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Com a advocats i advocades tenim molt clar el 
compromís social que comporta la nostra pro-
fessió: la defensa dels drets de les persones i la 
denúncia de les injustícies, tot sempre encami-

nat a aconseguir un món més igualitari i just. Per això una 
de les nostres feines com a professionals del dret és combatre 
la desigualtat de gènere que existeix en la nostra societat i en 
la nostra professió: les dones cobren menys que els homes, 
tenen més probabilitats de patir situacions de vulnerabilitat 
i ja no parlem de termes com la paritat, la conciliació laboral 
o bé de la representació tan minsa que tenen en determinats 
sectors. 

És un fet que en l’àmbit de la Justícia es registren impor-
tants desigualtats de gènere, especialment pel que fa als càr-
recs de més rellevància pública i orgànica. Algunes xifres que 
il·lustren aquests desequilibris són que a les audiències pro-
vincials el 62% dels magistrats són homes i un 38% dones, 
una mitjana similar a la que es dona als tribunals superiors 
de justícia i a l’Audiència Nacional, però que es queda molt 
curta respecte a la que es dona al Tribunal Suprem: 86% 
d’homes i només 14% de dones. 

A les juntes de govern dels 14 col·legis d’advocats que hi 
ha a Catalunya, les dones representen un 46% i els homes el 
54%, però la proporció es desequilibra pel que fa als llocs de 
més representativitat: només 2 dones entre els 14 degans, el 
mateix percentatge entre els tresorers, 5 entre els vicedegans 
i 6 dones entre els 14 secretaris.

Si parlem del nostre col·legi, el 54% dels col·legiats són 

homes i el 46% dones, un percentatge similar al de la com-
posició de la Junta de Govern, en la que hi ha 7 homes i 8 
dones tot tenint en compte que el percentatge de dones s’in-
crementa entre el col·lectiu d’advocats joves (fins als 5 anys 
d’exercici professional), en el que el 61% que exerceixen són 
dones, per un 39% d’homes.

Des de l’ICAT volem combatre aquesta desigualtat de gè-
nere que impera, no sols en el terreny de la paritat sinó en 
tots els altres que s’hi dona, i a tall d’exemple direm que es-
tem treballant en projectes com el reconeixement del dret a 
la baixa per maternitat de les advocades mutualistes i l’equi-
paració d’aquest col·lectiu amb les treballadores del règim 
general de la Seguretat Social i, a més a més, estem elaborant 
un Pla d’Igualtat a la institució, que s’implementarà en els 
propers mesos.

Una altra acció, que no deixa de ser important, és que la 
Junta de Govern, el passat 2 de març i ratificat pels col·legiats 
i col·legiades en assemblea general extraordinària de 5 d'abril, 
va aprovar per unanimitat el canvi de nom de la institució. 

En aquest sentit, la Junta de Govern va acordar convocar 
assemblea general extraordinària per a l'aprovació definitiva 
del projecte de canvi de denominació del Col·legi a "Il·lustre 
Col·legi de l'Advocacia de Tarragona". 

Us animo a que tots i totes hi participeu, som conscients 
de que és un canvi simbòlic, però és un canvi molt important 
pel que representa i pel que vol representar i sobretot perquè 
la voluntat és anar molt més enllà de les paraules. Fem-ho 
possible!

Molt més que un canvi de nom

“Una de les nostres feines com a professionals del dret és 
combatre la desigualtat de gènere que existeix en la nostra 

societat i en la nostra professió, i no tan sols en el terreny de la 
paritat sinó en tots els altres que s’hi dona”

 Manel Albiac Cruxent
 Degà

    Col·legiat núm. 1882



LA SOLIDARITAT, 
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I PER QUÈ NO?
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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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 En total es van repartir més 
de cinc-centes roses, que es van 
poder recollir tant a la seu de 
Tarragona com a les delegacions 
de Valls i del Vendrell, constatant 
l’èxit de participació d’aquesta 
jornada festiva. 

També un any més, advocats i 
advocades voluntaris van parti-
cipar de les lectures solidàries en 
centres assistencials i hospitals 
de la demarcació per apropar la 
diada a aquelles persones que no 
van poder celebrar-la al carrer. A 
tots ells el nostre més sincer agra-
ïment.

El Col·legi celebra Sant Jordi regalant una 
rosa als seus col·legiats
El dilluns dia 23 d’abril, amb motiu de la diada de Sant Jordi, els col·legiats i col·legiades a l’ICAT 
van ser obsequiats amb una rosa. 

 Imatge de la parada de roses situada al vestíbul de l'ICAT

 El degà 
de l’ICAT  
juntament amb 
els representants 
del GAJ en l’acte 
de benvinguda als 
nous col·legiats 
celebrat el passat 
mes de gener

Jornada de benvinguda als nous col·legiats/-des
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 El diumenge dia 21 de ge-
ner es va celebrar el Dia Eu-
ropeu de la Mediació, una 
jornada en la que l’ICAT va 
participar activament orga-
nitzant diferents activitats 
orientades a donar a conèixer 
aquesta via de resolució de 
conflictes. 

Els dies 19 i 24 de gener es 
van programar uns serveis 

especials d’orientació a la 
mediació a les diferents seus 
col·legials, adreçades tant als 
professionals del dret com a 
la ciutadania, per impulsar 
aquesta opció que contribu-
eix a descongestionar els jut-
jats i fomenta valors com el 
diàleg, el respecte, la confian-
ça i la responsabilitat.

També, aprofitant aquesta 

diada, el divendres dia 19 de 
gener es va realitzar una roda 
de premsa on la presidenta de 
la Comissió de Mediació de 
l'ICAT, Estela Martín, junta-
ment amb la cap del Servei de 
Gestió Econòmica, Personal 
i Obres del Departament de 
Justícia, Anna Alcaraz, van fer 
balanç de les dades de media-
ció a Tarragona de l'any 2017.

Dia Europeu de la Mediació

 El passat dia 16 de març va tenir 
lloc a la seu de l’ICAT l’acte d’entre-
gra dels donatius a les fundacions de 
les quals el Col·legi n'és patró.

 Recordem que l’ICAT col·labora 
a través d'un torn especial volun-
tari amb les fundacions Onada i 
La Muntanyeta, creat per oferir 
assessorament i assistència lletrada 

per als tràmits judicials del procés 
d'incapacitació dels membres de 
l'Associació Provincial de Paràlisi 
Cerebral. 

Des del Col·legi us animem a que 
us doneu d'alta com a voluntaris en 
aquest torn, enviant un correu elec-
trònic a l'adreça secretaria@icatar-
ragona.com.

Donatiu a les fundacions Bonanit, Onada, Muntanyeta i Ginac

  Mediadores voluntàries a la seu dels jutjats de Tarragona

  Celebració del Dia de la 
Mediació als jutjats de Valls i del 
Vendrell



FÒRUM JURÍDIC 9N64/2018

 L'autor de la novel·la "Ciutat 
de llops", Andreu Carranza, va ser 
el convidat del club de lectura en 
una trobada que es va celebrar el 

dissabte dia 24 de febrer al restau-
rant Casa Balcells. 

El dia 28 d’abril va ser el torn de 
l’escriptora Olga Xirinacs, coinci-

dint amb la festivitat de Sant Jordi, 
i va ser una de les diverses activitats 
organitzades per l’ICAT durant 
aquella setmana. Tanca aquest pri-

mer cicle de lectures Juan Marsé, 
que ens va obrir les portes de casa 
seva en una trobada el dissabte dia 
14 de juliol.

 El passat dia 4 de maig va tenir 
lloc al complex esportiu de Salou 
la inauguració de la XIXa edició 
del mundial de futbol d’advocats 
“Mundiavocat”, un esdeveniment 
que va comptar amb la participa-
ció de més de 190 equips de fins a 
quaranta països i en el que l’ICAT 
va participar amb la modalitat 
clàssic amb un equip format per 
jugadors de l’equip de futbol 7 del 
GAJT, col·legiats i  alumnes del 
Màster.

L’acte inaugural va comp-
tar amb l’assistència del degà de 
l’ICAT, Manel Albiac, juntament 
amb l’Alcalde de Salou, Pere Gra-
nados i l’organitzador del torneig, 
el Sr. Vincent Pinatel.

Des del Col·legi volem agrair 
molt especialmente la participació 
dels jugadors, així com també del 
Club Gimnàstic de Tarragona, que 
va col·laborar amb aquest event.

L’equip de futbol de l’ICAT participa al 
Mundiavocat 2018
El torneig es va celebrar durant el passat mes de maig a Salou

Els autors Andreu Carranza, Olga Xirinacs i Juan Marsé al club de lectura de l'ICAT 
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L'ICAT i el Banc Sabadell renoven el conveni 
de col·laboració 

 El passat mes de juny va tenir 
lloc a la seu de l'ICAT la reno-
vació de l'acord de col·laboració 
entre el nostre Col·legi i el Banc 
Sabadell, amb l'objectiu de do-
nar a conèixer l'oferta comercial 
d'aquesta entitat.

Recordem que en virtut 
d'aquest conveni  les persones 
col·legiades a l'ICAT podran te-
nir accés a una cartera de produc-
tes i serveis financers amb condi-
cions avantatjoses. Disposeu de  
la informació sobre tots aquests 
productes de forma permanent 
a la web www.icatarragona.com.  D’esquerra a dreta el Sr. Joel Díaz, representant del Banc Sabadell, i Manel Albiac, degà del Col·legi

 Acte de signatura a la seu de l'ICAT

 El passat dia 5 de juliol es va signar un 
conveni de col·laboració amb  l’entitat Ar-
quia Banca que promourà entre els nostres 
col·legiats una línea de serveis financers 
específics en condicions especials, com ara 
productes destinats a l’operativa diària, fi-
nançament personal, hipotecari i professi-
onal i productes en estalvi i inversió.

Acord de col·laboració 
amb Arquia Banca 

 L’ICAT i el Col·legi d’Economistes 
de Catalunya van renovar, per tercer 
any consecutiu, el conveni de reciproci-
tat en la prestació de serveis de formació 
als col·legiats de les dues institucions. 
Aquest acord permet als professionals 
associats a tots dos col·legis beneficiar-
se de les activitats formatives que or-
ganitzen ambdues institucions, obrint 
així les seves possibilitats d’incrementar 

coneixements a un camp professional 
diferent del propi.

La signatura va tenir lloc a la sala de 
Juntes del Col·legi d’Advocats de Tar-
ragona i va comptar amb la presència 
del president de la seu territorial de 
Tarragona del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya, Pere Segarra Roca, i del 
degà del Col·legi d’Advocats de Tarra-
gona, Manel Albiac. 

Economistes i advocats  renoven l’acord per a la reciprocitat en la 
prestació de serveis de formació
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Sr. Carlos José García Martínez

Sra. Glòria París Cruxent

Sra. Maria Elena Guasch Cunillera

Sr. Juan Pablo Vizcaino Caballero

Sr. José M. Langelaan Muñoz

Sr. Manuel Aguilar Borge

Sra. Alícia Padró Sánchez

Sra. Montserrat Maldonado Planas

Sra. Yolanda Prim Vidal

 El divendres dia 18 de maig es 
va celebrar l'acte central de la festa 
col·legial en honor a Sant Raimon 
de Penyafort. Un total de vint-i-
tres nous col·legiats i col·legiades 
van rebre la imposició de la toga, 
acompanyats dels seus padrins de 
jura, en l’acte simbòlic que celebra 
el pas a poder exercir la professió. 

FESTA COL·LEGIAL 

Durant la sessió solemne també es van homenatjar als com-
panys i companyes que van complir vint-i-cinc anys d'exercici 
de la professió sense nota desfavorable al seu expedient. La se-
cretària de la Junta de Govern, Estela Martín, va llegir els noms 
dels homenatjats, que van recollir la insígna i el diploma.

L'ICAT celebra la festa col·legial de Sant 
Raimon de Penyafort
Durant l’acte es van 
imposar les togues a 
23 nous col·legiats/-
des i es van distingir 
als companys/-es que 
van complir 25 anys en 
l'exercici de la professió

 Foto de grup dels nous jurants

JURANTS  PADRINS

1. Sra. Flavia Andrea Filipetto Serra Sr. Guillermo Gil Pérez

2. Sra. Miriam Camps Galindo Sr. Javier Mazariegos Castillón

3. Sra. Yaquelin Hernández Castillo Sra. Maite Jiménez González

4. Sr. Alejandro Caballero Madrid Sr. Francisco Javier Zapater Esteban

5. Sr. Héctor Calero Maqueda Sr. Joan Crua Bonillo

6. Sr. Pau Bigorra Rodríguez Sr. Manel Albiac Cruxent

7. Sra. Carmen Pinel Ocaña Sr. Sergio Pinel Ocaña

8. Sra. Elizabeth Estévez Rodríguez Sra. Estela Martín Urbano

9. Sra. Gina Marietta Olcese Schenone Sra. Alberto García Rodríguez

10. Sra. Sandra Cristina Marcos Vidal Sra. Núria Furquet Suárez

11. Sra. Beatriz de Gonzalo Fernández Sr. Javier Gutiérrez Martín

12. Sr. Albert Vilà Segura Sr. Salvador Bonet Rius

13. Sr. Dídac Ramos Cid Sr. Tomàs Serra Albiol

14. Sr. Joan Falguera Orellana Sr. Josep Lluís Pascual Navarro

15. Sr. Javier Arbeloa Carcolé Sr. Ignacio de la Calzada González

16. Sr. Óscar Ricardo Cabrera Galeano Sr. Julio Francisco de Parellada Durán

17. Sr. Nel Juan Carlos Pavía Martínez Sr. José M. Langelaan Muñoz

18. Sr. Fernando Urzáiz López Sr. Fernando Urzáiz de Arana

19. Sr. Álvaro Manuel Urzáiz López Sr. Fernando Urzáiz de Arana

20. Sra. Marta Civit Bulló Sra. Judit Güell Bargalló

21. Sra. Adela Viñas Mas Sr. Ramon Setó Andreu

22. Sra. Nadia Viana Pascual Sra. Regina Jové Martínez

23. Sr. Jordi Verge Eiximeno Sra. Susana Holgado Pascual

Homenatge als 25 anys d'exercici
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 Manel Albiac va iniciar el torn 
de parlaments de les autoritats 
amb una crida al “respecte a la de-
ontologia professional i als prin-
cipis que regulen la professió”. El 
degà de l’ICAT va posar l’accent 
en la necessitat d’“exercir la pro-
fessió amb respecte als companys 
i a la llei, uns valors que han de ser 
el marc en el que desenvolupem 
la nostra funció social”. Albiac va 
recordar la col·laboració del nos-
tre Col·legi amb diverses entitats 
que treballen en benefici dels 
drets i les condicions de vida dels 
col·lectius més desfavorits. 

Seguidament la tinent fiscal 
María José Osuna va posar en 
valor la importància de l’hones-
tedat i l’educació en l’exercici de 
l’advocacia, recomanant als nous 
col·legiats a “actualitzar conei-
xements de manera contínua, i 
estar al dia en les lleis i en la juris-
prudència per poder defensar els 
drets dels clients, així com man-
tenir la il·lusió per exercir aquesta 
tasca”. 

Javier Hernández, president 
de l’Audiència Provincial de Tar-
ragona, va demanar als advocats 
que “defensin sempre el sistema 
de justícia i als jutges que l’inte-
gren”. Hernández va reivindicar 
el paper dels jutges i magistrats 
com a “protectors del sistema 
constitucional” recomanant als 
nous advocats que exerceixin la 
professió amb “equilibri, digni-
tat, serenitat, respecte i plenitud”. 

Per la seva banda, Josep Medi-
na, vicepresident del Consell de 
l’Advocacia Catalana, va instar als 
professionals del dret a tenir una 
“actitud de crítica constructiva i 
sempre respectuosa” insistint en 
què “els advocats estem al costat 
dels jutges”. Medina va subratllar 
també la “importància de la for-
mació” per als advocats i va des-

tacar “la gran tasca que fa l’ICAT 
en aquest camp”, encoratjant als 
nostres col·legiats i col·legiades 
de l’ICAT a seguir participant 
dels programes de formació. 

La penúltima intervenció va 
anar a càrrec de Patrícia Gomà, 
secretària de relacions amb 
l’Administració de justícia de la 
Generalitat de Catalunya, que 
va enumerar els àmbits en els 
que la justícia necessita millo-
rar: l’agilitat, la predictibilitat, la 
proximitat, la normalització lin-
güística i la digitalització. Gomà 
va remarcar que “posar remei a 
aquests problemes és un repte de 
tothom”. 

Per tancar l’acte, la presidenta 
del Consejo General de la Abo-
gacía Española, Victoria Ortega, 
va instar als nous advocats a exer-
cir el dret amb “responsabilitat, 
esforç, excel·lència, aprenentatge 
continu, integritat i entusiasme”. 

Sense oblidar “l’esperit crític per 
trobar els millors camins per 
complir amb el nostre objectiu: la 
defensa dels interessos i drets dels 
nostres clients”. La presidenta del 
CGAE també es va comprome-
tre a seguir lluitant en la defensa 
dels interessos de l'advocacia, en 
particular en els temes de justícia 
gratuïta i accés a la professió. 

El valor de l’experiència
Abans, el representant dels nous 
col·legiats, Fernando Urzaiz, ha-
via fet una crida a “exercir la pro-
fessió recolzant-nos en els valors, 
alguns dels quals hem d’aprendre 
amb contacte amb els professio-
nals que ja porten anys exercint-
la”. El president del Grup d’Ad-
vocats Joves de Tarragona, Lluís 
Escoda, va reivindicar que “hem 
de permetre que els nous advo-
cats puguin exercir la professió 
amb dignitat” i va definir l’advo-

cacia “no com una professió, sinó 
com un estat, perquè no treballeu 
companys/-es, sou advocats”. Per 
la seva banda, el representant dels 
advocats amb 25 anys d’exercici 
professional, Carlos José García 
Martínez, va demanar que es re-
cuperi “el tracte educat amb totes 
les persones que intervenen en 
la justícia, ja siguin magistrats o 
agents judicials”, un element que, 
segons ell, s’ha deteriorat en els 
últims anys.

Finalitzat l'acte més institucio-
nal, que va omplir de gom a gom 
el saló d'actes, 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 ser 
durant la celebració del sopar de 
gala, amb un sorteig benèfic en 
el que es van recaptar 1640€ que 
van ser destinats íntegrament a la 
Fundació ICAT de l'Advocacia.

Les autoritats reivindiquen la funció social de l’advocat i la importància de 
la formació continuada 

 Moment del parlament del company Fernando Urzaiz en representació dels nous jurants



FÒRUM JURÍDIC14 N64/2018FESTA COL·LEGIAL 

 Com es tradició, a les 13.00h 
es va celebrar la missa en memò-
ria dels companys difunts. A les 
18:00h i previ a l'acte d’imposi-
ció de togues, el degà i la Junta de 
Govern van rebre a les autoritats 
convidades, que van signar al lli-
bre d'honor del Col·legi.

A les 18.00h va donar inici 
la sessió solemne que va estar 
presidida per la presidenta del 
Consejo General de la Abogacía 
Española, Excma. Sra. Victoria 
Ortega, la secretària de relacions 
amb l'Administració de justícia, 
Sra. Patrícia Gomà, el president 
de l’Audiència Provincial de Tar-
ragona, Il·lm. Sr. Javier Hernán-
dez, el vicepresident del Consell 
de l’Advocacia Catalana, Excm. 
Sr. Josep Medina,  la tinent fis-
cal de l’Audiència Provincial de 
Tarragona, Iltre. Sra. María José 
Osuna i el degà de l’ICAT, Excm. 
Sr. Manel Albiac.

 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  
un torneig de futbol entre advo-
cats , jutges i  funcionaris.

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 comptar de nou amb 
vosaltres l'any vinent i així man-
tenir ben viva aquesta tradició.

Actes de la diada

Activitats 
lúdiques i 
esportives

 Taula presidencial encapçalada per la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, 
l’Excma. Sra. Victoria Ortega

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



Solucions per al
Sector Legal

#RENTING MENSUAL
#ESCANER DNI I ESCRIPTURES
#PERDURABILITAT D’ARXIUS
#ACCÉS DIRECTE A LEXNET
#ESTALVI EN IMPRESSIÓ
#COST PER PÀGINA
#MANTENIMENT INCLÒS

50%
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 Sessió informativa de l’Agència Tributària per a l’any 2018 
11/01/2018 
Organitza: Secció de Dret Financer i Tributari i l’Agència Tributària.

 Jornades sobre Arbitratge 2018 23/01/2018 (5 sessions)
Organitza: Tribunal Arbitral de Tarragona i l'Il·lustre Col·legi d’Ad-
vocats de Tarragona. 

 Conferència: “Criteris jurisprudencials: residència dels 
ciutadans de la UE i els seus familiars” 08/02/2018
Organitza: Secció de Dret d’Estrangeria. 

 Jornada sobre modificacions del Llibre VI del Codi Civil de 
Catalunya 28/02/2018
Organitza: ICAT amb la col·laboració de la Cambra de la Propietat 
Urbana i vLex.

 Jornada: “Diferents perspectives del procediment de Me-
nors” 01/03/2018 
Organitza: Grup d’Advocats Joves de Tarragona. 

 Conferència: “La reforma dels reglaments de gestió, inspec-
ció, recaptació i sancionador tributari, des de la perspectiva del 
delicte contra la hisenda pública” 26/03/2018

Organitza: Secció de Dret Administratiu.
 Seminari sobre tutela judicial en contractació bancària 

03/04/2018 
Organitza: Seccions de Dret Bancari i de Dret Processal Civil.

 Conferència: “Control de l’abusivitat en les diferents vies de 
tutela judicial en l’àmbit de la contractació bancària: executius, 
declaratiu i monitori” 10/04/2018 
Organitza: Seccions de Dret Bancari i de Dret Processal Civil.

 Jornada: “Criteris per l'establiment de l'exercici de la guarda 
dels fills” 11/04/2018
Organitza: Secció de Dret de Família de l’ICAT.

 Conferència: “Problemes pràctics de les reclamacions ju-
dicials en via executiva o declarativa” 18/04/2018 
Organitza: Seccions de Dret Bancari i de Dret Processal Civil.

 Conferència: “L’abusivitat des de la perspectiva del consumi-
dor i del TJUE” 25/04/2018
Organitza: Seccions de Dret Bancari i de Dret Processal Civil.

 Conferència: “Valor de la transparència en el model europeu 
de protecció del consumidor i de l’usuari” 02/05/2018 
Organitza: Seccions de Dret Bancari i de Dret Processal Civil.

 Presentació: "L'actualitat de la Segona Oportunitat" 
03/05/2018 
Organitza: Secció de Dret a la Segona Oportunitat.

 Conferència: "La llegítima" 04/05/2018 
Organitza: Secció de Dret Civil.

Agenda de formació
(gener-juny 2018)
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 Curs sobre la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (12 sessions) 07/05/2018 
Organitza: Secció de Dret Administratiu .

 II Fòrum Mercantil de Tarragona 10/05/2018
Organitza: Aranzadi amb la col·laboració de l'ICAT.

 Jornada sobre Ciberseguretat 11/05/2018
Organitza: Secció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
i AON.

 Curs Tirant online: "La implantació del RGPD" 22/05/2018 
Organitza: Tirant lo Blanch i ICAT.

 Conferència: "Aplicació del RGPD Europeu per a advocats. 
Especial atenció a l'avaluació del risc" 25/05/2018 
Organitza: Secció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

 Conferència: "Fiscalitat en el comerç exterior" 29/05/2018 
Organitza: Secció de Dret Financer i Tributari.

 Conferència: "Transtorns mentals i incapacitat pel treball" 
31/05/2018 
Organitza: Secció de Dret del Treball i de la Seguretat Social.

 Conferència: "Pactes successoris i clàusules testamentàries" 
01/06/2018 
Organitza: Secció de Dret Civil.

 Conferència: "Estratègies processals en la prova documental" 
05/06/2018 
Organitza: Secció de Dret Processal Civil.

 Conferència: "Intervenció de l'advocat en diligències policials 

i judicials" 07/06/2018
Organitza: Grup d'Advocats Joves de Tarragona.

 Curs Tirant online: Els procediments civils en els accidents de 
circulació. Elements processals.11/06/2018 
Organitza: Tirant lo Blanch i ICAT.

 Conferència: "El pacte de quota litis" 12/06/2018
Organitza: Secció de Dret Processal Civil.

 Jornada: “El procediment judicial de divisió de patrimoni al 
règim econòmic de separació de béns a impartir per un advocat 
i un lletrat de l'Administració de justícia” 13/06/2018
Organitza: Secció de Dret de Família.

 Conferència:"Intervenció de l'advocat a la fase intermitja 
(abreujat, sumari i jurat)"14/06/2018 
Organitza: Grup d'Advocats Joves de Tarragona.

 Taula rodona: "Els drets del detingut i la STC de 5 de març de 
2018" 20/06/2018
Organitza: Secció de Dret Penal.

 Conferència: "Intervenció de l'advocat al judici (abreujat, su-
mari i jurat)" 21/06/2018
Organitza: Grup d'Advocats Joves de Tarragona.

 Jornada: "L'empresa delinqüent?" 22/06/2018 
Organitza: Secció de Compliance Penal.

 Conferència: "Intervenció de l'advocat en fase d'execució de 
sentència" 28/06/2018
Organitza: Grup d'Advocats Joves de Tarragona.



FÒRUM JURÍDIC18 N64/2018FORMACIÓ

 El passat dia 3 de maig la 
Secció de Dret de la Segona 
Oportunitat va organitzar una 
xerrada oberta al públic per do-
nar més difusió dels beneficis 
d'aquesta llei que, tot i haver-se 
aprovat l’any 2015, la realitat és 
que la resposta legislativa no està 
sent prou àgil ni prou adequada, 
a la vegada que el coneixement 
i l’ús d'aquesta eina està molt 
lluny del que seria desitjable.

Segons Lluís Badia, president 
de la Secció, “no hi ha conscièn-
cia de les possibilitats que obre 
aquest mecanisme; per això des 
de la nostra Secció difonem les 
seves bondats als professionals 
de l'advocacia, perquè puguin 
plantejar aquesta via als seus 
clients, i a la societat en general, 
perquè hi ha moltes persones 
amb dificultats que podrien sor-
tir-se’n per aquesta via i no en 
són conscients”. 

Per altra banda Jaime Campá, 
també president de la Secció, 
va posar l’accent en què “és el 

primer cop que a l’ordenament 
jurídic es reconeix el perdó, tot 
i que amb limitacions, però és 
una llei molt jove i per això és 
necessari informar els advocats i 
a la resta de la societat de les vies 
que obre per solucionar situaci-
ons molt problemàtiques”. 

A Catalunya l’any passat es 
van tramitar uns 450 casos i a 
Espanya al voltant de 1.200, 
unes xifres molt per sota de pa-
ïsos com Alemanya o França, 

que han superat els 100.000 
expedients. “A aquests països 
també va trigar en arrelar la per-
cepció que aquest mecanisme 
era útil, per això hem d’incidir 
més en la difusió de les opcions 
que obre per a persones que han 
perdut el seu patrimoni i els 
seus recursos i que tot i això ar-
rosseguen deutes importants, i 
que gràcies a aquesta normativa 
poden quedar-se sense aquests 
deutes”, va remarcar Lluís Badia, 

que també va incidir en que “els 
costos de tramitació són perfec-
tament assumibles”. En aquest 
sentit, Jaime Campá va recordar 
que “la segona oportunitat està 
contemplada  dins de la justícia 
gratuïta” i va recordar que “vam 
ser nosaltres, l’ICAT i la Secció 
de Dret de la Segona Oportuni-
tat els primers que ho vam de-
manar” i que és un benefici que 
s’aplica en totes les persones que 
reuneixen els requisits.

Des de que l'any 2015 es va 
aprovar aquesta llei, l'ICAT 
ha estat pioner en el desenvo-
lupament i la difusió pública 
d'aquest mecanisme, amb la 
creació de la Secció de Dret a la 
Segona Oportunitat, la primera 
constituïda en el marc dels col-
legis d'advocats de Catalunya, i 
la signatura el mes de juliol de 
2017 d'un conveni amb l'Ajun-
tament de Tarragona amb la 
finalitat de subvencionar i pa-
trocinar accions encaminades a 
la difusió pública d'aquesta llei. 

L'ICAT programa una sessió informativa 
sobre la segona oportunitat
Es va presentar la "Guia de la Segona Oportunitat" en la qual va col·laborar el nostre Col·legi

  D’esquerra a dreta, els companys Lluís Badia i Jaime Campá

 El dia 2 de maig va tenir lloc 
l’acte de cloenda del Seminari 
sobre Tutela Judicial en Con-
tractació Bancària amb una 
sessió especial sobre el valor de 
la transparència en el model eu-
ropeu de protecció del consu-
midor, que va ser impartida pel 
magistrat del Tribunal Suprem 
l'Il·lm. Sr. Francisco Javier Or-

duña Moreno. Cal recordar que 
aquest magistrat, amb el seu vot 
particular en contra de la Sen-
tència del Tribunal Suprem de 
25 de març de 2015 en relació a 
la retroactivitat o no de les clàu-
sules sòl, va ser un dels precur-
sors de la Sentència del TJUE 
que va resoldre finalment a fa-
vor del consumidor.  Orduña 

va defensar que la transparència 
és un valor fonamental “perquè 
amplia i actualitza principis 
constitucionals com la justícia, 
la llibertat, la igualtat i el plu-
ralisme polític” a la vegada que 

va incidir en que “cal assegurar 
la comprensibilitat d’allò que se 
signa en un contracte, ja que és 
una garantia que evita els abu-
sos que s’han donat en l’àmbit 
bancari, per exemple”.

El magistrat del Tribunal Suprem Francisco Javier 
Orduña imparteix la darrera sessió del Seminari 
sobre Tutela Judicial de Contractació Bancària

  D’esquerra a dreta, el degà de l’ICAT, Manel Albiac, el 
magistrat Francisco J. Orduña i el Dr. Federic Adan
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Tindràs l’oportunitat 
de formar-te amb un 

equip docent 
teoricopràctic preparat 

i compromès

Gaudiràs de la 
col·laboració amb els tres 
Col·legis d’advocats de la 

província (Tarragona, 
Reus i Tortosa)

Assistiràs a judicis de 
les diferents 

jurisdiccions i partits 
judicials a l’assignatura 

de Pràctiques 
Jurídiques

Et proporcionem els 
despatxos per realitzar les 

600 h. de  pràctiques 
curriculars a diferents 
localitats i jurisdiccions

Portaràs el teu primer 
cas amb la simulació 

d’un judici en el Treball 
de Fi de Màster

Rebràs un tracte 
individualitzat i una atenció 

personalitzada

T’informem de totes 
les beques específiques 
de les que pots gaudir 
per a aquest màster

Amb el programa de 
simultaneïtat podràs 

especialitzar-te cursant un  
dels màsters oficials de la FCJ:

M.Dret de l'Empresa i la Contractació
M. Dret Ambiental
M. de Justícia Penal Internacional
M. Dret de l'Administració PúblicaEl 100%

dels nostres estudiants han 
superat l’acreditació per a 

l’exercici de l’advocacia
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 No és un fet habitual que un 
dels nostres col·legiats arribi a 
ser secretari primer de la Mesa 
del Parlament. El company Eu-
sebi Campdepadrós, col·legiat 
núm. 999 de l’ICAT i exercint 
d’advocat des de l’any 1986, ha 
assolit un dels càrrecs més im-
portants del nostre país. Com-
promès amb la seva feina i amb 
el Col·legi, va formar part de les 
comissions de mediació i deon-
tologia professional, a més de 
la Comissió de Llengua Catala-
na, avui té una perspectiva molt 
diferent a la que podem tenir 
nosaltres, si més no des del seu 
nou lloc de treball veu les cares 
a tots els nostres representants 
polítics del Parlament.

- La primera pregunta és obli-
gada: com vas compaginant la 
feina d’advocat amb l’actual fei-
na al Parlament?
El fet d’haver hagut d’assumir fei-
nes a la Mesa del Parlament, que 
és l’òrgan de govern, t’obliga a 
anar molt sovint a Barcelona per 
la qual cosa és molt difícil com-

paginar-ho. El que he fet ha estat 
rematar els temes que ja tenia 
oberts i pocs casos nous he aga-
fat, malgrat tot m’he trobat amb 
moltes facilitats per part dels 
companys i comprensió per part 
dels jutges, fins i tot els clients es-
tan contents d’aquest càrrec i són 
més comprensius. 

- Quina és la teva feina dins del 
Parlament?
Sóc el secretari primer de la  Mesa, 
la qual, tal i com ja he dit, és l’òr-
gan de govern del Parlament. El 
Parlament, per la qüestió de la 
separació de poders, és autònom 
en tot, i hi ha tota una sèrie de 
feines sobre les quals ens hem de 
responsabilitzar. En el meu cas, 
per exemple, vaig estar un temps 
encarregat de la qüestió de perso-
nal, bàsicament per descarregar 
de feina al vicesecretari primer, i 
de forma permanent sóc l’encar-
regat de gestionar tot el referent 
a infraestructures, contractació i 
concursos. 

També hi ha tota la feina parla-
mentària, en aquest cas sóc porta-
veu de la Comissió de Justícia, per 
part del meu grup parlamentari, 
i m’he d’encarregar de tramitar 
totes les propostes de resolució 
que es fan en relació amb aquest 
tema. Tramitar-ho vol dir: rebre 
la proposta, avaluar-la, decidir 
quina posició es pren, consensu-
ar-la amb l’altre grup polític amb 
el qual donem suport al Govern 
i mirar també de consensuar-la 
amb els altres grups polítics, en 
tot cas la postura inicial no es pas 
de tombar-ho tot sinó al revés, de 
mirar de negociar el màxim pos-
sible. 

- Com a portaveu de la Comis-
sió de Justícia, ens pots donar 
alguna alegria?
Puc donar primícies però no 
alegries. Hi ha una proposta de 
resolució per mirar de tirar en-
davant la Ciutat de la Justícia a 
Tarragona, que en l’actualitat està 
encallada. El que puc dir és que 
hi ha voluntat pròpia de fer tot el 
que sigui necessari per tal que tiri 
endavant, i que ja he plantejat el 
tema als responsables de govern 
respectius però hi ha limitacions 
pressupostàries i de moment no 
tinc la sensació de que sigui una 
prioritat. Hi ha una altra propos-
ta de resolució per implementar 
a Tarragona l’Oficina Judicial. 
Són temes que s’han de debatre i 
prendre posicions. 

- Quina sensació tens al veure 
tots els parlamentaris asseguts 
davant teu?
El primer cop va ser una mica es-
trany, ja que els tenia a tots molt 
vistos i tens la sensació de que els 
coneixes a tots però cap d’ells et 
coneix a tu. En tot cas el Parla-
ment és un espai molt petit i tens 
les bancades dels diputats molt a 
prop del faristol on es parla, i veus 
perfectament les cares i gesticula-
cions dels parlamentaris. 

- Om pensa que en l’àmbit po-
lític hi ha tota una mena d’esce-
nificació, però que pel darrera 
es fa molta feina, és així?
Efectivament la política té una 
part d’escenificació, però entre 
bastidors es fa molta feina. La 
Mesa per exemple s’encarrega 
de donar curs a tots els tràmits 
parlamentaris, i tenim ordres del 

dia amb una mitjana d’uns 300 
punts: lleis en tràmit, preguntes, 
propostes de resolucions, i d’aquí 
es va distribuint cap a les comissi-
ons o bé cap al Ple. També s’han 
de convocar les juntes de porta-
veus. En definitiva, un no parar.

Les deliberacions de la Mesa 
són secretes i qui té competència 
per informar són els dos vicepre-
sidents i llavors cada grup polític 
fa les seves valoracions. Els lle-
trats del Parlament aixequen acta 
de tot, i això té un gran mèrit ja 
que, malgrat la complexitat dels 
assumptes, les actes tenen molt 
poques esmenes, reflecteixen el 
que realment ha passat.

- La Mesa és un òrgan prou 
transparent?
O i tant. A la Mesa hi ha el secre-
tari general assistit per un lletrat 
el qual controla a la Mesa, amb 
parer consultiu no vinculant 
però hi diu la seva. Són funciona-
ris, amb un altíssim nivell jurídic; 
és el cos d’elit jurídic de Catalu-
nya. És un luxe treballar amb ells. 

- La teva formació jurídica t’ha 
servit a l’hora d’afrontar la teva 
nova tasca dins del Parlament?
Doncs sí, de fet estic a la Mesa per 
la meva formació jurídica. A cada 
sessió de la Mesa hi ha les qües-
tions de tràmit però també hem 
de fer argumentacions polítiques 
i jurídiques. En aquest sentit he 
hagut d’estudiar a correcuita tot 
el referent al dret parlamenta-
ri, i has d’argumentar i defensar 
el que creus que s’ha d’admetre 
a tràmit o bé el que no s’ha ad-
metre a tràmit. A més a més les 
decisions de Mesa es poden re-

“Els lletrats del Parlament són realment un cos 
d’elit jurídic, és un privilegi treballar amb ells”
Entrevista a Eusebi Campdepadrós,  secretari primer de la Mesa del Parlament i col·legiat a l’ICAT

 Ramon M. Sans Ballart
Responsable de 
comunicació de l'ICAT
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córrer mitjançant un recurs que 
s’anomena de reconsideració i les 
resolucions sempre s’han d’argu-
mentar de forma motivada i per 
escrit.

- Et sents lliure en la teva tasca 
dins del parlament?
O i tant que em sento lliure. Tinc 
clar que formo part d’un grup 
parlamentari i d’una coalició de 
govern, però tinc molta autono-
mia i autoorganització de la fei-
na. Està clar que he d’informar 
del que faig, i comentem la moti-
vació de les decisions que prenem 
però tenim molta autonomia 
d’actuació. 

- Has trobat diferència en la fei-
na d’advocat i en l’actual feina 
al parlament?
Doncs no n’hi ha tanta de dife-
rència, ja que cada Mesa és com 
una vista d’un judici, et fan arri-
bar la documentació de mane-
ra prèvia i tu has de tenir clar el 
que s’ha d’aprovar i el que no s’ha 
d’aprovar, les argumentacions de 
tot plegat i sempre preveient les 
reaccions i el que poden dir els 
altres grups parlamentaris. La 
improvisació, a l’igual que en una 
sala de vistes, també existeix.

- És com una audiència prèvia 
en un procediment ordinari?
Exacte, l’exemple seria molt simi-
lar. 

- Ets sents còmode amb aquesta 
nova feina?
Sí, em sento molt còmode. Con-
sidero que és un privilegi ocupar 
aquest càrrec i sóc molt conscient 
que represento a la gent que ha 
depositat en mi la seva confiança. 

- Malgrat les distàncies políti-
ques i ideològiques, hi ha com-
plicitat entre els membres de la 
Mesa?
La relació amb els altres membres 
de Mesa és pràcticament com 

amb els companys i companyes 
advocats, malgrat que al Parla-
ment costa una mica que sigui el 
mateix ja que les diferències polí-
tiques hi són; però malgrat tot hi 
ha un tracte correcte, i considero 
que ha de ser així perquè tothom 
representa a un col·lectiu que l’ha 
votat i a cadascú de nosaltres ens 
han triat per defensar un projecte 
polític i som conscients que s’han 
de trobar punts d’acord, malgrat 
la dificultat que pot comportar 
tot plegat.

Crec que la Mesa és la part 
més noble i representativa del 
Parlament. També hi tenim pica-
baralles i a cops podem arribar a 
ser molt vehements, pensar que 
ningú ens grava ni enregistra, hi 
ha tensió i s’expressa i es viu però 
així i tot dins d’un ordre, i fins i 
tot en els moments de més tensió 
el respecte a qui té la paraula és 
sagrat, no hi ha interrupcions. 

- Com a membre de Mesa, tens 
més responsabilitat que si fos-
sis per exemple parlamentari?
Com a membre de Mesa sóc 
membre del Parlament i repre-
sento al Parlament. En aquest 
sentit jo puc intervenir al Parla-
ment però no faig declaracions 
o bé no assisteixo a tertúlies. La 
Mesa del Parlament és l’òrgan de 
govern i està clar que representes 

al Parlament no sols al teu grup 
polític.

- Tens més feina ara que en 
l’exercici de la professió?
Sí, actualment tinc molta, però 
molta més feina que abans. Hi 
ha la feina orgànica del Parla-
ment (personal, infraestructures, 
concursos i contractacions, etc.) 
feina de reunions amb instituci-
ons, associacions..., fins i tot els 
dies que hi ha ple, on sembla que 
no es treballi, es tenen reunions i 
negociacions constants, el paral-
lelisme seria com quan es negocia 
amb el company o amb el fiscal 
abans de començar un judici, hi 
ha molt treball de fons.

- Què canviaries del Parla-
ment?
Canviaria l´ús de les noves tecno-
logies. A cops tinc la sensació que 
en aquest àmbit el Parlament està 
encara al segle XIX. En aquest 
sentit els jutjats estan més desen-
volupats que el parlament, per 
exemple no s’ha pogut fer una 
investidura telemàtica. El funcio-
nament del dia a dia podem dir 
que és molt tradicional i això li 
resta agilitat.

- Creus que la tasca parlamen-
tària és eficaç i útil a la vida del 
ciutadà?

Hi ha una part que és molt de po-
sicionament polític, i en aquest 
sentit és útil, cadascú exposa el 
que pensa i hi ha respecte. És un 
espai de debat on es confronten 
les idees. En el Parlament de Ca-
talunya hi ha molt de respecte en 
els torns de paraules i en les argu-
mentacions que cadascú fa, no hi 
ha soroll, no hi ha interrupcions, 
les picabaralles que hi poden ha-
ver són més les excepcions que 
no pas la norma. Però també té 
la seva utilitat a l’hora de legislar. 
Ara per exemple tramitarem una 
modificació del llibre quart del 
Codi Civil de Catalunya en rela-
ció a deixar més garantits els drets 
de les persones amb discapacitats  
sensorials a l’hora d’atorgament 
de testaments. 

- Es prenen acords amb unani-
mitat?
O i tant, per exemple n’hi ha ha-
gut tres en el que portem de legis-
latura i que es llegeixen en el ple, 
un d’ells de recolzament al poble 
gitano, un altre va ser un acord 
de rebuig a la sentència de la ma-
nada i un altre de creació d’una 
comissió d’estudi del treball dels 
autònoms. No tot doncs és la dis-
crepància política.

- Eusebi, tens la darrera parau-
la.
Ai, que malament sona això. 
Mira, tinc molt clar que és un 
privilegi tenir la confiança d’una 
part de la ciutadania, de repre-
sentar al meu país i estic perso-
nalment molt satisfet d’haver 
pres aquest compromís, malgrat 
els costos a nivell de vida famili-
ar que això em comporta. Noto 
l’escalf i el recolzament dels amics 
de sempre, de companys i compa-
nyes de feina que se m’han ofert 
per donar-me un cop de ma, i 
sobretot de la meva dona a qui li 
estic especialment agraït...

Eusebi, molta sort i molts en-
certs.
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 Sota el lema “Ets Jove? Ets in-
quiet i vols formar part del futur 
del teu territori?” va tenir lloc el 
passat dia 14 de juny la primera 
edició de la de la Trobada Anual 
Lobby Catsud, un projecte de 
col·laboració entre les agrupaci-

ons de joves professionals més  
representatives de la Catalunya 
Sud, entre les quals els Joves Ad-
vocats de Tarragona, que neix 
amb la voluntat de fomentar l’es-
perit de pertinença al territori i, a 
la vegada, de generar un espai de 

confluència que permeti compar-
tir experiències i coneixements.

L'acte d'inauguració va tenir 
lloc a la Casa Joan Miret, on es 
va celebrar una conferència sobre 
"La comunicació com a eina de 
venda" a càrrec de l'economista 

i coach Gemma Gasulla i la co-
fundadora d'"El Terrat", Maite 
Buenafuente. 

Des del GAJ continuarem 
treballant per programar futures 
edicions i consolidar aquest pro-
jecte. 

Els joves de Tarragona impulsen la I Trobada 
Anual Lobby Catsud

 El passat dia 2 de febrer va tenir lloc la junta general 
ordinària dels joves advocats, en la que es van presentar els 
informes de presidència i tresoreria així com el pressupost 
per al 2018, que va ser aprovat pels assistents.

Assamblea General Ordinària 
 Enguany el tradicional sopar d'estiu del GAJ va tenir lloc el 

dia 29 de juny i es va celebrar al restaurant lamorada.  Nom-
brosos companys i companyes ens vam reunir en un vetllada 
fantàstica per donar la benvinguda a l’estiu. Moltes gràcies per 
la vostra assistència i  companyia.

Sopar d’estiu
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Activitats formatives
 Aquest primer semestre els 

joves advocats han organitzat 
cinc conferències entre les quals 
destaquen la jornada que va tenir 
lloc el passat mes de març sobre el 
procediment de menors i el cicle 
de  conferències d’àmbit penal  
organitzades en quatre sessions, 
celebrades durant el mes de juny, 
amb un enfoc  eminentment 
pràctic dirigit a proporcionar als 
joves advocats  els mecanismes 
d’actuació durant el procediment 
judicial penal. 

La jornada sobre les diferents 

perspectives del procediment de 
menors va comptar amb ponents 
de reconegut prestigi, com l’Il·lm. 
Sr. Jesús María del Cacho Rivera, 
magistrat del Jutjat de Menors 
de Tarragona, la Il·ltre. Sra. Ana 
Isabel Neira Alonso, fiscal de Me-
nors i el Sr. David Garreta Muni-
ello, psicòleg de l’Equip Tècnic. 

Pel que fa al cicle de conferèn-
cies d’àmbit penal, la primera ses-
sió va anar a càrrec de Lluís Esco-
da, president del GAJ i del JAC 
que va explicar el procediment de 
les declaracions policials, sobre 

l’entrada i registre en lloc tancat 
i sobre la presó provisional. Esco-
da va incidir amb la importància  
que té que l’advocat/-da sigui ac-
tiu i estigui present en totes i ca-
dascuna d’aquestes diligències, es-
pecialment en les policials, ja que 
qualsevol declaració que se signi 
quedarà reflectida de tal manera 
i podrà predisposar la conclusió 
del procediment. 

La segona sessió, celebrada el 
dia 14 de juny, va ser impartida 
pel company Rubén Viñuales 
que va explicar les actuacions de 

la fase intermitja del procedi-
ment penal. 

El dia 21 de juny va ser el torn 
del company David Rocamora, 
que va tractar sobre la intervenció 
de l’advocat en el judici, analit-
zant les qüestions prèvies, la pràc-
tica testifical i pericial i l’informe. 

La darrera sessió va anar a càr-
rec del magistrat Il·lm. Sr. Car-
melo Martínez Creixenti, que va 
parlar sobre la suspensió i substi-
tució de penes, la responsabilitat 
penal i l’acumulació de condem-
nes entre altres qüestions.

  Conferència sobre el procediment de menors   Lluís Escoda impartint la primera sessió formativa del cicle  de 
conferències d'àmbit penal organitzat pel GAJ

  Rubén Viñuales explica la fase intermitja del procediment penal
  D’esquerra a dreta, David Rocamora i Lluís Escoda durant la 

sessió sobre la intervenció de l'advocat en el judici
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Nuevas responsabilidades para los cargadores                       
 El pasado martes 19 de junio 

la Dirección General de Tráfico 
hizo pública la Instrucción 18/
TV-103, relativa al régimen de 
responsabilidad administrativa 
en la sujeción de la carga en el 
transporte público de mercan-
cías. 

La citada instrucción, efectiva 
desde el día siguiente a su publi-
cación, materializó el compromi-
so asumido por la DGT frente a 
las asociaciones de transportis-
tas, consistente en clarificar el 
régimen de responsabilidad por 
la estiba de la carga  en las inspec-
ciones técnicas en carretera.

Este régimen general de res-
ponsabilidad por la estiba de la 
mercancía parecía suficiente-
mente determinado en las previ-
siones del artículo 20  de la Ley 
15/2009 de 11 de noviembre, re-
lativa al Contrato de Transporte 

Terrestre de Mercancías. 
Sin embargo el redactado de 

los artículos 16 y siguientes del 
Real Decreto 563/2017, que 
establece una remisión genérica 
a la legislación sobre tráfico y se-
guridad vial para determinar ré-
gimen sancionador ante las ins-
pecciones técnicas en carretera, 
ha generado una preocupación 
incipiente entre el colectivo de 

transportistas, a medida que el 
Real Decreto 563/20147 alcan-
zaba su vigencia el 20 de mayo de 
este mismo año. 

Finalmente las pretensiones 
del colectivo se han visto satisfec-
has mediante la citada instrucci-
ón, que establece la equivalencia 
entre el régimen general de res-
ponsabilidad por sujeción de la 
carga entre las partes contratan-
tes y  el régimen sancionador de 
la Administración Pública con 
los administrados.

En consecuencia, la presun-
ción de culpa del cargador ante 
una mala sujeción de la carga, 
se hace extensiva a la potestad 
sancionadora de la administraci-
ón pública, que reconoce como 
responsable “al autor del hecho 
que consista la infracción”, coin-
cidiendo con las previsiones del 
artículo 82 de la Ley sobre Tráfi-

 Felipe Serrano Pérez
President de la Secció de 
Dret Marítim i dels Trans-
ports
Membre de la Secció de 
Dret Mercantil
Col·legiat  núm. 2831

 1 Artículo 20  de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre sobre el Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías;  “ la estiba de la mercancía será por cuenta del cargador, 
salvo que se asuman de forma expresa estas operaciones por el porteador antes de la efectiva presentación del vehículo para su carga"

La presunción de 
culpa del cargador 
ante una mala 
sujeción de la carga 
se hace extensiva 
a la potestad 
sancionadora de 
la administración 
pública
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co, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, aproba-
da mediante Real Decreto Legis-
lativo 6/2015, de 30 de octubre.

 Esta presunción legal solo pu-
ede destruirse mediante la pru-
eba del cargador, consistente en 
una cláusula contractual que de-
termine que la responsabilidad 
de realizar la estiba y sujeción de 
la carga corresponde exclusiva-
mente al transportista, o pueda 
demostrar que el cargador úni-
camente ejecuto las ordenes de 
carga del porteador.

Cabe puntualizar que el por-
teador efectivo (transportista) 
únicamente responderá de los 
daños sufridos por las mercancí-
as debidos a una estiba inadecua-
da, cuando se haya reflejado esta 
exención de forma expresa en el 
contrato de transporte y/o en los 
documentos que lo materializan, 
o cuando tal operación se haya 
llevado a cabo siguiendo las ins-

trucciones del porteador.
Así mismo, como la propia 

instrucción establece, también 
constituyen una excepción a esta 
presunción general en el trans-
porte carga fraccionada y los 
servicios de paquetería, así como 
otros similares que impliquen la 
recogida o reparto de envíos de 
un reducido número de bultos, 
que puedan ser manipulados sin 
asistencia de máquinas.

Entre las consecuencias de esta 
presunción culpable destaca la 
posibilidad de exonerar o de li-
mitar la responsabilidad contrac-
tual  del transportista por daños 

o perdida en la mercancías du-
rante el transporte, cuando este 
acredite que la carga estaba esti-
bada o sujeta de forma incorrecta 
en el vehículo. 

Cabe matizar que aunque so-
bre el porteador efectivo recae 
la exigencia legal de actuar con 
diligencia de un buen profesio-
nal y bajo la obligación de “deber 
de vigilancia”,  la carga probatoria 
de esta falta de diligencia o peri-
cia profesional corresponderá al 
cargador, lo que añadirá cierta 
complejidad a la hora de exigir 
responsabilidades  por daños o 
pérdidas al transportista.

Para concluir esta breve reflexi-
ón, parece oportuno mencionar 
que una de las consecuencias más 
relevantes de esta interpretación, 
será la voluntad de los cargadores 
más cautos de insertar cláusulas 
de exención de responsabilidad  
que se trasladaran las órdenes de 
carga, cartas de porte, albaranes 
y fichas de estiba, con ánimo de 
evitar los efectos sancionado-
res; la falta de responsabilidad 
del transportista frente al daño 
sobre las mercancías durante el 
transporte;  o posibles carencias 
de cobertura en las pólizas de los 
seguros de mercancías frente a 
los siniestros.

En este sentido, multitud car-
gadores ya han empezado a soli-
citar asesoramiento jurídico rela-
tivo a la negociación, redacción y 
confección de este clausulado, lo 
que abre un nueva línea de activi-
dad para el abogado especialista 
en transporte.

Cabe matizar que aunque sobre el porteador 
efectivo recae la exigencia legal de actuar con 
diligencia de un buen profesional y bajo la 
obligación de “deber de vigilancia”, la carga 
probatoria de esta falta de diligencia o pericia 
profesional corresponderá al cargador
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Creixen les sol·licituds de mediació a la 
demarcació de l’ICAT durant el 2017

 El passat mes de gener es van 
presentar en roda de premsa els 
resultats de les xifres de mediació 
a la demarcació del Col·legi. La 
presidenta de la Comissió de Me-
diació de l’ICAT, Estela Martín, i 
la cap del Servei de Gestió Econò-
mica, Personal i Obres del Depar-
tament de Justícia de la Genera-
litat de Catalunya, Anna Alcaraz 
van exposar un balanç en el que 
destaca l’increment d’un 14% de 
les sol·licituds de mediació, amb 
97 peticions respecte les 85 que es 
van registrar el 2016. 

Per àrees la de Tarragona és la 
que va registrar millor compor-
tament, ja que es va passar de 36 
sol·licituds a 59 mentre que als 
jutjats del Vendrell i de Valls es va 
retrocedir en un 32% i un 23% 
respectivament. Una altra dada 
destacada és l’increment del per-
centatge de sessions informatives 
que acaben en sol·licituds de me-
diació que passa d’un  40,28% de 
2016 al 62,59% de 2017. Durant 
el 2017, des de l’ICAT es van 
finalitzar 37 processos de me-
diació, 26 dels quals van acabar 
amb acord entre les parts, el que 
representa un percentatge de con-
flictes resolts del 70%, una xifra 
que, segons Estela Martín, “de-
mostra fins a quin punt aquesta 
via és molt efectiva per resoldre 
conflictes de tota mena, a banda 
de més ràpida i més econòmica” i 
va afegir que “amb la mediació el 
nivell de compliment dels acords 
és molt més elevat, perquè la so-
lució la donen les parts; en can-
vi, quan és una resolució judicial 
és una decisió presa per un jutge 
amb uns paràmetres objectius, 

però que són llunyans a la reali-
tat de les parts en conflicte”. “Les 
sentències donen i treuen raons, 
determinen que una part guanya 
i l’altra perd, però no solucionen 
el conflicte”. 

Anna Alcaraz va posar l’accent 
en que “el problema és que la via 
de la mediació és poc coneguda, 
però quan les persones que tenen 
un conflicte la proven, en gene-
ral el nivell d’acceptació és molt 
elevat, perquè entenen que la so-
lució serà millor per ells, tant per 
qüestions d’agilitat i d’encert en 
les resolucions, com també eco-
nòmics”.  

Increment en les 
derivacions judicials i 
nous àmbits de mediació

A banda d’aquestes 97 sol-
licituds, se’n van tramitar 7 més 
que tenien el seu origen en deri-
vacions judicials, que són “molt 
importants, perquè suposen un 
reconeixement del sistema judici-
al que aquesta és una opció molt 
vàlida, sobretot en l’àmbit de la 
família”, va assegurar Anna Alca-
raz. “Quan hi ha menors pel mig, 
que els pares puguin arribar a un 
acord que satisfà les dues parts i 
que es dissenya a mida de la seva 

realitat és molt positiu”.  Més enllà 
de l’àmbit familiar, la via de la me-
diació guanya terreny en diverses 
tipologies de conflictes, on s’està 
revelant com la millor via de solu-
ció. És el cas dels conflictes veïnals 
o la resolució dels contractes de 
lloguer, entre d’altres àmbits. “En 
general, la mediació és el millor 
camí perquè el conflicte quedi 
resolt i, després de l’acord, la con-
vivència pugui continuar, perquè 
una sentència donarà raó a una de 
les parts, però pot fer que el con-
flicte continuï obert durant molt 
de temps”, va argumentar Estela 
Martín.

El percentatge de sessions informatives que acaben en sol·licituds de mediació passa del 40% de 
2016 al 62% de 2017

 La Sra. Estela Martín i la Sra. Anna Alcaraz durant la roda de premsa celebrada a la seu de l’ICAT
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L’ICAT impulsa un Pla d’Igualtat per millorar 
la situació de la dona en l’àmbit de la Justícia

 Amb motiu de la celebració 
del Dia Internacional de la Dona,  
el passat mes de març el Col·legi 
va fer balanç de la situació de la 
dona al sector professional de la 
justícia, un àmbit en el que enca-
ra es registren importants desi-
gualtats de gènere, especialment 
pel que fa als càrrecs de més re-
llevància pública i orgànica. Per 
aquest motiu l’ICAT  ha iniciat 
un seguit d’accions per impul-
sar en els propers mesos un Pla 
d’Igualtat per introduir mesures 
que corregeixin la situació.

Des de la Comissió de Conci-
liació, Polítiques per a la Igualtat 
i Atenció al Col·legiat de l'ICAT, 
les seves presidentes, Fina Mén-
dez i Jennifer Macía, van consta-
tar en una roda de premsa cele-
brada a l’ICAT que “el sostre de 
vidre és evident, i té a veure amb 
la discriminació de la dona, però 
també amb un factor generacio-
nal: a aquests càrrecs s’hi arriba 
després de molts anys de recor-

regut, i en aquestes franges de 
població la presència de dones 
juristes encara era molt baixa”, 
en paraules de Jennifer Macía. 
Una tendència que, segons Ma-
cía, “s’està invertint, perquè si ens 
fixem en els advocats i advoca-
des joves, de menys de 30 anys, 
cada cop hi ha més dones, però 
hem de trencar estigmes perquè 
aquesta nova generació vagi ac-
cedint als càrrecs de més respon-
sabilitat”.

Un altre dels motius que influ-
eixen en la configuració d’aquest 

sostre de vidre és d’àmbit fami-
liar. Fina Méndez considera que 
“aquesta problemàtica va molt 
lligada a la conciliació familiar, 
les dones tradicionalment ens 
fem càrrec dels fills i això frena 
el desenvolupament laboral de 
moltes dones, també en l’àmbit 
de la Justícia”. Segons Méndez, la 
solució ha d’arribar per la via de 
la “corresponsabilitat en la cura 
dels fills, per tal que la dona pu-
gui competir en igualtat de con-
dicions”.

En l’àmbit de la conciliació, la 

Comissió treballa en l’equipara-
ció dels permisos de maternitat 
i paternitat dels col·legiats mu-
tualistes amb els de la resta de 
treballadors inclosos al Règim 
de la Seguretat Social. Entre d’al-
tres reivindicacions, la Comissió 
també té entre els seus objectius 
el reconeixement de la materni-
tat o paternitat com a causa de 
suspensió d’actuacions judici-
als. A més, i de portes enfora, la 
Comissió de Conciliació, Polí-
tiques per a la Igualtat i Atenció 
al Col·legiat treballa en diverses 
iniciatives per lluitar contra la 
desigualtat a la societat, com és 
el cas d’un projecte pedagògic 
enfocat als IES i AMPES que 
pretén conscienciar en la impor-
tància de la igualtat i combatre 
els micromasclismes, la violència 
de gènere i el foment de la tole-
rància. L’ICAT col·labora també 
amb l’Ajuntament de Tarragona 
oferint assessorament jurídic en 
atenció a la diversitat sexual.

El dia 27 de juliol es celebrarà  junta general extraordinària per votar per al canvi de denominació 
a Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona

 Les presidentes de la Comissió,  Fina Méndez i Jennifer Macía, 
explicant el projecte de l’ICAT

L’ICAT participa a la II Trobada Estatal de Comissions de Protecció dels 
Drets dels Animals celebrada a Mallorca

 Al voltant de 60 professionals 
del dret van assistir a la II Troba-
da de Comissions per a la Defen-
sa dels Drets dels Animals orga-
nitzada pel Col·legi d'Advocats 
de Balears. Membres de la Secció 
de Dret Animal de l'ICAT van 
participar en aquesta reunió que 
va tenir lloc els dies 8 i 9 de març i 
que el proper any acollirà el Col-
legi d'Advocats de Tarragona. 

Els assistents van coincidir en 

la necessitat de 
plantejar inicia-
tives i objectius 
comuns per ga-
rantir els drets 
dels animals. En 
aquesta trobada 
es van presentar  
les diferents associacions d'advo-
cats especialitzats en protecció 
animal que s'han anat creant en 
els últims anys així com les pro-

blemàtiques comunes en tot el 
territori a nivell jurídic. 

El president de la Secció de 
Dret Animal del Col·legi d'Ad-

vocats de Tarragona, Jose Fer-
rándiz, va tancar la trobada em-
plaçant a tots els assistents a la 
III Trobada de Comissions que 
tindrà lloc a l'ICAT. Catalunya 
és la primera comunitat on la 
majoria dels seus col·legis d'advo-
cats compten ja amb una comis-
sió per a la defensa dels drets dels 
animals, sent la de Tarragona la 
tercera a nivell estatal i la segona 
a nivell autonòmic.
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L’any 2018 es commemoren 
els 150 anys del naixement de 
Pompeu Fabra (1868-1948), el 
lingüista i gramàtic català més il-
lustre, i els 100 anys de la publi-
cació de la Gramàtica catalana, 
i per aquest motiu s’ha obert la 
web  http://llengua.gencat.cat/
ca/anypompeufabra/inici/ en 
què s’exposaran totes les activi-
tats organitzades per celebrar-
ho.  

Un dels aspectes més singu-

lars del web és l’apar-
tat de “Recursos” 
que engloba totes les 
activitats, exposici-
ons, estudis i material 
didàctic dedicades a 
Fabra. Inclou també 
un mapa que geo-
localitza els espais i  
infraestructures de-
dicades a ell.

Fabra va viure a 
cavall del segle XIX i 
XX, una època políti-
cament molt convul-
sa en què el català va 
passar per anys d’auge 
i de repressió segons 
el règim que hi havia.
Entrant al segle XX, 
la llengua catalana va 
recuperar força tant 
en els períodes de la 
Mancomunitat (1914-1925) 
com de la Segona República 
(1931-1936). Les obres de Fa-
bra sobre ortografia, gramàtica i 

lèxic van ser elements indispen-
sables per al registre estàndard 
del català, que configura la base 
del llenguatge jurídic. 

COMISSIONS I SECCIONS 

 Pompeu Fabra, 1933
Autor: Carles Varela i Burch

La Comissió de Llengua Catalana informa

Formularis de demanda de divorci i conveni regulador 
disponibles en català

 La Comissió de Llengua del 
CICAC ha afegit dos formularis 
jurídics més en el seu recopilatori 
amb l’objectiu de facilitar eines 
per als professionals del dret 
que vulguin exercir en català. En 
aquest cas es tracta d’una deman-
da de divorci de mutu acord  i un 
conveni regulador. 

Tots dos formularis estan ac-

tualitzats segons la normativa vi-
gent i adaptats als criteris actuals 
del llenguatge jurídic català, i us 
els podeu descarregar en format 
editable al vostre ordinador de 
forma totalment gratuïta.

Recordeu que la Comissió 
de Llengua també disposa de 
formularis en matèria de dret 
laboral (amb la col·laboració de 

la UGT) i de dret contenciós 
administratiu, i també fulls d’en-
càrrec professional. 

Consulteu tots els formularis 
que el CICAC ofereix de forma 
gratuïta a la web:

http://www.cicac.cat/arees/
llengua/recursos-linguistics/
eines-per-redactar-documents-
juridics/formularis-juridics/

Terminologia 
sobre els 
nous drets en 
matèria de 
protecció de 
dades

 L’entrada en vigor de la 
nova reglamentació europea 
comporta també la incorpo-
ració de nous drets, que s’afe-
geixen als que ja tenien totes 
les persones interessades. 
Això ha obligat les empreses 
i organitzacions a actualit-
zar les seves polítiques de 
privacitat i, en molts casos, a 
demanar la confirmació per 
a l’ús de les dades personals.

El TERMCAT ha elabo-
rat una nova infografia per 
difondre els termes bàsics re-
ferits als drets que reconeix 
el nou RGPD. Hi trobareu 
termes com ara dret a l’oblit, 
dret a la portabilitat de les 
dades, dret de supressió, etc. 
Web: http://www.termcat.

cat/docs/RGPD/termcat_
proteccioDades_vd.pdf
 

Eines per 
aprendre 
llenguatge 
jurídic

 El Departament de Jus-
tícia de la Generalitat de 
Catalunya ofereix un curs 
d’autoaprenentatge de llen-
guatge jurídic català, en 
què hi ha continguts teò-
rics acompanyats d’exercicis 
amb solucions. El recurs és 
accessible des de l’adreça 
http://www.gencat.cat/jus-
ticia/llengjur/

 Ramon M. Sans Ballart
President de la Comissió de 
Llengua Catalana
Col·legiat 1703



Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals.
Una altra és fer-ho:

Compte
Expansió Plus PRO
Bonifiquem la teva quota
de col·legiat
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Remuneració
fins a

10% 0 3%TAE 1%+ + +
de la teva quota de comissions Primer any fins a de devolució en els principals rebuts
col·legiat màxim d’administració i 2,74% TAE. Saldo màxim a domiciliats i sobre les compres amb
50 euros*. manteniment. remunerar 10.000 euros.1 targeta de crèdit en comerços

d’alimentació.2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Truca’ns al 900 500 170, identifica't com a membre del teu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a
treballar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*Abonem el 10% de la quota de col·legiat, amb un màxim de 50€ per compte, per a quotes domiciliades en un compte de la gamma Expansió, per a nous clients de captació. La
bonificació es fa un únic any per a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos. En aquest sentit, es compta com a primer mes el de l’obertura del compte. El pagament s’ha de
fer en el compte el mes següent als 12 primers mesos.
1. Per tenir accés a aquesta retribució, els titulars han de tenir un saldo mitjà mensual en el banc superior a 30.000 euros en recursos, calculat com la suma de saldos del mes anterior
de: comptes a la vista, dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida-estalvi, fons d’inversió, valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, plans de previsió d’EPSV i BS
Fons Gran Selecció. No es tindrà en compte per al còmput del saldo mitjà el saldo existent en aquest Compte Expansió Plus PRO ni en cap altre de les mateixes característiques en què
els titulars siguin intervinents. Sí que es tindrà en consideració el nombre de cotitulars, per la qual cosa el saldo mínim existent en l’entitat com a requisit serà el pres proporcionalment
per a cada cotitular. No es remuneraran els saldos durant el primer mes de vida del Compte Expansió Plus PRO.
En cas que no s’assoleixi per part dels titulars el saldo mínim que dóna dret a la retribució del Compte Expansió Plus PRO, la liquidació es farà al 0% per aquest concepte.
Rendibilitat primer any: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919% TIN, 1,8191% TAE
(calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet des de l’alta del compte). Exemple de liquidació: saldo en
compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats en l’any: 270,82 euros.
Rendibilitat resta anys: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919% TIN, 1,9910% TAE
(calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet a partir del segon any del compte). Exemple de liquidació:
saldo en compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats en l’any: 295,96 euros.
2. Rebuts domiciliats que corresponguin, com a emissor, a organitzacions no governamentals (ONG) registrades en l’Agència Espanyola de Cooperació i els rebuts de col·legis, escoles
bressol i universitats carregats durant el mes. S’ha de tractar de centres docents espanyols (públics, privats i concertats) i en queden excloses les despeses d’acadèmies particulars,
col·legis professionals o despeses diferents a les d’escolarització. Tampoc s’hi inclouen les despeses en concepte de postgraus, màsters i doctorats. Operacions de compra fetes a crèdit
incloses en la liquidació del mes, amb les targetes modalitat Classic, Or, Premium, Platinum i Shopping Or el contracte de les quals estigui associat a aquest compte, en els establiments
comercials d’alimentació inclosos, que es poden consultar en la pàgina www.bancsabadell.com/compteexpansioplus. Mínim de 5 euros i fins a 50 euros al mes.

El compte Expansió Plus PRO requereix de la domiciliació d’una nòmina, pensió o ingrés regular mensual per un import mínim de 3.000 euros (se n’exclouen els ingressos procedents de
comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). Així mateix, també cal haver-hi domiciliat 2 rebuts domèstics en els 2 últims mesos.Oferta vàlida, a partir del 6 de
febrer de 2017.
Pot fer extensiva aquesta oferta als seus empleats i familiars de primer grau.
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Aquest nombre és indicatiu del risc del

producte. Així, 1/6 és indicatiu de
menys risc i 6/6 és indicatiu de més

risc.

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons
Espanyol de Garantia de Dipòsits d’Entitats de

Crèdit. La quantitat màxima garantida
actualment pel fons esmentat és de 100.000

euros per dipositant.
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La sessió va tenir lloc el divendres 22 de juny sota el títol "L'empresa delinqüent?"

títol: “La protecció de l'empresa 
contra el delicte. Com puc saber 
si estic protegit?”.

La Sra. Aguilar va parlar dels 
fonaments de la responsabilitat 
penal i de les diferents postures 
que sobre aquesta tenen els ope-
radors jurídics. En particular es 
va centrar en l’evolució del seu 
tractament per part del Tribu-
nal Suprem, que introdueix el 
fet propi com a supòsit de la res-
ponsabilitat per no renunciar als 
principis generals del dret penal. 
També va fer un repàs de la llista 
de delictes que poden imputar-se 
a les organitzacions, del que en 
va destacar l’absència del delicte 
contra els drets dels treballadors. 
Les dificultats en àmbit proces-
sal per evitar el conflicte d’inte-

ressos entre empresari i empresa 
fou una altra de les reflexions de 
la ponent que va concloure que 
seria interessant poder aplicar el 
principi d’oportunitat del siste-
ma americà per evitar el que, sens 
dubte, és el tenor de la reforma 
del Codi penal del 2015, i és que 
les organitzacions ja no arribin 
a judici si tenen un compliment 
penal idoni i eficaç.

La segona ponència, per part 
de la Sra. Costa, va centrar-se en 
com ha de ser un compliance per 
exonerar de responsabilitat a la 
persona jurídica. Costa va dibui-
xar tres nivells: els requisits ob-
jectius de l’article 31 bis del CP, 
la cultura del compliment que re-
quereix el Tribunal Suprem i els 
requisits extraordinaris que de-

termina la UNE 19601 tot apun-
tant que, per que un compliance 
pugui tenir-se en compte pels tri-
bunals als efectes que assenyalava 
la Sra. Aguilar, ha de contemplar 
aquest tercer nivell de control; és 
a dir, a més de tots els requisits de 
l’article 31 bis, una implementa-
ció que garanteixi un sistema de 
gestió de compliment eficaç i que 
serveixi per evitar o minimitzar 
els riscos, on la bústia de denún-
cies, documentar totes les accions 
i controls de compliment i una 
formació propera i personalitza-
da prenen especial importància.  

La gran participació dels assis-
tents que van animar una taula 
rodona que es va desenvolupar al 
llarg de tota la jornada, va fer que 
la jornada fos tot un èxit.

La Secció de Compliance organitza una 
jornada per analitzar els riscos de l'empresa 
davant dels possibles delictes

 Haidé Costa i Villaró
Presidenta de la Secció de 
Compliance Penal
Col·legiada núm. 2049

 El Dr. Federic Adan, va donar 
el tret de sortida a una jornada 
que tenia com a objectiu la divul-
gació entre el col.lectiu d’advo-
cats i d’empresaris de Tarragona 
de la responsabilitat penal de la 
persona jurídica i del complian-
ce penal, presentant les dues po-
nents expertes en la matèria. 

La Il·lma magistrada de la Sec-
ció 21 de l’AP de Barcelona, Sra. 
Mónica Aguilar, va tractar la pri-
mera ponència: “Els perills que 
poden portar la meva empresa a 
delinquir, riscos que cal conèixer 
i com mantenir-los a ratlla”. La 
segona ponència va córrer a càr-
rec de la presidenta de la Secció 
de Compliance Penal del Col.
legi i experta en compliment nor-
matiu, Sra. Haidé Costa, amb el 
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El dissabte 14 de juliol es va celebrar la darrera trobada amb l’escriptor Juan Marsé, que tanca 
aquest primer cicle d'activitats amb  un balanç molt positiu

El projecte del club de lectura es consolida i 
prepara noves propostes de cara la tardor

 Ramon Setó
Coordinador del club de 
lectura de l'ICAT
Diputat sisè de la Junta de 
Govern
Col·legiat núm. 1651

 Des de la seva creació, ara ja fa 
prop d'un any, el club de lectura 
del Col·legi s'ha anat consolidant 
com un projecte viu i participa-
tiu. Actualment compta amb 
prop de trenta persones inscrites 
i s'han celebrat cinc tertúlies a 

l'entorn de quatre lectures: "Tot 
allò que una tarda morí amb les 
bicicletes", de Llucia Ramis, "Ciu-
tat de llops", d'Andreu Carranza, 
"Reencarnacions miserables", 
d'Olga Xirinacs i "Últimas tardes 
con Teresa", de Juan Marsé.

Volem destacar especialment 
els dinars celebrats amb Ramis, 
Carranza i Xirinacs i la trobada 
a casa seva amb Juan Marsé, unes 
sessions especialment enriquido-
res en les que també ha participat 
la llibreria la Capona, amb qui 
l'ICAT té subscrit un acord de 
col·laboració. 

A partir del mes de setembre 
es proposaran nous itineraris de 
lectura que esperem siguin del 
vostre interès. Si voleu partici-
par en aquest projecte contacteu 
amb el servei de biblioteca per 
c/e a l'adreça biblio@icatarrago-
na.com.

Per Miguel A. Fernández
Col·legiat 1243

 Un argumento sin enredos y 
dos personajes con fuerza. Una 
historia de amor inconveniente 
que protagonizan un donjuán 
de barrio marginal y una muc-
hacha de familia burguesa, una 
relación sentimental en contra-
punto que se alimenta entre la 
lícita aspiración por prosperar 
de un landronzuelo espabilado 
y las fantasías de una joven uni-
versitaria de izquierdas que se 
revela contra las ataduras de un 

ambiente político y familiar que 
no comparte. Una radiografía 
de la Barcelona de los años se-
senta en la que el autor parece 
sentirse cómodo entrelazando 
personajes y ambientes pertene-
cientes a dos mundos paralelos y 
que los protagonistas trasgreden 
con su relación.

Juan Marsé conseguía el 
Premio Biblioteca Breve con 
“Últimas tardes con Teresa” 
en el año 1.965, obra que fue 
llevada al cine de la mano del 
director Gonzalo Herralde en 
el año 1.984. Cincuenta años 

después, la no-
vela continua 
acumulando edi-
ciones.El escritor 
barcelonés, acre-
edor de diversos 
galardones entre 
los que destacan 
el Premio Planeta 
con “La muchacha de las bragas 
de oro”, también llevada al cine, 
y el Premio Cervantes, abrió 
las puertas de su casa al Club 
de Lectura del ICAT el pasado 
sábado. Los afortunados que tu-
vimos la oportunidad de asistir 

escuchamos, entre la 
magia sigilosa que emanaba de 
los centenares de novelas que 
nos envolvían, los recuerdos y 
las vivencias del autor que han 
servido de inspiración a muchas 
de sus historias inmortalizadas 
sobre el papel.

Crònica de “Últimas tardes con Teresa"
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 En motiu dels actes de ce-
lebració de la festa col·legial, 
l'ICAT va organitzar una expo-
sició fotogràfica de l'autora Mar-
ta Cid Carim.

Sota el títol "El sentit de re-

presentar", Cid explica que busca 
a partir d’una selecció d'imat-
ges del Fòrum Romà “reflectir 
el paral·lelisme existent entre 
aquest conjunt arquitectònic i 
l'exercici de la professió d'advo-

cat simbolitzant el compromís 
social, la solidaritat i la implica-
ció que el col·lectiu té en relació  
a la ciutadania i la justícia”. 

Expressions com “Invocar 
la llei”, “Arrelar-se”, “Buscar els 

fonaments”o “Planificar les estra-
tègies” acompanyen cadascuna 
de les deu imatges que configu-
ren la mostra, oferint a l’especta-
dor una narrativa que consolida 
la representació d’aquest vincle.

 El passat dia 5 d’abril el Col·legi va rebre la visita del subdelegat 
del Govern a Tarragona, el Sr. Jordi Sierra Viu, que va ser convidat 
a la Junta de Govern que es va celebrar a  l’ICAT. Finalitzada la 
visita, el Sr. Sierra va signar al Llibre d’Honor del Col·legi.

El Col·legi acull una mostra de fotografia 
inspirada amb el Fòrum Romà

El subdelegat del Govern 
a Tarragona  visita la seu 
institucional

L'exposició es pot visitar a la seu institucional

 Acte d’inauguració de l’exposició durant els actes de la festa col·legial
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 El dia 4 d’abril el Col·legi 
va ser escenari d’una trobada, 
impulsada per l’ICAT, que va 
reunir als responsables de dife-
rents col·legis professionals de 

la província de Tarragona amb 
l’objectiu de crear un marc de 
col·laboració a través del qual 
poder impulsar projectes en 
comú i donar millor visibilitat 

a la tasca dels col·legis entre els 
diferents professionals i també a 
la ciutadana. 
Fins al moment s’han celebrat 
dues trobades, la darrera el pas-

sat mes de maig, amb l’objectiu 
de programar un calendari de 
reunions periòdiques per tal 
d’anar concretant el programa 
d’actuacions.

 El divendres dia 11 de maig el 
Col·legi va organitzar una troba-
da amb dones de diferents àmbits 
professionals per establir sinèrgi-
es i concretar accions de lideratge 
per aconseguir promoure la igual-
tat.

El projecte, emmarcat dins 
del Pla d'Igualtat que aquest any 
2018 ha endegat l’ICAT, arrenca 
essent una iniciativa pionera que 
es planteja amb l’ambició de fo-
mentar aquesta trobada, amb una 
periodicitat semestral, amb dones 
d’àmbits professionals tan dife-
rents com el de la justícia, l’empre-
sa o les institucions públiques, 
que comparteixen el seu punt 
de vista i experiència personal. 
L’objectiu principal d’aquesta re-
unió és donar major visibilitat als 

referents femenins dins de l’àmbit 
territorial que ens és més proper 

i aconseguir establir una xarxa de 
proximitat que pugui implemen-

tar activitats per al procés d’igual-
tat al Camp de Tarragona.

L’ICAT endega un projecte de col·laboració entre diferents col·legis 
professionals del territori

Neix "Impulsem en femení", una iniciativa 
per donar visibilitat al paper decisiu de la 
dona en l'àmbit professional

 Trobada del dia 4 d’abril de 2018  Trobada del dia 31 de maig de 2018

 La secretària de la Junta de Govern, Estela Martín i Fina Méndez, vocal de Valls, durant la trobada 
celebrada a la seu de l’ICAT
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 Los procesos de responsabili-
dad médica no constituyen una 
excepción a las reglas de la prue-
ba. Así, el apartado 2º de la nor-
ma 217 LEC sostiene que corres-
ponde al actor, la carga de probar 
los hechos de la demanda, mien-
tras que el apartado 3º, atribuye 
al demandado la carga de probar 
los hechos que impidan, extingan 
o enerven la eficacia de los hechos 
alegados por el demandante1. No 
obstante, este mismo artículo en 
su apartado 7º, sostiene que para 
la aplicación de lo dispuesto en los 
apartados anteriores de este artí-
culo el tribunal deberá tener pre-

ESTUDIS

La carga de la prueba en los procesos de  
responsabilidad médica

 Dr. Federic Adan 
Domènech
Coordinador del módulo 
de Derecho Procesal en 
el Máster de Acceso a la 
Abogacía

1  STS (Sala 1ª), de 22 de julio 2008, Roj: STS 4215/2008.
2  STS de 2 de marzo de 2009, ROJ: STS 881/2009.
3  STS de 14 de julio de 2016, ROJ: STS 3449/2016.
4  STS (Sala 1ª), de 30 de mayo de 2011, ROJ: STS 3156/2011.
5  STS (Sala 1ª), de 9 de octubre de 2001, ROJ: STS 7747/2001.

sente la disponibilidad y facilidad 
probatoria que corresponde a cada 
una de las partes del litigio. 

Estos principios el TS los re-
laciona con la mayor sencillez 
en relación a la demostración de 
aquello que debe ser probado. El 
principio de facilidad probatoria 
hace recaer las consecuencias de 
la falta de prueba sobre la parte 
que, conforme a la razón y a la 
experiencia, le es más fácil de pro-
bar2. La  disponibilidad, el TS la 
equipara a posesión. Estos prin-
cipios atienden a la posición pro-
batoria de las partes en el proceso 
y, en particular, al hecho de que 
una de ellas disponga en exclusiva 
de un medio de prueba de interés 
para el litigio y, por tanto, resulte 
imposible a la contraparte acceder 
a él3 .

Una interpretación garantista 
del paciente, podría traducirse 
en una tesis encaminada a de-
fender que en los procesos de 
responsabilidad médica, según 
la norma 217.7 LEC, la prueba 
debe recaer sobre el médico, in-
virtiéndose la carga de la misma. 
Pero una lectura analítica del art. 
217.7 LEC, no deja entrever que 
la norma deba erigirse como es-
tandarte de la inversión de la car-
ga de la prueba, sino más bien lo 
contrario, pues refuerza el onus 
probandi incubit ei qui dicit., pues 
el mismo contiene dos partes. La 
primera, se refiere a la relación de 
la parte con la prueba: facilidad y 
disponibilidad, pero en la segun-

da parte se establece a qué prue-
ba debe ligarse estos principios: a 
la que le corresponde a cada parte. 
Por tanto, si al paciente le cor-
responde demostrar los hechos 
constitutivos, esa es su función, 
mientras que si al facultativo le 
corresponde la alegación de los 
hechos extintivos, impeditivos o 
excluyentes, a ello debe limitarse.

Cosa diferente, es que el órga-
no judicial considere que la dis-
ponibilidad o facilidad que tiene 
cada parte con los elementos que 
les corresponde demostrar, ha sido 
utilizada de forma correcta. Es, 
un problema de dosis de la prue-
ba, de la suficiencia o insuficien-
cia, pues la STS de 30 de mayo de 
2011, defiende que  no cabe con-
fundir el tema del "onus probandi" 
con el de la dosis de prueba4.

La tesis sostenida se funda-
menta en la igualdad procesal 
respecto del acceso al material 
probatorio, por lo que es nece-
sario examinar cuando se dará 
esta simetría. En cuanto a la dis-
ponibilidad, el TS lo ha ligado a 
su disposición, que solo se asegu-
rará en caso de que se posea o sea 
posible su posesión. En definiti-
va, se concreta en la tenencia de 
la fuente probatoria5, que en los 
procesos de responsabilidad mé-
dica se concreta, principalmente, 
en el historial clínico, respecto 
del cual tanto el paciente como 
el médico se encuentran en con-
diciones de igualdad, pues el art. 
18 de la Ley 41/2002, enfatiza 

que el paciente tiene el derecho de 
acceso, a la documentación de la 
historia clínica y a obtener copia 
de los datos que figuran en ella. 
Los centros sanitarios regularán 
el procedimiento que garantice la 
observancia de estos derechos. De 
esta forma, el cumplimiento de 
esta norma implica las condici-
ones de igualdad entre médico y 
paciente respecto a la fuente de 
prueba principal del proceso de 
responsabilidad médica.

Respecto del criterio de faci-
lidad probatoria, el historial clí-
nico es una exposición de orden 
cronológico de las actuaciones 
asistenciales de un paciente, sien-
do necesario interpretar el mis-
mo, para dotar al órgano judicial 
de los elementos de comprensión 
respecto de la corrección o no de 
la actividad realizada. Esta valo-
ración de la actividad reflejada en 
el historial clínico será efectuada 
mediante prueba pericial, pericia 
que se encargará de realizar un 
médico especialista. Es por ello, 
que la facilidad probatoria que 
podría presumirse del faculta-
tivo, por poseer conocimientos 
técnicos, queda diluida por la 
pericia, pues tanto médico como 
paciente dispondrán de personas 
expertas que interpretarán y ana-
lizarán las actuaciones efectua-
das por el facultativo6.

A pesar de ello, existen supu-
estos en que la actuación de una 
de las partes dificulta la operati-
vidad de la disponibilidad o faci-
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lidad probatoria, contraviniendo 
las reglas procesales de la buena 
fe -normas 11 LOPJ y 247 LEC, 
los derechos fundamentales-, art. 
24 CE-, y los deberes constituci-
onales de colaborar con la Justi-
cia -118 CE-.

La concurrencia de estas actu-
aciones deben ser catalogadas de 
fraudulentas, y la acreditación 
de su concurrencia por el órga-
no judicial, sí que imposibilita o 
dificulta la facilidad o disponi-
bilidad probatoria de una de las 
partes, pues se le impide acceder 
a las fuentes de prueba. La conse-
cuencia de estas actuaciones es la 
inversión de la carga de la prue-
ba. Alguno de los ejemplos de es-
tas actuaciones fraudulentas son:

- Falta de aportación del his-
torial médico. En primer lugar, 
porque el centro sanitario no 
entrega el historial clínico7, y, en 
segundo lugar, porque si bien los 
centros sanitarios tiene la obliga-
ción de custodiar los informes 
clínicos, esta obligación puede 
no ser cumplida por algunos o 
por consultas de carácter priva-
do8.

- Desaparición de datos rele-
vantes en el historial clínico. Esta 
hipótesis se concreta en la desa-
parición de datos del historial 
clínico, dificultando su valoraci-
ón9.

- Falta de colaboración del sa-
nitario. La actuación del médico 
que adopta una actuación obs-
truccionista, encaminada a difi-
cultar el acceso a la prueba.

- Ocupar una posición más 
favorable para probar. La falta 
de aportación del historial clíni-
co con la actuación omisiva del 
sanitario, le conceden a éste una 

posesión unilateral de la fuente 
de prueba, impidiendo su tenen-
cia a la parte contraria10.

En base a lo manifestado, la 
obstruccionista actuación del 
médico puede suponer una in-
versión de la carga de la prueba, 
pero es necesario también dejar 
patente que no se exonera, al pa-
ciente de una mínima diligencia 
probatoria en aras a ostentar el 
material probatorio, pues igual 
de injusto sería no castigar al 
médico obstruccionista como al 
paciente pasivo en la actuación 
probatoria. Tesis que sostene-
mos en base a dos extremos. En 
primer lugar, en los procesos de 
responsabilidad médica, la inver-
sión de la carga de la prueba es la 
excepción y, en segundo lugar, 
los principios de facilidad y dis-
ponibilidad de per se no suponen 
la inversión automática de la car-
ga de la prueba. Así, en cuanto 
a la disponibilidad del historial 

médico, del que dependerá la 
realización de otros medios de 
prueba, como es la pericial, el pa-
ciente debe efectuar alguna de las 
siguientes actuaciones:

1º.- Conforme a la Ley 
41/2002, el titular al derecho 
a la información es, según la 
norma 5ª, el paciente, y desarro-
llando este derecho, la regla 18 
del mismo texto sustantivo le 
permite solicitar la entrega del 
historial clínico. De este modo, 
si pretende solicitar la inversión 
de la carga de la prueba, deberá 
demostrar que solicitó la entrega 
del historial clínico y le fue ne-
gada su entrega o inatendida su 
petición.

2º.- Ante la falta de petición 
o la negativa a su entrega, el art. 
256 LEC, regula en su apartado 
5bis una diligencia preliminar, 
para estos procesos, consistente 
en la petición de la historia clíni-
ca al centro sanitario o profesional 

que la custodie, en las condiciones 
y con el contenido que establece la 
ley.

3º.- Ante la imposibilidad de 
adjuntar con la demanda el his-
torial clínico, deberá señalarse, 
conforme al art. 270.2 LEC, 
el lugar donde se encuentra el 
mismo –centro hospitalario o 
despacho profesional-, acredi-
tando no poder disponer de este 
documento por causas a él no 
imputables.

4º.- Podrá solicitarse por parte 
del paciente y de acuerdo con la 
norma 328 LEC, la exhibición 
de documentos al médico. Al 
adjuntarse estos documentos 
con posterioridad a la demanda, 
dispondrá el paciente, en base a 
la norma 338 LEC, la posibili-
dad de realizar prueba pericial, 
excepcionalidad prevista para los 
casos de aportación posterior la 
demanda o por nuevos hechos o 
de nueva noticia.

6  Al respecto, vid. STS (Sala 1ª), de 26 de abril de 2007, ROJ: STS 2665/2007.
7 STS (Sala 1ª), de 17 de marzo de 2015, ROJ: STS 1063/2015.
8  STSJ Castilla y León, (Sala de lo Contencioso-administrativo), de 13 julio de 2012, ROJ: STSJ CL 3813/2012. 
9 STS de 2 de octubre de 2015, ROJ: STS 3690/2014.
10  STS de 23 de diciembre de 2002, ROJ: STS 8802/2002.
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1.1. EL BIEN JURÍDICO 
PROTEGIDO1

Esta es una de las cuestiones que ha sido 
objeto de debate doctrinal más intenso, 
discusión que abarca desde la ubicación 
sistemática de los preceptos hasta los de-
rechos tutelados.

Desde el punto de vista de la siste-
matización, se mantiene su ubicación 
dentro del Capítulo IV del Título XVI, 
Libro II “De los delitos relativos a la 
protección de la flora, fauna y animales 
domésticos”.

De entrada, señalar que el delito de 
maltrato animal es ajeno a las restante 
conductas punibles tipificadas2 y ello sin 

El delito de maltrato animal (segunda parte)

 María José Llanes del 
Barrio
Jutgessa substituta del Jutjat 
Social núm. 1 de  Tarragona
Col·legiada núm. 1905

1 BRAGE CENDAN, S., “Los delitos de maltrato y abandono de animales …”, cit., pp. 47-58.
2 Tráfico, posesión, destrucción o introducción de especies protegidas, de especies distintas a las autóctonas de flora o fauna o la caza mediante el uso de artes prohibidas, 
recogidos en los artículos 332 a 336 del Código Penal.
3 BRAGE CENDAN, S., “Los delitos de maltrato y..” cit., pp. 47-48, BAUCELLS I LLADOS, J. “Comentarios a los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección 
del patrimonio histórico y del medio ambiente”, en J. Córdoba Roda y M. García Arán (dir.) Comentarios al Código Penal. Parte especial. Tomo I. Marcial Pons, Madrid 2004.
4 ROCA FERNANDEZ-CASTANYS, M.L. "Los animales domésticos y el Derecho, en particular, el régimen jurídico de los animales de compañía” en VV.AA. Panorama jurídico 
de las Administraciones públicas en el siglo XXI. Homenaje al Profesor Eduardo Roca Roca, Madrid, BOE-INAP 2002, pp. 1209 y ss. Se ha de señalar que esta es una posición 
doctrinalmente minoritaria, en el mismo sentido MESTRE DELGADO, E, “La ecología como bien jurídico protegido” en La Ley Penal. Revista de Derecho Penal, Procesal y 
Penitenciario, núm. 42, 2007 o SERRANO TARREGA, D., en “El maltrato de animales en el Código Penal” La Ley núm. 6274, de 14 de junio de 2002.
5 De esta corriente doctrinal, GUZMAN DALBORA, J.L. “El delito de maltrato de animales”, en AA.VV., La ciencia del Derecho Penal ante el nuevo siglo. Libro homenaje al 
Profesor d. Jose Cerezo Mir. Tecnos, Madrid 2002, pp. 1324-1328
6 BRAGE CENDAN, S., “Los delitos de maltrato y..” cit., pp. 47-48, cit. HAVA GARCIA, E. “La protección del bienestar animal a través del Derecho Penal” en Estudios penales 
y criminológicos, vol. XXXI, 2011.
7 Filosóficamente, enraízan con formulaciones propias de BENTHAM, BOBBIO o SINGER, respecto de estos últimos - BOBBIO - “El tiempo de los derechos”– Sistema, 
Madrid 1191 – SINGER – La liberación animal” Trotta, Madrid 1999.
8 Esta corriente tendría su fundamento filosófico en SCHOPENHAUER “(…) para quien la crueldad desplegada contra ellos vulneraría el principio moral supremo que es la 
compasión. De este modo la comunidad no soporta que se haga sufrir sin necesidad a seres sensibles, capaces como el hombre de experimentar dolor y placer (…)” BRAGE 
CENDAN, S., “Los delitos de maltrato y..” cit., p. 57.
9 En esa línea de pensamiento “(…) la sociedad entiende que se trata de un valor digno de protección frente a las agresiones más graves que le produzcan sufrimientos 
innecesarios e injustificados (…) este planteamiento no conlleva afirmar, pero tampoco negar, la existencia de ciertos derechos de los animales, simplemente plasma un 
reconocimiento generalizado en nuestro ordenamiento jurídico y también en los instrumentos internacionales, de que los animales resultan valiosos para las personas en 
muchos aspectos que exceden a su utilización económica (...)” HAVA GARCIA, E., en “La protección del bienestar animal..” cit. pp. 123-125.

La reforma del tipo penal desde una perspectiva crítica

obviar la discrepancia entre la rubrica 
del Capítulo y el objeto de protección 
de los artículos 337 y 337 bis del Código 
Penal, en el sentido de que, de una parte, 
ni se protege únicamente a los animales 
domésticos ni, de otra, los protegidos 
forman parte, en sentido estricto, de la 
fauna. Tampoco cabe eludir las dudas 
que ha suscitado la tipificación de esas 
conductas como delito, atendidos los 
principios de subsidiariedad, ultima ra-
tio y proporcionalidad que informan el 
Derecho Penal3.

Desde el punto de vista doctrinal, 
el abanico de posturas es, ciertamente 
amplio; de un lado, quienes entienden 
que se trata de un delito contra el medio 
ambiente tanto por su ubicación sis-
temática cuanto por su objeto material, 
con acomodo al mandato contenido en 
el artículo 45 CE4 de respeto al medio 
ambiente que incluiría, también, el mal-
trato a animales.

Otra, con fuentes doctrinales en la 
doctrina tomista y aristotélica, incardi-
naría el bien jurídico en la protección 
de la moral pública y las buenas costum-
bres; obviamente, se trata de una postura 
que parte de la concepción antropocén-
trica del derecho animal de forma que 
una conducta lesiva hacia los animales 
determinaría un efecto nocivo sobre el 
conjunto de la sociedad que sería, por 
tanto, contraria, a esa moral pública y 
esas buenas costumbres5; el bien jurídico 
no se definiría sino de forma difusa pues 

el titular último sería en todo caso, la so-
ciedad, pero no el animal que, en todo 
caso, sería considerado, como una cosa o 
un bien patrimonial.

Otra de las posturas antropocentris-
tas, son las que atienden a los sentimi-
entos de amor y compasión hacia los 
animales, de forma que, lejos de otorgar 
subjetividad autónoma a los animales, se 
continúan entendiendo estos como ob-
jeto de protección siempre en función 
del daño que causa al hombre el mal-
trato y el daño causado a los animales; 
es por tanto, una concepción que, en 
realidad carece de injusto material pues 
de lo que se trata es de otorgar a los senti-
mientos humanos categoría penal6.

Finalmente, otras dos corriente doc-
trinales que priman al animal como bien 
jurídico a proteger; así, la primera, que 
entiende que han de ser los derechos 
subjetivos de los animales7. 

La segunda, que primaría el bienestar 
animal8 con una base inicialmente an-
tropocentrista que, sin embargo, al ser 
tipificada como penalmente punible, 
adquiere autonomía propia.

Ciertamente, ninguna de las expues-
tas responde con plenitud a las dudas 
planteadas acerca del bien jurídico pro-
tegido; algunos por superados, pues en-
tiendo que las concepciones meramente 
antroprocéntricas han quedado obsole-
tas en su planteamiento, superadas por 
una sociedad que reclama la protecci-
ón de los seres vivos per se; otras, por 

resultar insuficientes, en este sentido, 
la minoritaria que entiende que el bien 
jurídico es el medio ambiente y protege 
el derecho animal solo en función de 
esa realidad medioambiental, reduce la 
protección a ámbitos ajenos al penal, de-
jando fuera conductas que, ciertamente, 
son merecedoras de reproche penal. Por 
otra parte, se achaca a la corriente sub-
jetivista las dificultades técnicas que en-
traña el considerar a los animales como 
sujetos de derecho y la corriente que en-
tiende como bien jurídico protegido el 
bienestar animal, en una suerte de eclec-
ticismo, parte de ese concepto antropo-
céntrico para, finalmente, entenderlo 
superado por apreciar que, finalmente, 
prima el propio bienestar animal en si 
mismo9.

Sea como sea, por mi parte, entiendo 
que la protección penal de los animales 
merece un capítulo separado dentro de 
la sistemática penal y que, pese a las difi-
cultades de carácter técnico que puedan 
ser planteadas, el bien jurídico a prote-
ger a deben ser los derechos subjetivos 
de los animales; en ese sentido, nada di-
ferenciaría esa opción a otros sujetos de 
especial protección, cual son menores e 
incapaces, que pese a no poseer capaci-
dad civil para ser centro de derechos y 
obligaciones, no obstante su protección 
se encomienda a tutor o representante 
legal, siendo esa persona la que asume la 
responsabilidad civil derivada de las ac-
ciones eventualmente lesivas del sujeto 
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protegido.
 

1.2. EL SUJETO ACTIVO
No hay problema alguno en cuanto 
al sujeto activo del delito: es un delito 
común y, en su consecuencia, no requi-
ere cualidad específica alguna; cualquier 
persona puede llevar a cabo la conducta 
típica, ya sea poseedor o propietario sin 
que sea necesario, realizarla de propia 
mano, admitiendo la coautoría.

1.3. SUJETO PASIVO
De conformidad con lo establecido en 
el artículo 337 del Código Penal, son 
sujetos pasivos del delito los animales 
domésticos o amansados, entendiendo 
por tales tanto a los habitualmente do-
mesticados cuanto a los que de forma 
temporal o permanente están bajo con-
trol humano, incluyendo a los que no 
viven en estado salvaje10.

No obstante, se ha de señalar que el 
legislador español ha optado por copiar 
la legislación anglosajona en la materia, 
en concreto, la Animal Welfare Act de 
2006 en esa formulación que incluye a 
animales domésticos y domesticados y a 
los que estén o haya estado, bien de for-
ma permanente bien de forma temporal, 
bajo el control humano y, en general, a 
los que no vivan en estado salvaje; en su 
consecuencia, rasgo que une a los ani-
males objeto de protección es la nota de 
haber estado controlados y/o protegi-
dos e influenciados por el hombre.

Entiendo insuficiente esa regulaci-
ón, debiendo ser incluidos dentro del 
ámbito de protección penal los anima-
les; para ello, tal vez, debería haber sido 
adoptada la sistemática seguida por la 
Ley de Protección Animal de 197211 
que utiliza la expresión “animal verte-
brado” extendiendo, en su consecuen-
cia, la protección penal a todos los que 
dispongan de columna vertebral, desar-
rollo simétrico dual y sistema nervioso 

central12., de forma que se proporcione 
protección penal más amplia, incluyen-
do a los animales que quedan fuera de la 
protección penal.

1.4. CONDUCTA TÍPICA
Tal y como establece el actual artículo 
337 del Código Penal, se incorporan 
dos conductas13; de una parte, un deli-
to de resultado material que se contrae 
a la comisión de un delito de resultado 
material, cuando exista un maltrato, por 
acción o por omisión, que produzca al 
animal dolor o sufrimiento conside-
rable, que perjudique gravemente a la 
salud, manteniendo esa actividad califi-
cada como “injustificada” en un intento 
de delimitar el ámbito de la acción típi-
ca, excluyendo los actos de maltrato que 
pudieran resultar justificados.

La segunda conducta tipificada, es 
una delito de mera actividad, que se con-
trae al sometimiento al animal a la ex-
plotación sexual, con independencia del 
resultado material dado que es la acción 
la que consuma el delito; no obstante, 
es preciso señalar que es importante la 
naturaleza pública o privada de la con-
ducta por cuanto, el término explotaci-
ón indicaría que las conductas punibles 
son las que son objeto de explotación 
comercial, por tanto, las conductas or-
denadas a ser exhibidas públicamente 
ya sea por medio de espectáculos ya por 
medio de grabaciones14.

Sin desmerecer el esfuerzo legislativo 
llevado a cabo, no puedo por menos que 
señalar la insuficiencia de la misma; en 
primer término por la persistencia en la 
utilización de conceptos jurídicos inde-
terminados que no conducen sino a la 
inseguridad jurídica por cuanto, dentro 
de ese margen normativo, se da cabida a 
sensibilidades personales.

Entiendo que la inclusión del ter-
mino “maltrato injustificado” intenta, 
como ya he dicho, la excluir de la con-

ducta típica otros actos que, pese a cons-
tituir maltrato, se justifican por el fin 
para el que se practican15. Así, a ninguno 
se nos escapa la existencia de situacio-
nes en las que el maltrato animal es un 
hechos socialmente aceptado como la 
experimentación o el consumo asociado 
a cuestiones de índole religiosa, cuesti-
ones que quedan sometidas a normas 
administrativas16.

En lo relativo a la conducta tipifica-
da de explotación sexual, entiendo que 
debería incluir tanto la esfera pública cu-
anto la privada e incorporarse el término 
abuso, de forma que pudieran ser puni-
bles, incluso, las actividades consistentes 
en la utilización abusiva de animales 
para cría indiscriminada.

En cuanto al tipo agravado, tanto en 
el recogido en el apartado 2º del artículo 
337 del Código Penal cuanto al subtipo 
agravado del 337.3 del Código Penal, 
cabe objetar, de un lado, la nueva inclu-
sión del término “ensañamiento” en el 
subtipo agravado del artículo 337, no 
obstante, dado que se introduce como 
forma específica de agravante como 
aquella conducta que “aumenta delibe-
rada e inhumanamente el sufrimiento 
de la víctima, causando a ésta padecimi-
entos innecesarios para la ejecución del 
delito”17 queda debidamente definida 
en cuanto a su contenido sustantivo; sin 
embargo, debe ser objetado, de nuevo, el 
sentido antropocentrista que informa al 
tipo, circunstancia atribuible, también, 
al tipo agravado del artículo 337.2 del 
Código Penal que, sin embargo, deja 
fuera otras circunstancias relevantes a la 
hora de calificar el tipo18.

Por otra parte, es de tener en cuenta 
que, en determinadas circunstancias, se 
daría la paradoja de que el tipo del ar-
tículo 337.3 del Código Penal, cuando 
mediase resultado de muerte, el maltra-
tador o sujeto activo del delito podría 
obtener condenas mas bajas que las ob-

tenidas de haber aplicado el tipo básico.
Por último, respecto del subtipo ate-

nuado del artículo 337.4 del Código 
Penal se ha de reprochar, nuevamente, la 
inclusión de un concepto jurídico inde-
terminado cuales el “maltrato cruel”; esa 
deficiente técnica legislativa determina 
que puedan existir resoluciones judi-
ciales absolutorias bien por no haber 
podido probar el elemento subjetivo de 
crueldad, bien porque, pese existir cru-
eldad, al no ser realizada la conducta en 
espectáculo sin autorización legal – por 
contar con la misma o por ser realizados 
en la intimidad – sustrayendo, así, del 
reproche penal, conductas claramente 
punibles.

1.5. EL TIPO SUBJETIVO
No cabe el delito por imprudencia, úni-
camente el doloso pues si bien puede ser 
culposo, rigiendo en materia penal el 
principio de excepcionalidad, tales con-
ductas serían materia civil19.

1.6. PENALIDAD, EJECUCIÓN 
Y MEDIDAS CAUTELARES
Tal y como ya he comentado, la pena-
lidad no ha sido incrementada de for-
ma significativa, si bien se contempla 
como pena, además, la inhabilitación 
para especial para el ejercicio de oficio, 
profesión o comercio relacionado con 
animales. 

En materia de ejecución de sentenci-
as, la actual regulación de la suspensión 
de penas privativas de libertad, recogi-
da en los artículos 80 y siguientes del 
Código Penal, permite al juzgador una 
amplia capacidad valorativa si bien, con-
templa, en el artículo 83.6 la posibilidad 
de anudar esa medida de suspensión a 
una regla de conducta consistente en el 
seguimiento de obligatorio de programa 
de reeducación.

De otro lado, he de hacer una refe-
rencia expresa a las medidas cautelares 

10 BRAGE CENDAN, S., “Los delitos de maltrato y..” cit., p. 62, cit. MARQUES I BANQUE, Mª., “Delitos relativos a los animales domésticos” p.p., 674-575 en MUÑOZ 
CONDE, F., en Derecho Penal. Parte especial, 20ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia 2015, p. 518. “(…) La reforma del 2015 ha ampliado notablemente los animales protegidos 
frente al maltrato, a la par que ha matizado el objeto penal y el sujeto pasivo de este tipo delictivo (…)”
11 La alemana ley penal especial Tierschutzgesetz de 24 de julio de 1972.
12 BRAGE CENDAN, S., “Los delitos de maltrato y..” cit., p. 69.
13 RIOS CORBACHO, J.M., “Comentario en relación al maltrato animal en la nueva reforma del Código Penal español” cit, p. 4, en www.derechoanimal.info, 2014.
14 CUERDA ARNAU, Mª.L. “Maltrato y abandono de animales (art. 337 y 337 bis)” en VV.AA., Comentarios a las reforma del Código Penal, Valencia 2015, p. 1032.
15 MUÑOZ CONDE, F. “Derecho Penal, Parte especial” 19ª ed. Valencia 2013, p. 559; se trata de actividades como el uso de cobayas para la experimentación médica o 
veterinaria u otras actividades como las relativas al trasporte o estabulación de animales destinados al consumo.
16 En materia de experimentación, el Convenio Europeo de 18 de mayo de 1986, ratificado pro España en 1989, en materia de reemplazo, reducción y refinamiento de 
métodos o la Directiva 86/609/CE, de 24 de noviembre o el RD 53/2009, de 1 de febrero. En materia de sacrificio para el consumo, existe una extensa regulación, destacando 
el RD 37/2014, de 24 de enero y, con fines religiosos, el Reglamento CE 1099/2009 o la Ley 32/2007.
17 Artículo 22.5 del Código Penal 
18 Por ejemplo, que el hecho se cometa con la finalidad de intimidar, controlar o coaccionar a un ser humano; o en presencia de menor o discapacitados o persona necesitada 
de especial protección, o en el marco de eventos organizados o que provenga del responsable del cuidado del animal.
19 BRAGE CENDAN, S., “Los delitos de maltrato y..” cit., p. 85, cit. MUÑOZ CONDE, F. “Derecho Penal, Parte especial” 19ª ed. Valencia 2013, p. 520 ; HIGUERA GUIMERÁ, 
J.F.., “Los malos tratos crueles a los animales en el Código Penal de 1995” Actualidad Penal núm. 17, 1998
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que el Código Penal contempla para 
salvaguardar la vida o la integridad de 
un animal20 pues es de sentido común 
que, ante indicios suficientes de un 
hecho de maltrato, lo primero debe ser 
salvaguardar al animal o a los animales 
que están en esa situación de riesgo, con 
frecuencia poco utilizadas o acordadas 
por diversas cuestiones que van desde 
la escasa sensibilidad hasta la falta de 
lugares adecuados para acoger y atender 
a los animales maltratados, pasando por 
la parca valoración de la vida del animal 
cuando colisiona con otros derechos 
como el derecho a la propiedad privada.

2. PROPUESTAS
Si bien a lo largo de este breve análisis he 
venido exponiendo diversas objeciones, 
quisiera, en este apartado, aportar pro-
puestas constructivas con el objetivo de 
ahondar, de forma similar a los países de 
nuestro entorno cultural, en la protecci-
ón de los animales.

Partiendo de esa idea, insisto en la 
necesidad de establecer de forma clara 
el bien jurídico a proteger que, desde mi 
punto de vista, han de ser los derechos 
subjetivos de los animales y ello pasa 
por entender al animal como sujeto 
de derechos, merecedor de protección 
intrínseca, superando definitivamente 
concepciones antropocéntricas.

Ese objetivo debería pasar, en primer 
término, por una reforma del Código 
Civil que elimine la tradicional concep-
ción del animal como bien mueble de 
naturaleza patrimonial, para, en segun-
do término, calificar al animal como 
sujeto de derechos merecedor de protec-
ción como ser.

Técnicamente, como ya he dicho, en-
tiendo que no habría problema alguno 
en articular un estatus similar a aquel del 

que disfrutan otros sujetos de protecci-
ón, como menores o incapaces, de forma 
que, desde el punto de vista de las obliga-
ciones, respondería los sujetos a los que 
se les encomienda su tutela.

Como consecuencia de esa califica-
ción civil, se debería ampliar el ámbito 
de protección penal en el sentido de 
sistematizar las conductas punibles en 
un título específico; además, debería ser 
ampliada la tutela penal eliminando la 
enumeración actual y la distinción en-
tre animales domésticos, amansados o 
bajo control humano, incluyendo a los 
animales salvajes; para ello, tal vez sería 
una opción a considerar la utilización del 
término “animal vertebrado” o similar21, 
por ser esta una definición inclusiva, que 
amplia los sujetos protegidos y reduce, 
por lo preciso, el ámbito valorativo re-
dundado en la seguridad jurídica.

Desde el punto de vista de la tipifi-
cación, sería deseable la reducción de 
problemas interpretativos derivados de 
la inclusión de conceptos jurídicamente 
indeterminados, como “maltrato injusti-
ficado” que, de mantenerse, debería que-
dar circunscrito a los únicos supuestos 
de conductas que estén legalmente auto-
rizadas o, en todo caso, se realicen al am-
paro de la ley y que ya constituyen una 
excepción a la responsabilidad criminal.

En cualquier caso, la desaparición 
del término “injustificado” no tendría 
mayor problema pues, al margen de esas 
otras conductas legalmente autorizadas 
para las que el orden administrativo 
proporciona una extensa regulación; la 
norma penal pone a disposición de los 
sujetos activos todo un conjunto de cir-
cunstancias que eximen o que atenúan 
la responsabilidad criminal, en tal senti-
do, las previstas en los artículos 20.722 , 
20.523 o, en última instancia y por encaje 

jurídico, la prevista en el artículo 20.4 del 
Código Penal24 permitirían que conduc-
tas de maltrato, en el sentido penalmente 
típico, no fueran objeto de reproche pe-
nal – o no en toda su intensidad, de darse 
el juego de la eximente incompleta o de 
la atenuante – al probarse la concurren-
cia de dichas circunstancias.

Asimismo, permitiría la intervención 
directa en esas otras actividades permi-
tidas en cuanto que se acredite que no 
cumple con la regulación administra-
tiva25 y quedando el eventual reproche 
penal sometido al juicio de calificación, 
imputación y prueba con plenas garan-
tías procesales, en caso de no probar la 
comisión de un ilícito penal, seguiría 
abierta la sanción administrativa.

Debería ser eliminado, o cuanto me-
nos modificado, el subtipo atenuado del 
artículo 337.4, la inclusión en la conduc-
ta típica del término “maltrato cruel” 
implica problemas de interpretación del 
elemento subjetivo del injusto, agravado 
por el hecho de sancionar conductas 
públicas, sustrayéndose a la acción penal 
los maltratos cometidos en el ámbito do-
méstico o privado.

Respecto de la conducta tipificada en 
el artículo 337.1 de “explotación sexual” 
deberían quedar incluidos en el tipo los 
actos sexuales contra animales cometi-
dos en la esfera privada, por lo tanto, no 
circunscrita a actividades con ánimo de 
lucro.

En materia de circunstancias agravan-
tes, debería ser ampliadas, en aras de una 
mejor protección, cuando los hechos fu-
eran cometidos en presencia de menores 
o de personas con discapacidad necesita-
das de mayor protección; cuando fuera 
cometido para intimidar, controlar o 
coaccionar a un ser humano; cuando se 
cometa en un contexto de evento orga-

nizado o cuando el maltrato provenga 
del responsable del cuidado del animal.

 En cuanto a la penalidad, deberían 
hacerse extensiva la pena de inhabilitaci-
ón para la tenencia de animales a los que 
convivan en el domicilio o lugar de resi-
dencia del penado, sean o no de su titu-
laridad; para ello debería ser formalizado 
un registro de penados por este delito 
– similar al de maltrato de género – con 
la finalidad de hacer eficaz esa medida y, 
en su caso, poder condenar en caso de in-
cumplimiento, la amparo de lo previsto 
en el artículo 468 del Código Penal.

En materia de ejecución, para el caso 
de suspensión de la pena, obligación es-
pecífica de participar en programas de 
reeducación y tratamiento reconductual 
del penado, articulando, en su consecu-
encia, los medios necesarios para imple-
mentar esa medida.

Por último, en materia de medidas 
cautelares, la incautación provisional de 
los animales directamente implicados en 
los hechos o que pudieran estar en riesgo 
que deberá ser definitiva en caso de sen-
tencia condenatoria, con ordenes de ale-
jamiento y/o protección de animales26.

En definitiva, es cierto que nuestra 
legislación ha avanzado con respecto a la 
protección de los derechos de los anima-
les, no obstante, aún queda mucho para 
que ésta alcance las cotas de rigor y pro-
tección de otras legislaciones de nuestro 
entorno. De hecho, nuestro particular 
sistema descentralizado en lo territori-
al y en lo legislativo, ha permitido una 
profusión de legislaciones - municipales 
y autonómicas – con una disparidad 
importante entre ellas; se haría, tal vez, 
necesario, la promulgación de una ley 
marco de protección y defensa de los 
animales, como mínimo, para unificar 
criterios y conductas sancionadas.

20 Artículo 13 LECrim, artículos 337 y 339 del Código Penal; artículos 283 y 284 LECrim y artículos 4, 721 y 728 LEC, con medidas cautelares específicas.
21 Vid. Nota 22.
22 Artículo 20.7: “Está exento de responsabilidad criminal el que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.”
23 Artículo 20.5: “Está exento de responsabilidad criminal el que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesiones un bien jurídico de otra persona o infrinja 
un deber, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

Primero. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar.

Segundo. Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto.

Tercero. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.”
24 Artículo 20.4: “El que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran los requisitos siguientes:

Primero. Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en grave peligro de 
deterioro o pérdida inminentes (…)

Segundo. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla.

Tercero. Falta de provocación suficiente por parte del defensor.”
25 Piénsese, por ejemplo, en las explotaciones ganaderas o avícolas o, incluso, en mataderos en los que aprovechando la regulación kosher o halal, incumplen la norma 
administrativa. 
26 Mencionar, en este punto, el recentísimo Auto de protección dictado por el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Lugo, d e14 de noviembre de 2017, que acuerda el decomiso 
e intervención cautelar del animal siniestrado, atribuyen la guarda y custodia provisional a la protectora d animales, sin perjuicio de poder ser acordado un régimen de 
acogida; asimismo, establece prohibición de aproximación y comunicación tanto respecto de la Protectora, cuanto del animal protegido o cuanto del Hospital; finalmente, 
acuerda la prohibición de tenencia de animales, de forma temporal y provisional. Fija su duración en tanto se tramite el procedimiento o sea dejada sin efecto por otra 
resolución judicial.
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