Ofici i Assistència al 
Detingut de l’ICAT  un total de 420 lletrats: 408 estan inscrits al torn 
d’ofici (designes) i 369 al servei d’assistència al detingut.

Queixes i insostenibilitats
Durant l’any s’han resolt un total de 24 renúncies per insostenibilitat 
de la pretensió, de les quals 7 es van traslladar a la Junta de Govern per 
a la seva aprovació com a sostenibles, 16 es van resoldre com a insoste·
nibles i en un cas es va reclamar documentació. Respecte les queixes, 
la Comissió ha resolt un total de 15 queixes dels justiciables per l’actu·
ació professional de lletrats designats al torn d’ofici  de les quals  es va 
acordar l’arxiu de tretze d’aquestes queixes, es va procedir a un canvi de 
lletrat i una es va derivar a la Comissió de Deontologia.

Expedients de justícia gratuïta 
Des de l’1 gener fins al 31 de maig de 2017 s’han tramitat un total de 
6.846 justícies gratuïtes, de les quals 3.407 corresponen a assistència al 
detingut i 3.439 ho són per designa. S’han remès a la Comissió d’As·
sistència Jurídica Gratuïta de Tarragona un total de 5.106 expedients.

Expedients justícia gratuïta

Favorables 4937

Art. 27 31

Art. 28 11

Arxiu 67

Desfavorables 406

Desistiment 535

En tràmit  859

Total 6846

El 2016, durant el mateix període de temps, es van obrir un total de 
6.225 expedients, el que suposa que durant el 2017 hi ha hagut un 
increment  d’un 10% .

Designes del  torn d’ofici
Des de l’1 de gener i fins el 31 de maig s’han emès les següents designes 
que es mostren al requadre adjunt desglossades per àmbit d’actuació:

 Maite Jiménez González
Presidenta de la Comissió 
del Torn d’Ofici 
Col·legiada 2008

 Lorenzo Santos Núñez
President de la Comissió 
del Torn d’Ofici
Col·legiat 1758

Designes  
Penal 669

Civil 877

Contenciós administratiu 80

Víctimes maltractaments 430

Laboral 261

Matrimonial 742

Menors 106

Mercantil 16

Total 3181

Servei Orientació Jurídica
El Servei d’Orientació Jurídica és un servei que es presta a les seus que 
l’ICAT té al Palau de Justícia de Tarragona, a Valls i al Vendrell. El 
servei es presta en diferents horaris i dies de la setmana en funció de la 
seu col·legial. Respecte a la prestació del SOJ, la Comissió ha detectat 
que a vegades els lletrats no assisteixen a prestar el servei o bé arriben en 
retard, circumstància que suposa un greuge per als justiciables, donat 
que les administratives de l’ICAT han de buscar un substitut (en el 
cas que el lletrat no es presenti) i tota la planificació de les visites s’en·
darrereix. Per tal d’evitar disfuncions, des de la Comissió del TOAD 
s’emplaça als lletrats a complir amb els horaris establerts (que poden 
variar en funció de les seus col·legials).

Pla de foment per a l’ús del català
Un total de noranta set lletrats del Col·legi que presten el servei del 
TOAD  s’han inscrit al Pla pilot per al foment del català. Des del mes de 
gener i fins al mes de maig s’han justificat un total de 322  actuacions. La  
percepció complementària és de 14€ per cada mòdul de compensació.

Seus ICAT Dies de la setmana Horari d’atenció

Palau de Justícia Tgna 5 10:00 a 12:00

El Vendrell 5 10:00 a 12:00

Valls 1 (divendres) 09:00 a 11:00
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 El passat dia 22 de febrer de 
2017 es va publicar al DOGC 
núm. 7337 la Llei 3/2017, del 15 
de febrer, del llibre sisè del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes, i de 
modificació dels llibres primer, 
segon, tercer, quart i cinquè.
Aquesta llei entrarà en vigor l’1 
de gener de 2018. S’estableix la 
no aplicació immediata d’aques·
ta llei als contractes conclosos 
abans de la seva entrada en vigor.

ÀMBIT OBJECTE DE 
REGULACIÓ:

I. L’objecte d’aquesta llei és esta·
blir l’estructura del llibre sisè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les obligacions i els contractes, 
aprovar la regulació dels contrac·
tes de compravenda, de permuta 
i de mandat, modificar i incor·
porar els contractes regulats per 
lleis especials (cessió de finca o 
d’aprofitament urbanístic a canvi 
de construcció futura, contractes 
de conreu, arrendament rústic, 
parceria i masoveria, contracte 
d’aliments) i substituir la Com·
pilació del dret civil de Catalu·
nya.
També en destaquen la regulació 

de la compravenda de consum 
i la incorporació de la compra·
venda a prova o assaig, i aspectes 
específics per a la compravenda 
immobiliària, així com de la ges·
tió d’afers aliens sense mandat.
II. El llibre sisè s’estructura en 
tres títols: disposicions generals, 
tipus contractuals i fonts no con·
tractuals de les obligacions.
III. Destaquen els articles que 
regulen els següents continguts:
a. ARRES (art. 621·8): 
En la compravenda d’immobles, 
el lliurament d’arres penitencials 
pactades per un termini màxim 
de sis mesos i dipositades davant 
notari es pot fer constar en el Re·
gistre de la Propietat i, en aquest 
cas, l’immoble resta afecte a llur 
devolució. En cas de desistiment, 
el notari ha de lliurar les arres di·
positades a qui correspongui.

b. RESCISIÓ · AVANTATGE 
INJUST (art. 621·45): El con·
tracte de compravenda i els al·
tres de caràcter onerós es poden 
rescindir si, en el moment de la 
conclusió del contracte, una de 
les parts depenia de l’altra o hi 
mantenia una relació especial de 
confiança, estava en una situació 
de vulnerabilitat econòmica o de 
necessitat imperiosa, era incapaç 
de preveure les conseqüències 
dels seus actes, palesament igno·
rant o manifestament mancada 
d’experiència, i l’altra part conei·
xia o havia de conèixer aquesta 
situació, se’n va aprofitar i en va 
obtenir un benefici excessiu o un 
avantatge manifestament injust.

c. RESCISIÓ PER LESIÓ (Art. 
621·46): El contracte de com·
pravenda i els altres de caràcter 
onerós es poden rescindir si la 

part perjudicada prova que, en 
el moment de la conclusió del 
contracte, el valor de mercat de 
la prestació que rep és inferior a 
la meitat del valor de mercat de 
la prestació que fa.

d. DESISTIMENT DEL 
COMPRADOR PER IM·
POSSIBILITAT DE FINAN·
ÇAMENT BANCARI (Art. 
621·49): Si el contracte de com·
pravenda preveu el finançament 
de tot o part del preu per una 
entitat de crèdit, el comprador, 
llevat de pacte en contra, pot 
desistir del contracte si justifica 
documentalment, en el termini 
pactat, la negativa de l’entitat 
designada a concedir el finança·
ment o a acceptar la subrogació 
del comprador en la hipoteca 
que grava l’immoble, llevat que 
la denegació es derivi de la negli·
gència del comprador. El desisti·
ment del comprador obliga el ve·
nedor a la devolució del preu que 
li hauria estat lliurat i, si escau, de 
les arres penitencials.

e. CONDICIÓ RESOLUTÒ·
RIA (Art. 621·54): El pacte de 
condició resolutòria establert 
per al supòsit de manca de paga·
ment de tot o una part del preu 
ajornat faculta el venedor per a 
resoldre el contracte i recuperar 
l’immoble, sempre que hagi re·
querit prèviament al comprador 
mitjançant una acta notarial que 
en un termini de vint dies efectuï 
el pagament, amb l’advertència 
que, si no ho fa, es resoldrà la 
compravenda. 
El pacte ha de preveure que, per·
què es produeixi la resolució, la 
part impagada del preu ajornat, 
inclosos, si escau, els interessos 

pactats, ha de superar el 15% del 
preu íntegre més els interessos. 
Es pot establir que el venedor re·
tingui les quantitats pagades pel 
comprador, amb un màxim de la 
meitat de la quantitat total que 
hagi hagut de percebre, d’acord 
amb el contracte, fins a la data de 
la resolució. Si s’han pactat inte·
ressos, l’escriptura ha d’incorpo·
rar un quadre d’amortització i el 
tipus d’interès ha d’ésser fix, s’ha 
de meritar per mesos vençuts i no 
pot ésser superior a l’interès legal 
en el moment de l’atorgament 
de l’escriptura, incrementat en el 
50%. El venedor no pot reclamar 
al comprador cap quantitat per 
les quotes futures i no vençudes.

f. CESSIÓ DE CRÈDIT HI·
POTECARI I NOTIFICA·
CIÓ FEFAENT AL DEUTOR 
(modificació de l’article 569·28): 
El titular d’un crèdit o préstec hi·
potecari que transmet el seu dret 
ho ha de notificar fefaentment al 
deutor i, si escau, al titular regis·
tral del bé hipotecat, com a pres·
supòsit per a la legitimació del 
cessionari, i ha d’indicar el preu 
convingut o el valor que es dona 
al dret i les condicions essencials 
de la cessió.

Altres aspectes:

Les disposicions finals d’aquesta 
Llei modifiquen diversos lli·
bres del Codi civil com a conse·
qüència de la nova regulació de 
la jurisdicció voluntària, la qual 
atribueix diverses competències 
que restaven en l’àmbit de l’auto·
ritat judicial i que, en desjudici·
alitzar·se, han passat al notariat 
i al lletrat de l’Administració de 
justícia.

Apunts sobre la Llei 3/2017 del llibre sisè del 
codi civil de Catalunya

 Antonio Arenas Castillo
President de la Secció de 
Dret Civil
Col·legiat núm. 1483
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Reclamaciones contra los principales fabricantes de camiones por daños y 
perjuicios derivados de prácticas colusorias contra la competencia

El pasado 6 de abril de 2017 la Di·
rección general de la competencia 
de la Comisión Europea publi·
có la Resolución relativa al caso 
39824 Trucks (camiones), por la 
que finalizaba un procedimiento 
sancionador por la perpetración 
de prácticas anti·competitivas, 
contra  el cartel formado por las 
principales empresas fabricantes 
de camiones: MAN, Volvo, Re·
nault, Daimler, Iveco y DAF. En 
ella se imponen sanciones millo·
narias, que son incluso inferiores 
a las que de los hechos hubieran 
correspondido, debido a que to·
das las fabricantes implicadas, 
reconocieron los hechos: haber 
pactado indebidamente la fijación 
de precios de venta entre los años 
1997 y 2011, así como prolongar 
deliberadamente la implantación 
de tecnología de emisiones en sus 
motores.

Identificados y sancionados 
los beneficiarios de las prácti·
cas colusorias contra la compe·
tencia, la citada resolución tiene 
otra importante consecuencia. 
Abre la puerta a la reclamación 
de daños y perjuicios, por parte 
de todos aquellos que se vieron 
directamente perjudicados por 
esas prácticas: los adquirientes de 
camiones,  medianos y  pesados 
de las mencionadas marcas du·

Análisis de la repercusión de la  Resolución de la Dirección General de la Competencia de la Unión Europea

 José Antonio Jiménez 
González
President de la Secció de 
Dret Mercantil i Concursal
Col·legiat 1180

rante el periodo 1.997 a 2.011. 
Una cifra que a nivel europeo se 
calcula que ha afectado alrededor 
de 10.000.000 de camiones y sólo 
en España alrededor de 200.000.

Debido a la relevancia de la re·
solución y a su importante alcance 
práctico, la Sección de Derecho 
Mercantil,  con la participación 
del presidente de la Sección de 
Derecho Marítimo y de los Trans·
portes, el compañero Felipe Serra·
no, llevó a cabo el pasado día 19 
de junio, una reunión de trabajo 
monográfica, en la que se analizó 
su contenido y alcance y se trata·
ron los aspectos más relevantes, 
desde el punto de vista sustancial 
y procesal, relativos a las acciones 
a ejercitar por los damnificados. 
El compañero Felipe Serrano hizo 
una exhaustiva presentación y 
explicación de los aspectos más 
significativos del procedimiento 
llevado a cabo por la Dirección 
General de la Competencia de la 
U.E. contra las compañías fabri·
cantes. 

Pasando seguidamente a plan·
tear la vía de reclamación para los 
afectados, concretada en el artícu·
lo 1.902 del Código Civil (culpa 
extracontractual),  al materializar·
se el daño en el momento de la ad·
quisición, en los correspondientes 
contratos de compra realizados 
con las compañías concesionarias 
o distribuidoras de los vehículos 
pesados en cada país.

Sobre esa base se debatieron 
fundamentalmente varias cuesti·
ones de la mayor relevancia prácti·
ca: la determinación de la compe·
tencia territorial, la cuantificación 
del daño, la posible incidencia de 
la prescripción y la incidencia que 
en todo ello ha de tener la apro·
bación del RDL 9/2017, de 26 
de mayo. 

La primera, de especial impor·
tancia práctica para nuestro co·
lectivo, ya que dependiendo de su 
resultado, estos asuntos se dilu·
cidarán en nuestros Tribunales o  
en los correspondientes a las sedes 

de las compañías fabricantes, to·
das ellas en el extranjero: Londres, 
Ulm, Gothemburg, Saint·Priest, 
Munich, Turín y Seattle. Las con·
clusiones a las que llegamos en 
este punto fueron que la compe·
tencia territorial correspondería 
a los Tribunales del lugar donde 
se materializaron las comparaven·
tas, que corresponden con el lugar 
donde se materializaron los daños 
(sobreprecios y perjuicios) a los 
perjudicados. Con fundamento 
en el art. 22, quinquies b) LOPJ, 
en relación con art. 6,3 del Regla·
mento CE 864/2007, del Parla·
mento Europeo y del Consejo, de 
26 de mayo de 2.007. 

Respecto a la cuantificación del 
daño (daño efectivo y lucro cesan·
te), debido a la exigencia legal y 
jurisprudencial de prueba sufici·
ente, que carga sobre la parte re·
clamante, se hará imprescindible 
la exigencia de aportaciones de 
estudios y análisis periciales eco·
nómicos, que fijen los importes 
en que se concretaron los sobre·
precios derivados de las prácticas 
colusorias contra la competencia, 
así como aquellos que derivaron 
en sobrecostes para el adquiren·
te, por no incorporación de las 
mejoras técnicas en sistemas de 
retención de gases.  Es un tema 
con un evidente componente 
técnico·económico que está sien·
do objeto de análisis  y que algu·
nos estudios cifran en un 31,28% 
de sobreprecio por camión 
(informaciones(estimaciones) del 
Grupo de investigación de Econo·
mía Aplicada, de la Universidad 
de Granada).

Otro tema planteado del máxi·
mo interés fue el alcance temporal 
de la institución de la prescripci·
ón. Considerando que la propia 
Resolución fija en el año 2.011 la 
fecha en la que se dejan de pro·
ducir las prácticas colusorias que 
aproximadamente coincide con 
el procedimiento sancionador 
contra la competencia, se planteó 
cual sería el día inicial del cómpu·

to del plazo. Se analizó la aplica·
ción de doctrina jurisprudencial 
del Tribunal Supremo y especi·
almente de la propia normativa 
comunitaria y de la Ley 15/2007, 
de Defensa de la Competencia, 
concluyendo que la iniciación del 
plazo correría a partir de la pu·
blicación de la Resolución (6 de 
abril de 2.017) teniendo virtuali·
dad suspensiva las investigaciones 
e instrucción del procedimiento 
contra la competencia para los 
perjudicados. Sobre el plazo pres·
criptivo (un año, art. 1.968 CC; 
3 años, art. 121·21, Llei 29/2002  
Cataluña; 5 años RDL 9/2017, 
art. 46 Ley 15/2007, Defensa de 
la Competencia y Directiva de 
aplicación) concluimos que en el 
presente caso sería de aplicación el 
de 5 años, establecido en la norma 
específica que regula los daños de·
rivados de actuaciones contrarias 
a la normativa de competencia. Si 
bien entendemos aconsejable, por 
criterios de prudencia, la remisión 
de comunicaciones de reclamaci·
ón extrajudicial antes de transcur·
rido el año de publicación de la 
Resolución.

Finalmente analizamos el con·
tenido del recientemente apro·
bado R.D.L. 9/2017, de 26 de 
mayo, por el que España incor·
poró definitivamente la Directiva 
2014/104/UE en esta materia. 
La disposición insiste en que la 
norma aplicable a la solución de 
estas cuestiones es la española e 
incorpora algunas soluciones de 
orden probatorio que serán muy 
relevantes en pleitos futuros.

Debido a la importancia y al·
cance práctico de la temática, la 
Sección de Derecho Mercantil y 
Concursal tiene intención de pro·
fundizar en estos aspectos, para lo 
cual invitamos a los profesionales 
interesados a colaborar activa·
mente en el estudio y la realizaci·
ón de aportaciones e intervención 
en una sesión monográfica que 
estamos preparando para la vuelta 
de las vacaciones. 
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La Fundació ICAT de l’Advocacia amplia les 
vies de col·laboració amb entitats del territori

 El president i el  tresorer de 
la Fundació ICAT de l’Advo·
cacia van rebre el passat mes de 
novembre de 2016 a la seu de 
l’ICAT als representants de la 
Fundación Noelia per fer en·
trega d’un donatiu en favor a 
aquesta entitat que treballa en 
favor dels nens que pateixen de 
distròfia muscular congènita per 
dèficit de col·lagen. 

L’Associació Sobreviure a 
l’Ictus es va constituir el 2015 
per un grup de pacients afectats, 
familiars i professionals i oferei·
xen assessorament i acollida a les 
persones afectades per un dany 
cerebral adquirit, fonamental·
ment ictus, i donen suport a les 
seves famílies i cuidadors. 

L’ICAT ha volgut contribuir 
amb aquest projecte mitjançant 
un donatiu que es va fer efectiu el 
passat mes de desembre de 2016 
a la seu col·legial.

També, un any més, l’ICAT va 
fer entrega d’un donatiu a l’As-
sociació Astafanias, una entitat 
de famílies del Tarragonès que 
ofereix suport i assessorament ju·
rídic a les famílies amb membres 
amb discapacitats psíquiques. 

Finalment el Col·legi, com a 
patró de les fundacions Ona-
da, Bonanit, la Muntanyeta i 
Ginac, va fer entrega als repre·
sentants d’aquestes entitats d’una 
donació en una trobada que va 
tenir lloc el passat mes de no·
vembre a la seu de l’ICAT.

La Fundació ICAT de l’Advocacia es va constituir for-
malment l’any 2008 amb la finalitat de crear un ens 
específic per proposar, estudiar i acordar actuacions 
de naturalesa essencialment social i assistencial per a
tots els membres de l’advocacia del nostre Col·legi, 
així com també col·laborar en la prestació d’ajudes 
per aquelles institucions de caire altruista, com les 
organitzacions no governamentals d’interès per l’ad-
vocacia o el món del Dret. La creació d’una Fundació 
ens ha permès una regulació més idònia i autònoma 
per donar resposta adequada a totes aquelles ne-
cessitats que es puguin presentar, tant en el present 
com en el  futur, establint ajudes complementàries 
a les establertes per la Seguretat Social o les en-
titats de previsió de l’advocacia ja siguin de caire 
econòmic,sanitari o farmacèutic i l’establiment de 
beques i ajudes per a la recerca en tots els camps que 
puguin ser beneficiosos per al nostre col·lectiu, així 
com qualsevol altra necessitat que tingui cobertura 
amb les finalitats pròpies de la Fundació. La Funda-
ció disposa també d’un programa de voluntariat i té 
acords amb Càritas, per oferir un servei d’assessora-
ment gratuït, i amb la Creu Roja.Tota la informació
la trobareu disponible a la web de l’ICAT.

Membres de la Junta de Govern amb representants de l’Associació 
Sobreviure a l’Ictus

Degà, vicedegà i tresorer amb els representants de les fundacions La
Muntanyeta, Onada i Bonanit

Manel Albiac i Alberto García fan entrega del donatiu a la Fundación 
Noelia
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La nova Llei de justícia gratuïta garanteix que el torn d’ofici continuï 
sense estar subjecte a l’IVA

 El passat dia 22 de juny de 
2017 es  va publicar la  Ley 
2/2017, de 21 de junio, de mo-
dificación de la Ley 1/1996, de 
10 de enero, de asistencia jurídica 
gratuita.
La reforma reconeix en la mo·
dificació de l’article 22 que “los 

Consejos Generales de la Abo·
gacía Española y de los Colegios 
de Procuradores de España y sus 
respectivos Colegios regularán y 
organizarán, a través de sus Jun·
tas de Gobierno, los servicios 
obligatorios de asistencia letra·
da y de defensa y representación 

gratuitas, garantizando, en todo 
caso, su prestación continuada y 
atendiendo a criterios de funcio·
nalidad y de eficiencia”. Per tant, 
els professionals adscrits al servei 
obligatori de justícia gratuïta 
tindran dret a una compensació 
que tindrà caràcter indemnitza·

tori. Recordem que la Direcció 
General de Tributs va modificar 
el  passat mes de gener el criteri 
que seguia fins ara l’AEAT  sobre 
la subjecció a l’IVA de les quan·
titats assignades als advocats del 
Torn d’Ofici i Assistència al De·
tingut.

El Col·legi ofereix assessorament jurídic 
gratuït a les persones refugiades que acull 
Tarragona

 L’ICAT,  en col·laboració 
amb la Creu Roja, va oferir 
assistència jurídica gratuïta al 
nou contingent de 14 refugi·
ats que van arribar a Tarragona 
el passat mes de gener. Es trac·
ta d’un servei que l’ICAT ja 
ve oferint des del mes de maig 
de 2016 i que ja ha permès 
assistir un total de 28 perso·
nes. L’assistència jurídica més 
sol·licitada és la de gestionar 
la petició de l’estatut del re·
fugiat i la protecció subsidi·
ària, com també la sol·licitud 
d’asil, quan els refugiats arri·
ben a Tarragona sense haver 
completat aquestes tramitaci·
ons. A més, els advocats que 
presten aquest servei també 
orienten als refugiats que el 
demanen sobre els detalls del 
marc jurídic de la seva situa·
ció, una informació de gran 
valor perquè les persones que 
es troben en aquest procés pu·
guin reeixir en el seu procés 
d’arrelament i integració en la 

societat que els acull.
 El servei d’assessorament 

jurídic de l’ICAT als refugiats 
el presten els advocats inscrits 
al ‘Registro de abogados para 
asistencia jurídica a refugia·
dos’, creat pel Consejo General 
de la Abogacía Española. En 
cas que, quan la Creu Roja sol·
licita els serveis cap d’aquests 
advocats estigui disponible, 
se n’assigna un del torn d’ofici 
d’estrangeria de l’ICAT. Se·
gons Maite Jiménez, diputada 
segona de la Junta de Govern 
de l’ICAT i presidenta de la 

Secció de Dret d’Estrangeria, 
“la tasca que fan els advocats 
amb els refugiats té un gran 
valor, són persones que en 
molts casos arriben aquí amb 
unes necessitats primàries que 
cal atendre de manera urgent, 
però un cop passats els primers 
dies ser conscients dels propis 
drets i quins són els passos a 
donar poden marcar la dife·
rència entre l’èxit i el fracàs de 
cara a completar amb èxit un 
procés d’arrelament”.

L’ICAT està integrat a 
la ‘Taula local per a les per·

sones refugiades’, juntament 
amb l’Ajuntament de Tarra·
gona, el Consell Municipal 
de Cooperació, la Diputació 
de Tarragona, Creu Roja de 
Tarragona, Càritas Diocesana 
la Universitat Rovira i Virgi·
li i Solidaritat de Tarragona, 
un organisme que treballa per 
gestionar l’acollida dels refugi·
ats a la ciutat. La Taula , amb 
la participació de l’ICAT, es 
reuneix periòdicament per fer 
balanç de la tasca duta a terme 
i planificar les properes actu·
acions.

L’assistència jurídica més sol·licitada és la de gestionar la petició de l’estatut del refugiat i la 
protecció subsidiària, i la sol·licitud d’asil 
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 El passat dia 10 de març, 
en un acte previ a la presa de 
possessió de la nova Junta de 
Govern de l’ICAT, es va cons·
tituir oficialment la Secció de 
la Segona Oportunitat, una 
nova secció · la primera de 
Catalunya d’aquesta tipologia· 
que vetllarà per l’aplicació de la 
Llei de la segona oportunitat, 
aprovada l’any 2015 per tal 
de garantir que els ciutadans 

puguin superar un fracàs eco·
nòmic, ja sigui empresarial o 
personal, sense arrossegar un 
deute que mai podran satisfer. 
Amb aquesta nova secció, pre·
sidida per Jaume Campà i Lluis 
Badia, l’ICAT oferirà formació 
als advocats perquè coneguin 
en profunditat els preceptes de 
la normativa i també divulgarà 
els seus continguts entre la ciu·
tadania, creant un servei d’in·

formació gratuït als ciutadans. 
El conseller de Justícia va 

destacar ‘la importància que 
l’ICAT tiri endavant aques·
ta secció exercint de model 
que de ben segur seguirà com 
a exemple als altres col·legis 
d’advocats de Catalunya per·
què entre tots puguem fer més 
conscients a la societat dels 
drets que tenen les persones 
que passen per aquestes situa·

cions’.
El degà  de l’ICAT, Manel 

Albiac, va emmarcar la creació 
d’aquesta nova secció en una de 
les línies d’actuació principals 
de la Junta de Govern que es 
volen dur a terme, com és la de 
potenciar la funció social del 
Col·legi  “treballant i aportant 
el nostre gra de sorra per mirar 
de solucionar alguns dels pro·
blemes actuals de la societat’. 

El Col·legi impulsa un curs de formació que habilitarà als futurs 
nous membres del Tribunal Arbitral de Tarragona  

 El dia 27 de juny es va iniciar 
el curs d’arbitratge online orga·
nitzat entre l’ICAT i l’editorial 
Tirant lo Blanch, amb la col·
laboració de la Cambra Oficial 
de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació de Tarragona i l’Asso·
ciació per a l’Arbitratge a Tarra·
gona.

Aquest curs té una durada 
de 60 hores lectives  durant sis 
mesos, entre juny i desembre de 
2017. Els lletrats que el comple·
tin podran participar en el pro·
cediment de renovació de la llista 
d’àrbitres que formaran part del 
Tribunal d’Arbitratge de Tarra·
gona, que obligatòriament hau·

ran d’acreditar haver completat 
aquesta formació per poder exer·
cir aquesta funció. A l’acte d’inau·
guració hi van participar el degà 
de l’ICAT, Manel Albiac, el pre·
sident de la Cambra de Comerç 
de Tarragona, Andreu Suriol, i 
la directora editorial de Tirant 
lo Blanch, Maria José Gálvez.  

El degà va destacar que ‘és molt 
important comptar amb àrbitres 
amb una formació adequada i es·
pecialitzats en les diverses matèri·
es per tal que cada cop més litigis 
es tramitin per aquesta via’ i va 
expressar que  potenciar aquesta 
via és un dels objectius de l’actual 
Junta de Govern de l’ICAT.

NOTÍCIES

D’esquerra a dreta, Jaume 
Campà, president de la Secció, 
Carles Mundó, conseller de 
Justícia, Manel Albiac, degà de 
l’ICAT i César Suárez, magistrat 
del Jutjat Mercantil 1 de 
Tarragona

Neix a l’ICAT la primera secció a Catalunya sobre la 
segona oportunitat

La renovació dels membres del TAT  es preveu per al 2018, i hi podran optar els advocats que 
superin aquest curs
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 El passat dia 12 de juliol, 
l’ICAT es va sumar a les  celebra·
cions del Dia de la Justícia Gra·
tuïta i del Torn dOfici. El Grup 
d’Advocats Joves va instal·lar un 
estand a la Rambla Lluís Com·
panys de Tarragona des d’on, en·
tre les 10:00h i les 14:00h, es va 
informar a la ciutadania de la im·
portància de comptar amb aquest 
servei públic, que permet garan·
tir el dret fonamental de l’accés 
gratuït als serveis de justícia a les 
persones amb menys recursos. La 
jornada va tenir un caire reivin·
dicatiu en defensa de la figura de 
l’advocat d’ofici. En aquest sentit, 
els presidents de la Comissió del 
Torn d’Ofici de l’ICAT, Lorenzo 
Santos i Maite Jiménez, van recla·
mar als poders públics més recur·
sos en l’administració de la justí·
cia gratuïta per tal que sigui més 

efectiva i de més qualitat. Lorenzo 
Santos va posar en valor que “és 
un servei fonamental per garantir 
la protecció dels ciutadans que 
estan en situacions més desafavo·
rides”. Santos va reivindicar que 
“la remuneració és baixa i caldria 
millorar·la, oferim un servei a la 
ciutadania i ho fem per vocació, 

però creiem que és just millorar 
econòmicament la compensació”. 
També  va afegir altres mancances 
com “més facilitats per accedir 
a les diligències i a la informació 
dels cassos que assumim, més fa·
cilitats per entrevistar·nos amb 
els clients, i altres situacions que 
patim que són millorables”. 

Increment d’un 10%
Durant el primer semestre de 
2017 hi ha hagut un increment 
d’un 10% en el nombre de casos 
gestionats des de l’ICAT respecte 
l’any anterior. El president de la 
Comissió va aclarir que “la tipo·
logia és molt variada, però ma·
lauradament s’han incrementat 
els casos violència domèstica, els 
d’ocupació d’habitatges i també en 
el de l’estrangeria”. En aquesta úl·
tima tipologia, Maite Jiménez va 
afegir que els temes més habituals 
són “les expulsions o la tramitació 
dels drets dels refugiats, una pro·
blemàtica que s’ha incrementat 
en els últims anys i al que mirem 
de donar resposta amb l’assesso·
rament que necessiten aquestes 
persones, que arriben aquí sense 
recursos i amb molta desorienta·
ció sobre quins són els seus drets”. 

El Col·legi organitza sessions informatives a la ciutadania per 
celebrar el Dia Europeu de la Mediació

 El dia 21 de gener el Col·legi 
va sumar·se als actes programats 
arreu de Catalunya organitzant 
diferents sessions informatives so·
bre el servei d’orientació a la medi·
ació a les diferents seus de l’ICAT 
(Tarragona, Valls i Vendrell). De 
les 10.00 h i fins a les 13.00h els 
advocats mediadors voluntaris 
van poder oferir a la ciutadania in·
formació de primera mà sobre el 
què és la mediació. Segons dades 
del Centre de Mediació de Dret 
Privat de Catalunya, durant el pri·
mer semestre de 2017 s’han inici·
at  a Tarragona 155 processos de 
mediació dels quals 56 s’han inici·

at des dels Serveis d’Orientació a 
la Mediació de l’ICAT. El Centre 

de Mediació de l’ICAT (CEMEI·
CAT)  compta actualment amb 

32 mediadors en actiu i aquest 
nombre va creixent any rera any ja 
que cada cop més els professionals 
del dret són més conscients dels 
avantatges d’aquesta alternativa. 
Aquests mediadors han realitzat, 
durant el 2017, un total de 81 
orientacions a la mediació (35 
visites realitzades al SOM de Tar·
ragona i 23 a cada SOM de Valls i 
Vendrell). També destaquem que 
cada cop més els jutges proposen 
a les parts en conflicte recórrer a 
la mediació. El 2017 hi ha hagut 
deu derivacions judicials practi·
cades als jutjats de Valls i dues al 
Vendrell.

Els advocats de Tarragona celebren el Dia de la 
Justícia Gratuïta 
La diada és un merescut reconeixement als advocats del torn d’ofici 

Acte realitzat a la seu dels jutjats de Tarragona
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Complim els advocats amb la normativa de 
protecció de dades?

Els advocats en l’exercici de la 
nostra activitat professional re·
collim dades de caràcter perso·
nal i aquelles dades les emma·
gatzemem en els nostres siste·
mes informàtics i/o en paper, el 
que ens permet tractar aquestes 
dades posteriorment. Per trac·
tar dades entenem recollir·les, 
gravar·les, consultar·les, utilit·
zar·les, etc.
Això, ens converteix en respon·
sables dels fitxers amb dades de 
caràcter personal, de manera 
que estarem obligats a adequar 
la nostra activitat a la normativa 
de protecció de dades.
En l’actualitat, la normativa 
d’aplicació és la Llei Orgànica 
de Protecció de Dades de Ca·
ràcter Personal 15/1999 de 
13 de desembre, que va trans·
posar la Directiva 95/46/CE, 
substituïda pel Reglament UE 
2016/679, actualment en vigor 
i que ens serà aplicable a partir 
del 25 de maig de 2018.
Així mateix, és d’aplicació el 
Real Decret 1720/2007 de 21 
de desembre pel que s’aprova 
el Reglament de desenvolu·
pament de la Llei Orgànica 
15/1999.

Què hem de fer els 
advocats actualment 
per complir amb la 
normativa de protecció 
de dades?
1.- Donar d’alta els fitxers
1.1.- Què és un fitxer? És un 
conjunt de dades de caràcter 
personal, que permeten identi·
ficar una persona, o que la facin 
identificable, registrades en su·
port físic i susceptible de trac·
tament i ús posterior d’aquestes 
dades. 

1.2.- Quins tipus de fitxers 
existeixen?
• Automatitzats: els que po·
dem tenir gravats al nostre or·
dinador. 
• No automatitzats: els que te·
nim en paper.
• Mixtes: combinaran les dues 
opcions anteriors.
1.3.- Quins fitxers habitual-
ment dona d’alta un advocat?
• Clients i proveïdors: Con·
tindrà dades bàsiques dels nos·
tres clients i proveïdors. Pot ser 
la base de dades dels nostres 
clients.
• Usuaris web: Si tenim web i 
recollim dades personals de les 
persones que la visiten.
• Expedients: seria tot aquell 
fitxer on consta tota la infor·
mació relativa al procediment 
que es tramita i que conté dades 
personals més enllà de les bàsi·
ques com: nòmines, informes 
mèdics, declaracions d’IRPF... 
entre moltes altres.
• Videovigilància: si tenim 
càmeres de videovigilància que 
graven imatges, també s’ha de 
comunicar la seva existència a 
l’AEPD, entre d’altres fitxers.
1.4.- Com comunicarem els 
fitxers a l’AEPD: La creació 
d’aquests fitxers s’ha de comu·
nicar prèviament a l’AEPD per 
la seva inscripció al Registre Ge·
neral de Protecció de Dades, on 
s’identifica al responsable, qui·
na finalitat té el fitxer, sistema 
de tractament utilitzat, proce·
dència de les dades, encarregat 
de tractament, i nivell de segu·
retat segons el tipus de dades.
La comunicació es pot fer de 
forma gratuïta mitjançant sig·
natura electrònica. 

2.- Analitzar quin tipus de 
dades tractem, per saber el 
nivell de seguretat que ens 
correspon
Normalment els advocats tin·
drem nivell alt, o en el seu cas 
mig, segons el tipus de temes 
que porti cadascú de nosaltres:
• Les dades bàsiques de factu·
ració: nom, DNI, direcció, te·
lèfon, correu electrònic seran 
dades de nivell bàsic, per tant el 
fitxer de clients i proveïdors serà 
de nivell bàsic.
• Relatius a la comissió d’infrac·
cions administratives o penals, 
serà nivell mig. 
• Conjunt de dades que oferei·
xin la definició de característi·
ques o de la personalitat, i que 
permetin avaluar determinats 
aspectes de la personalitat seri·
en nivell mig: Per exemple, un 
Currículum Vitae.
• Dades d’ideologia, afiliació 
sindical, religió, creences, vida 
sexual, salut, origen racial, o da·
des d’actes derivats de VIDO 
seran nivell alt.
Per tant, en general el nivell de 
seguretat per les dades contin·
gudes al fitxer Expedients serà 
nivell ALT, o MIG.

3.- Elaborar el nostre 
document de seguretat
3.1 - Què és el document de 
seguretat?
És el document del responsable 
del fitxer, que recollirà les me·
sures tècniques i organitzatives 
que s’han de complir per garan·
tir la protecció, la confidencia·
litat, integritat i disponibilitat 
dels recursos afectats per les dis·
posicions del Reglament i de la 
LOPD.
3.2 - Quin serà el contingut 

 Albert Conde Olano
President de la Secció 
de Tecnologies  de 
la Informació i la 
Comunicació
Col·legiat núm. 2729

 Mònica Sánchez Blasco
Presidenta de la 
Secció de Tecnologies 
de la Informació i la 
Comunicació
Col·legiada núm. 2185

ESTUDIS
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del document de seguretat?
a. Àmbit d’aplicació del do-
cument: 
Serà aplicable als fitxers, aplica·
cions informàtiques amb accés a 
dades, els equips de tractament i 
d’emmagatzematge de dades, les 
comunicacions, les nostres ofi·
cines.. i d’obligat compliment 
pel responsable del fitxers, tre·
balladors, i qualsevol altra per·
sona amb accés a dades.
b. Funcions i obligacions del 
personal:
Les persones amb accés a da·
des han de conèixer les mesures 
que els afecten, per tant han de 
conèixer que és regula al docu·
ment de seguretat i la normativa 
d’aplicació. 
Quines seran les persones 
amb accés a dades?
• Responsable del fitxer: la 
persona física o jurídica que de·
cidirà sobre la finalitat, contin·
gut i ús del tractament. 
• Responsable de seguretat: 
persona encarregada de coor·
dinar i controlar les mesures de 
seguretat aplicables: figura obli·
gatòria en nivell mig i alt.
• Administrador de sistemes: 
persona encarregada d’implan·
tar i mantenir les mesures tèc·
niques de seguretat, un cop au·
toritzades pel Responsable de 
Seguretat.
• Usuari: Persones que, exer·
cint les seves funcions contrac·
tuals, utilitzen dades de caràcter 
personal. Per exemple, treba·
lladors nostres o encarregats de 
tractament (persona o empresa 
que tracta dades personals dels 
nostres fitxers perquè ens ofe·
reix un servei: per exemple una 
gestoria.
c. Mesures de seguretat, nor-
mes i procediments:
c.1 Fitxers automatitzats: 
• Control d’accés: Hem d’es·
tablir mecanismes de control 
d’accés per a cada usuari, per 
garantir la identitat de cada per·

sona que entra en els sistemes 
d’informació i assegurar que 
cada usuari correspongui exclu·
sivament als permisos assignats. 
• Identificació i autenticació: 
Ha d’existir un mecanisme per 
identificar de forma inequívoca 
i personalitzada a tot aquell usu·
ari que intenti accedir al sistema 
d’informació i la verificació que 
confirmi que està autoritzat. Si 
utilitzem les contrasenyes, ha 
d’existir un procediment per 
assignar, distribuir i emmagat·
zemar contrasenyes que asse·
guri la seva confidencialitat. A 
més, s’han de canviar mínim 
un cop l’any. Les contrasenyes 
han de ser complexes: combinar 
números, lletres, majúscules, 

minúscules. Si es tracten dades 
de nivell mitjà, ha d’existir un 
mecanisme que limiti la possi·
bilitat d’intentar reiteradament 
l’accés no autoritzat al sistema 
d’informació.
• Control d’accés físic: el nos·
tre despatx ha de disposar dels 
mitjans de seguretat que asse·
guri que les dades estan fora de 
riscos: evitar l’accés de persones 
no autoritzades on tenim els 
servidors.
• Registre d’accessos: per da·
des de nivell alt s’ha de man·
tenir un registre on es contin·
gui informació de quin usuari 
ha accedit a dades, data i hora, 

fitxer... Aquest registre s’ha de 
guardar durant un termini de 
dos anys. No es tindrà obligació, 
si el responsable de seguretat és 
una persona física i només hi 
accedeix ell a aquells fitxers de 
nivell alt. 
• Telecomunicacions: la trans·
missió de dades de nivell alt a 
través de xarxes de comunicació 
electròniques s’ha de fer xifrant 
la informació, o per mitjans que 
assegurin que les dades seran 
inintel·ligibles o manipulables 
per tercers: Xarxes VPN, que 
garanteixen la confidencialitat 
de la informació transmesa mit·
jançant protocols segurs, xifrat 
d’origen a extrem.. 
• Llocs de treball: s’ha de ga·

rantir que des de el lloc de tre·
ball la informació no sigui vista 
per terceres persones: protec·
tors de pantalla, pantalles ubi·
cades de manera que la informa·
ció no sigui visible per tercers..
• Configuració aplicacions: 
els ordinadors han de tenir 
instal·lats antivirus, els treballa·
dors no es podran descarregar 
aplicacions sense autorització 
de l’administrador de sistemes.
c.2.- Fitxers no automatitzats:
• Procediment d’arxiu: de la 
documentació que garanteixi 
la correcta conservació dels ex·
pedients en paper, i la localitza·
ció, consulta i exercici de drets 

ARCO.
• Procediment per a dispo-
sitius d’emmagatzemament 
i accés a la documentació: 
mecanismes que obstaculitzin 
l’obertura dels mitjans d’em·
magatzematge : arxivadors 
amb clau. La informació espe·
cialment protegida (NIVELL 
ALT): ha d’estar tancat amb 
clau mentre no s’utilitzi i accés 
restringit a persones no auto·
ritzades.
• Procediment de custodia de 
suports: mentre es treballi amb 
documents que continguin da·
des personals, hem d’evitar que 
terceres persones tinguin accés 
a dades, per exemple, evitar que 
vinguin visites i estar amb els 
papers sobre la taula.
• Procediment de còpia o re-
producció de documents: per 
les dades de nivell alt només 
poden imprimir o fotocopi·
ar documentació les persones 
autoritzades al document de 
seguretat. S’han de tenir a més 
destructores de paper.
• Procediment d’accés a la 
documentació: Per dades de 
nivell alt només personal auto·
ritzat i s’hauria d’identificar els 
accessos que es facin si es que hi 
han múltiples usuaris.
• Trasllat de la documentació: 
mesures dirigides a impedir l’ac·
cés o manipulació de la infor·
mació objecte del trasllat.
d. Gestió d’incidències: 
Qualsevol succés que compro·
meti la seguretat de la informa·
ció: confidencialitat, integritat, 
disponibilitat.. s’ha de fer cons·
tar en un registre d’incidències. 
(Pèrdua de documents, conei·
xement de contrasenyes per 
terceres persones, enviament 
d’e·mail amb dades de caràcter 
personal a una persona equivo·
cada..) I a més ha d’haver·hi un 
procediment per gestionar les 
incidències que coneguin tots 
els usuaris amb accés a dades.
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Respecte a les dades de nivell 
mitjà i alt a més, al registre d’in·
cidències es farà constar: qui ha 
sigut el responsable de recupe·
rar les dades restaurades si és 
el cas, i les dades que ha calgut 
gravar manualment, així com 
l’autorització del responsable de 
seguretat.
e. Còpies de seguretat:
Cada sis mesos mínim es verifi·
carà que es facin correctament. 
S’han de realitzar amb una peri·
odicitat mínima d’una setmana 
(llevat que no s’hagi dut a terme 
cap actualització de dades)
Si es fan les copies de segure·
tat ens disc durs, cds.. el recinte 
on es guardin estarà tancat amb 
clau, i a més, per les dades de 
nivell alt s’haurà de conservar 
una còpia de seguretat en lloc 
diferent on estan els equips in·
formàtics, encara que aquesta 
és una mesura recomanable per 
dades de qualsevol nivell.
f. Gestió de suports i de do-
cuments:
Tots aquells mitjans físics on es 
poden gravar, recuperar dades.. 
CDS, pen, disc dur.. han d’estar 
identificats, de manera que es 
sàpiga quina informació conté. 
A més, s’ha de mantenir un in·
ventari de suports.
Si surten suports amb dades 
personals fora del despatx, 
sempre ho haurà d’autoritzar el 
responsable del fitxer, i es farà 
constar en un formulari.
Els suports es tractaran amb la 
deguda diligència intentant evi·
tar pèrdues, sostraccions.. Si són 
dades de nivell alt les dades han 
d’estar xifrades.
Si surten suports amb dades de 
nivell mig o alt, en un registre 
d’entrada i sortida de suports es 
deixarà constància.
Si la sortida d’aquests suports o 
documents fos periòdica com 
en el cas de portàtils, tablets, etc. 
es podrà fer un registre/autorit·
zació genèric, especificant·ho 

en el full de registre.
Si un suport ha de ser reutilitzat 
s’assegurarà que s’esborrin totes 
les dades anteriors. 
El document de seguretat  s’ha 
de mantenir actualitzat. A més 
a més, s’hauran de fer auditories 
cada dos anys, al ser dades de 
nivell mig o alt.

Altres aspectes que 
hem de tenir en compte:

4.-Qualitat de les dades:
Les dades sol·licitades han de 
ser adequades amb l’àmbit i fi·
nalitat per les que es recullen.
Es conservaran durant el perí·
ode necessari per complir amb 
la finalitat que es van recollir, 
i han de cancel·lar·se un cop ja 
no siguin necessaris. Es man·
tindran bloquejades durant el 
temps que es puguin derivar 
responsabilitats nascudes del 
tractament de les dades durant 
el termini de prescripció, per 
posar·los a disposició d’Admi·
nistracions Públiques, jutges, i 
tribunals. Passat el termini s’es·
borraran les dades.
A més les dades han de ser exac·
tes i actualitzades.

5.- Deure d’informació 
i consentiment per al 
tractament de les dades.
5.1.- Deure d’informació: 
hem de complir amb el deure 
d’informació, que és el con·
junt d’informació que té dret 
a conèixer l’usuari i que ha de 
subministrar el responsable del 
fitxer: S’ha d’informar de for·
ma prèvia a la recollida de dades 
principalment de: 
• l’existència del fitxer, finalitat 
de la recollida, i destinatari de la 
informació.
• Possibilitat d’exercitar els drets 
ARCO.
• I de la identitat i direcció del 
responsable del fitxer.
A més, s’haurà d’informar del 

caràcter obligatori o facultatiu 
de les respostes i de la conse·
qüència de l’obtenció de les da·
des o de la negativa, si del con·
tingut de la informació no es 
dedueix clarament la naturalesa 
de les dades personals que es sol·
liciten o circumstancies en que 
es recullen. 
Tota aquesta informació la fa·
rem constar al peus dels e·mails, 
factures, cartes, i al nostres fulls 
d’encàrrec afegint un apartat re·
latiu a la protecció de dades.

5.2.- Consentiment
Quant al consentiment per al 
tractament de les dades, s’ha 
d’obtenir de l’interessat per es·
crit després d’haver·lo informat 
prèviament dels aspectes que 
acabem d’anomenar, ja que trac·
tarem dades de nivell alt, de ma·
nera que el podem obtenir afe·
gint als nostres fulls d’encàrrec 
l’apartat relatiu a la normativa 
de protecció de dades amb la 
signatura del mateix. 

6.- Cessió de dades
Ens diu la llei que només es 
podran cedir dades a un tercer: 
pel compliment de fins directa·
ment relacionats amb les fun·
cions del cedent i cessionari, i 
sempre que existeixi consenti·
ment previ.
No es necessitarà consentiment 
previ si: entre d’altres, la cessió 
està autoritzada per llei, la cessió 
és conseqüència natural d’una 
relació jurídica acceptada per 
l’interessat que impliqui neces·
sàriament la connexió amb fit·
xers de tercers.

7.- Contracte d’accés per 
compte de tercers
Si un tercer ens ha de prestar 
un servei que implica el tracta·
ment de dades personals que 
tenim en fitxers de la nostra ti·
tularitat: gestoria, programa de 
gestió d’expedients, allotjament 

al núvol. No es considerarà co·
municació de dades, per tant 
no es necessita el consentiment 
previ de l’interessat, però si que 
ha d’estar regulada aquesta re·
lació mitjançant un contracte 
amb l’encarregat del tractament, 
on es reguli aquesta prestació de 
servei i on consti entre d’altres 
aspectes: que només utilitzarà 
les dades segons les instruccions 
del responsable del fitxer, que 
no les utilitzarà per finalitats di·
ferents ni les comunicarà, així 
com es farà constar les mesures 
de seguretat que l’encarregat ha 
d’implementar.

8.- Drets ARCO
Els usuaris tenen dret a accedir, 
rectificar, cancel·lació o oposar·
se al tractament de les seves da·
des, i sempre s’ha de donar res·
posta a l’exercici d’aquests drets 
tant per concedir·lo com per 
denegar·ho.
Hem de tenir en compte que 
aquesta normativa és l’aplicable 
a l’actualitat, però que a par·
tir del mes de maig del 2018, 
la nostra activitat haurà d’estar 
adaptada al nou Reglament Eu·
ropeu de Protecció de Dades, 
una normativa que endureix les 
sancions pels responsables dels 
fitxers, que reforça els drets dels 
interessats establint nous drets 
com són el dret a la portabili·
tat de les dades, i dret a l’oblit, 
que reforça les obligacions dels 
responsables dels fitxers i dels 
encarregats del tractament a 
través de la responsabilitat ac·
tiva: protecció de dades des 
del disseny, manteniment d’un 
registres de tractaments, realit·
zació d’avaluacions d’impacte, 
notificacions de violacions de la 
seguretat de les dades, nomena·
ment d’un Delegat de Protecció 
de Dades... 
Restem a l’espera de  l’adaptació 
de la normativa española al nou 
reglament europeu.
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• Vols millorar la teva estratègia de litigació?

• Vols jugar amb avantatge en la preparació dels teus casos?

• Vols conèixer els terminis processals i les probabilitats d’èxit en qualsevol jutjat a Espanya?

Gràcies a l’acord entre el Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya i vLex tots el col·legiats de 
Tarragona poden gaudir d’un 40% de descompte en la contractació del primer producte d’analítica 
judicial. 

Més informació a http://promos.vlex.com/analytics-icat/

Aprofita aquesta oportunitat!


