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EDITORIAL

Temps de canvis

Manel Albiac Cruxent
Degà

Col·legiat núm. 1882

Des de que vàrem iniciar aquest segon 
mandat al capdavant de l’ICAT, els canvis per 
aconseguir un Col·legi més eficient i dinàmic 
s’han anat succeint de manera constant. 
Aquesta va ser una de les idees que hi havia 
al nostre programa electoral: aconseguir un 
Col·legi modern i al servei del col·legiat/da.

Teníem molt clar que s’havien de bastir 
noves talaies des d’on poder fer créixer i 
consolidar el nostre projecte. En aquest 
sentit vàrem fer una reestructuració i millora 
dels espais de l’ICAT, hem fet de la Funda-
ció un projecte dinàmic i molt viu, estem prenent mesures per 
combatre la desigualtat de gènere, hem impulsat un canvi de 
nom de la institució passant-se a anomenar “Il·lustre Col·legi 
de l’Advocacia de Tarragona” i, sobretot, continuem baixant les 
quotes col·legials. També us haureu adonat d’aquest petit canvi 
a la revista del Col·legi, adaptant-la a les noves formes i amb una 
maquetació més àgil i funcional. 

Som ben conscients de la vostra implicació amb l’ICAT, sobretot 
a nivell de les diferents seccions, on feu un treball de formació 
i recerca molt important, i per aquest motiu el Col·legi us ha de 
facilitar les eines suficients per tal que pugueu desenvolupar la 
vostra feina de la millor manera possible, fins i tot en la vessant 
més administrativa.

En aquest sentit, un dels nostres principals objectius ha estat 

el de la digitalització. Aquest projecte 
va iniciar-se signant un conveni amb 
l’editorial Tirant lo Blanch, el qual ha 
posat a la vostra disposició la totalitat 
del seu fons editorial, que podeu con-
sultar a través de la biblioteca digital 
“Nube de Lectura”, i ha continuat amb 
altres plataformes, com per exem-
ple la nova plataforma de formació 
de l’Escola de Pràctica Jurídica i la 
tramitació online dels justificants del 
TOAD, accesible des l’àrea privada, en 
la que no només teniu a l’abast tota la 

informació referent al torn d’ofici sinó que a més a més podreu 
justificar les actuacions del TOAD sense necessitat de cap des-
plaçament a la seu col·legial i sense necessitat de cap instal·lació 
complementària al vostre ordinador.

Des de la Junta també som ben conscients de la feina que l’ICAT 
desenvolupa de portes enfora i, en aquest sentit, no ens oblidem 
de la nostra tasca de servei. Per aquest motiu ja durant el 2018 
varem posar en marxa la plataforma UNITRAM, en la qual es 
pot demanar cita prèvia al servei del SOJ o bé petició d’advocat 
d’ofici, facilitant així determinats tràmits a la ciutadania.  

Les talaies ens han de permetre veure l’horitzó per afrontar-lo 
amb el major optimisme possible. La professionalitat sem-
pre ha de ser la clau del nostre èxit i el Col·legi sempre ens ha 
d’acompanyar en aquest propòsit.

“Som ben conscients de la vostra 
implicació amb l’ICAT, sobretot a 
nivell de les diferents seccions, on 
feu un treball de formació i recerca 
molt important, i per aquest motiu 
el Col·legi us ha de facilitar les 
eines suficients per tal que pugueu 
desenvolupar la vostra feina de la 
millor manera possible, fins i tot en la 
vessant més administrativa”

Ramon Maria Sans Ballart

Director de comunicació de l’iCat
Col·legiat núm. 1703



VIDA COL·LEGIAL

L’ICAT celebra els 
15 anys del festival 
infantil de Nadal

L’ICAT s’il·lumina per Nadal

El passat dia 3 de gener el Col·legi va celebrar la quinzena edició 
del festival infantil de Nadal, una tradició que any rera any fa 
possible que les famílies dels col·legiats i col·legiades puguin 
reunir-se per celebrar junts les festes de Nadal. 

Després de la benvinguda del degà als assistents, un grup 
d’animació va amenitzar l’espera fins al moment més esperat, 
l’arribada dels patges reials, que van recollir les cartes i van 
repartir un obsequi  a cada infant. Tot seguit es va servir un 
berenar de coca i xocolata per a tothom al vestíbul del Col·legi. 
Esperem de tot cor poder comptar amb vosaltres en properes 
edicions i us desitgem un molt bon any 2019!

Els patges del Col·legi fan l’entrega de 
joguines a la Muntanyeta 

El passat dia 17 de desembre, l’Associació La Muntanyeta va 
rebre la tradicional visita dels patges de l’ICAT, que van estar 
acompanyats per membres de Junta,  personal de l’ICAT i 
representants del Grup d’Advocats Joves, que van fer entrega 
de quantitat de  regals a tots els nens i nenes del centre. Ja 
sabeu que el Col·legi és patró d’aquesta fundació, amb qui 
també col·labora a través d’un torn especial voluntari de les 
fundacions Onada i La Muntanyeta, creat per oferir assessora-
ment 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.

Any rera any el nostre Col·legi programa pels volts de Nadal un 
seguit d’activitats de caràcter lúdic i solidari, com són el festival 
infantil, la donació de sang o l’entrega de joguines a la Muntan-
yeta, entre altres, per celebrar l’arribada d’aquestes festes tan 
especials. Aquest any, a més a més, advocats i farmacèutics han 
volgut compartir amb la ciutadania l’emoció d’aquestes dates 
decorant la seu institucional amb llums de Nadal, que han estat 
enceses des de principis de desembre i fins passada la festivitat 
de reis.
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Jornada de benvinguda 
als nous col·legiats i 
col·legiades

Sopar homenatge a les comissions col·legials

El passat dia 13 de juliol es va celebrar a l’ICAT una jornada de 
benvinguda en la que van participar cinc nous companys/-es. 
En aquesta sessió el degà i el vicedegà de l’ICAT, juntament amb 
representants del Grup d’Advocats Joves, van rebre personal-
ment als nous col·legiats, amb qui van poder intercanviar im-
pressions i conèixer les seves inquietuds i expectatives respecte 
al Col·legi. Finalitzat l’acte se’ls va fer entrega d’un petit obsequi.

Durant l’any 2018 s’han donat d’alta a l’ICAT trenta nous 
col·legiats, vint-i-tres exercents i disset no exercents.

El divendres dia 13 de juliol, a les 21:00h, la Casa Miret de Tarragona va ser escenari d’una nova edició del sopar de comissions 
col·legials, un esdeveniment que es celebra per agrair la tasca de totes aquelles persones que integren les comissions del Col·legi i 
que, desinteressadament, col·laboren en benefici de tot el col·lectiu.

Prop de cinquanta persones van asistir al sopar, en el que hi va haver obsequis per a tothom. També es van sortejar quantitat de 
regals. Des de la Junta de Govern volem agrair la vostra col·laboració i recordem a totes aquelles persones que encara no formen part 
de cap secció o comissió i que hi tinguin interès, que ho comuniquin per correu electrònic a l’adreça secretaria@icatarragona.com. 
Animeu-vos!!

El vicedegà Julio de Parellada juntament amb els companys i 
companyes que van participar en l’acte de benvinguda celebrat el  
passat mes de juliol.
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La nostra companya 
Haidé Costa presenta 
l’exposició fotogràfica 
“Mirades nues”
El passat dia 20 de setembre es va inaugurar al Moll de 
Costa l’exposició “Mirades nues” de la nostra companya 
Haidé Costa, un recorregut en imatges per més de 50 paï-
sos i durant més de 1000 dies de viatge. 

Costa és col·legiada a l’ICAT des de l’any 2004 i actual-
ment presideix la Secció de Compliance Penal. Jurista de 
formació, ha estat jutgessa durant deu anys i actualment 
és empresària, conferenciant i emprenedora, però de 
passió fotògrafa. Amb 16 anys amb la Nikkormat del seu 
avi fotografiava tot el que l’envoltava. Ho ha deixat tot 
dues vegades per complir el seu somni juntament amb 
el seu company: fer la volta al món. Amb una motxilla a 
l’esquena, ha visitat més de 50 països, però sempre torna a 
Tarragona, la seva ciutat, per veure el seu balcó, la família 
i a donar classes a la URV d’on n’és professora associada. 
Des de l’ICAT hem volgut que ens expliqui de primera mà 
la seva experiència.

Sobre les dues passions que inspiren aquesta exposició, que va 
ser primer, els viatges o la fotografia?
Crec que ambdues han estat sempre molt presents a la meva 
vida. 
Des de ben petita sempre he tingut la necessitat de viatjar i 

conèixer món, l’aventura, els nervis a la panxa per descobrir 
coses noves.
Pel que fa a la fotografia, ja amb 16 anys agafava la Nikkormat de 
l’avi i qualsevol altra càmera que em caigués a les mans, per fer 
fotos de cavalls, una de les meves altres passions, dels amics de 
Tarragona i dels meus primers viatges. Em fascinava el bokeh de 
l’objectiu 50mm F2, el gra de la pel.lícula, la llum, i com tot això  
es traduïa en una imatge fixa. 

“Mirades nues’, tal i com dius, és una volta al món al llarg de 
més de 1.000 dies de viatge per més de 50 països. Explica’ns 
com va nèixer la idea de fer la volta al món i de quina manera 
la vas a planificar.
La idea va sorgir de tornada de tres mesos per sud-amèrica. 
Després d’aquest primer “llarg viatge” amb el meu company 
vàrem decidir que volíem fer una volta al món i vam començar a 
estalviar i preparar la ruta. 
Planejar un projecte com aquest suposa tenir molt clar 
l’objectiu, i comporta una sèrie de sacrificis en l’àmbit personal i 
fins i tot familiar. Vam tardar 6 anys en poder dur a terme el nos-
tre somni. Quan es van donar les circumstàncies econòmiques, 
personals i professionals adequades vam comprar un bitllet de 
la volta al món, vam fer els visats i la maleta i en un mes sortíem 
cap al nostre primer destí, l’Illa de Pasqua. 
Per cert, amb la meva parella ens vam conèixer en un avió…
casualitat?

Quan et va sorgir la idea de fer l’exposició?
Sempre he tingut la necessitat de fotografiar aquells moments 
que em passen per davant, poder congelar la màgia de la llum 
en un suport físic em fascina. Fins fa poc, la intenció d’aquestes 
fotografies era, únicament, la de tenir un record d’aquell instant. 
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Mai m’havia proposat ensenyar-les. Un dia vaig decidir compar-
tir-les a instagram (@nakedsights) per si algú les volia veure o, 
fins i tot, fer-les servir. La sorpresa va venir quan vaig veure que 
les fotografies agradaven molt a la gent que seguia el compte. 
Al cap de poc temps una bona amiga em va animar que pre-
parés un projecte i així presentar-lo a diverses institucions per 
poder exposar-les. L’acollida va ser molt bona i va començar una 
nova aventura, “Mirades nues”. 

Com compagines la feina i la passió per viatjar?
Pels dos grans viatges, els tres mesos a sud-amèrica i els sis 
mesos de la volta al món, vaig haver de deixar les respectives 
feines, sense saber què em trobaria a la tornada. Durant els anys 
que vaig treballar de jutgessa vaig poder aprofitar les vacances 
d’estiu per viatjar. Ara, amb Judilex, segueixo escapant-me uns 
dies a l’estiu. Ja ho diuen, viatjar o morir, no? Ja ja ja.

Quina és la foto que encara no has pogut fer?
Tinc moltes ganes de fotografiar taurons-balena sota l’aigua, 
els he perseguit per tot el món: Polinèsia francesa, Tailàndia, 
Moçambic, però sempre se m’escapen... “Mirades nues” m’ha 
animat a seguir-me formant en fotografia, i ara estic fent un 
màster a l’ELISAVA, treballo el retrat, la fotografia artística, de 
moda, lifestyle... La veritat és que no pararia mai de fer fotogra-
fies.

En els viatges, fotografia de paisatges o de gent? Quina 
t’agrada més?
No sabria dir-te, m’encanta la fotografia de paisatges però 
també m’agrada fotografiar gent. Els paisatges sempre estan allí, 
la gent no. Fotografiar gent fa que les imatges siguin úniques. 
La fotografia m’agrada tota, sigui com sigui, el que intento fer és 
que provoqui emocions.  

Quin és el teu proper projecte fotogràfic?
Ara mateix estic plantejant el projecte de final de màster. 
Surto una mica de la meva zona de confort per entrar en una 
fotografia més artística i de denúncia social. Com a dona que 
sóc, m’interessa molt el tema dels rols de gènere i la identitat, 
sobretot després de veure, en tornar de nou a l’empresa privada, 
que la  pressió en molts aspectes personals, familiars i professio-
nals és, de llarg, molt més elevada en dones que en homes i que 
la discriminació i els sostres de vidre estan més que mai a l’ordre 
del dia. Fa temps que vull parlar d’aquestes limitacions que, al-
guna vegada també, he patit en primera persona, i penso que la 
millor manera d’expressar-me és a través de l’art i la fotografia. 

BREUS:
Mirades nues en xifres:
97 fotografies, 5 continents, 600m2 d’exposició, 2174 
visitants.
Primer viatge que vas fer:
EUA amb la família.
Primera càmera que vas tenir:
Nikkormat ft.
Un país:
Argentina, Grècia, Itàlia, Xina, Namíbia, França (en parti-
cular la seva Polinèsia)…només un??? Uff...
Un fotògraf/fotògrafa:
Annie Leibovitz en retrats, Sebastiao Salgado pels pai-
satges, Robert Mapplethorpe per la fotografia irreverent, 
Chema Madoz per la fotografia conceptual.
Una càmera:
Sóc una clàssica, la Nikkormat de l’avi. 
Un menjar:
Exòtic? Nasi goreng, per esmorzar. 
Un llibre:
Últimament he gaudit molt del Sapiens de Yuval Noah 
Harari. 



CONVENIS

L’ICAT i la Fundació Obra Pia Montserrat van signar el dilluns 
dia 23 de juliol un acord de col·laboració per al projecte Llar Na-
talis impulsat per la Delegació Diocesana de Pastoral Familiar. 
Aquest projecte té com a objectiu acollir mares gestants en risc 
d’exclusió social i amb el perill de veure’s abocades a interrom-
pre el seu embaràs.

Van rubricar l’acord el degà de l’ICAT, Manel Albiac, i 
l’Arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol Balcells, presi-
dent de la Fundació Obra Pia Montserrat. A l’acte de signatura 
també hi van assistir Fina Méndez, copresidenta de la Comissió 
de Conciliació, Polítiques per la Igualtat i d’Atenció al Col·legiat; 
el vicari general de l’arxidiòcesi, Mn. Joaquim Fortuny; el dele-
gat diocesà de pastoral familiar, Mn. Josep Masdéu; i la directora 
de la Llar Natalis, Sra. Carmen Cumplido.

El Col·legi i l’Associació Independent d’Advocats i Advocades 
de la Generalitat de Catalunya (AIAGEC) van signar, el passat 
23 de juliol, un conveni en virtut del qual s’estableixen les bases 
per a la col·laboració entre ambdós col·lectius en matèria de 
formació.

Gràcies a aquest acord l’ICAT tindrà accés a una borsa de 
formadors/-es, principalment advocats i advocades de la Gene-
ralitat, que contribuirà a millorar la programació de cursos tant 
de l’Àrea de Formació de l’ICAT, com de les comissions, seccions 
i del Grup d’Advocats Joves.

L’ICAT i l’entitat financera Banco Santander van signar el dia 29 
de novembre a la seu del Col·legi la renovació del seu conveni de 
col·laboració. Van assistir a l’acte de signatura el degà de l’ICAT, 
Manel Albiac i Alberto García, tresorer de la Junta de Govern. 
Per part del Banco Santander van rubricar l’acord  el Sr. Marc 
Puigpinós i el Sr. Eugenio Ramírez.

L’ICAT i la Fundació 
Obra Pia Montserrat 
signen un acord de 
col·laboració

El Col·legi i l’Associació 
Independent d’Advocats 
i Advocades de la 
Generalitat de Catalunya 
col·laboraran en matèria 
de formació

Renovació de l’acord 
amb Banco Santander 
per al 2019





FORMACIÓ

Curs sobre la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic (12 sessions) 02/07/2018

Organitza: Secció de Dret Administratiu.

Conferència: “Costes i honoraris” 05/07/2018 
Organitza: Tirant Lo Blanch i ICAT.

Sessió formativa sobre les bases de dades de Tirant lo Blanch 
06/07/2018 
Organitza: Tirant Lo Blanch i ICAT

Congrés: “Reclamacions de danys en pràctiques contra la compe-
tència” 13/09/2018
Organitza: Secció de Dret Mercantil.

Conferència: “La partició hereditària judicial i divisió de la cosa 
comuna” 14/09/2018
Organitza: Secció de Dret Civil.

Conferència: “El Servei Comú Processal d’Execucions del 
Vendrell” 20/09/2018

Organitza: Comissió de Relacions amb l’Administració i la Justícia. 

Conferència: “Com millorar les conclusions orals en el moment 
del judici” 01/10/2018 
Organitza: Tirant lo Blanch i ICAT.

El Mes del Transport (10 sessions) 02/10/2018 
Organitza: Secció de Dret marítim i del Transport.  

Conferència: “El testament amb desheretament i acceptació i 
partició notarial de l’herència sense consens” 05/10/2018 
Organitza: Secció de Dret Civil. 

Conferència: “Criteris socials i laborals en la contractació pública 
a l’empara de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic” 08/10/2018 
Organitza: Secció de Dret Administratiu. 

Seminari: “Problemes pràctics dels judicis de desnonaments i 
desallotjament d’okupes” (4 sessions) 10/10/2018

Organitza: Secció d’Arrendaments i Propietat Horitzontal.

Jornada: “Anàlisi de la jurisprudència de l’Audiència Provincial de 
Tarragona” 22/10/2018  
Organitza: Escola de Pràctica Jurídica de l’ICAT.

Agenda de formació  
(juliol-desembre 2018)

1

2

3

4

1

2

3
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Conferència: “La Llei 38/2015, de 29 de setembre, del Sector Ferro-
viari” 29/10/2018 
Organitza: Secció de Dret Administratiu de l’ICAT.

Conferència: “Delicte de blanqueig de capitals: tractament juris-
prudencial 2018” 30/10/2018 
Organitza: Tirant lo Blanch i ICAT.

Conferència: “Comentaris al posicionament del Tribunal Suprem 
sobre el pagament de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats” 
08/11/2018 
Organitza: Secció de Dret Bancari.

Jornada de formació sobre la base de dades vLex 09/11/2018 
Organitza: vLex i ICAT.

Conferència: “La deduïbilitat de les despeses de les activitats 
professionals i empresarials en l’IRPF” 13/11/2018
Organitza: Secció de Dret Financer i Tributari.

Cicle de conferències sobre dret de successions: “Supòsits de 
quarta vidual / quarta falcídia” 16/11/2018 
Organitza: Secció de Dret Civil.

Conferència: “Anàlisi de les Sentències del Tribunal Constitucio-
nal i del Tribunal Suprem sobre la reforma de la Llei de Costes i el 
nou Reglament General de Costes” 19/11/2018 
Organitza: Secció de Dret Administratiu.

Conferència: “Fiscalitat en matèria successòria I” 22/11/2018 
Organitza: Secció de Dret Civil.

Taula rodona sobre la Violència de Gènere 23/11/2018
Organitza: Escola de Pràctica Jurídica de l’ICAT.

Sessió informativa sobre el nou servei de justificació online del 
TOAD 28/11/2018
Organitza: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona.

Conferència: “Fiscalitat en matèria successòria II” 29/11/2018  
Organitza: Secció de Dret Civil.

VI Jornades de Dret Portuari de Tarragona 30/11/2018 
Organitza: Secció de Dret Administratiu de l’ICAT.

Conferència: “La Llei 37/2015, de 29 de setembre, de Carreteres” 
03/12/2018 
Organitza: Secció de Dret Administratiu.

Conferència: “Pràctica de la prova pericial de prevenció de 
riscos laborals en los processos civils” 04/12/2018

Organitza: Secció de Dret del Treball i de la Seguretat Social.

5
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5
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El passat dia 30 de novembre l’ICAT i l’Autoritat Portuària de Ta-
rragona van organitzar conjuntament i per sisè any les “Jornades 
de Dret Portuari”. La inauguració va anar a càrrec del degà de 
l’ICAT, Manel Albiac, i el president de l’Autoritat Portuària de Ta-
rragona, Josep Cruset. Tots dos van coincidir en la importància 
que els professionals del Dret de Tarragona actualitzin perma-
nentment els seus coneixements en aquesta matèria específica. 

El degà va posar en valor el potencial del sector portuari per 
als professionals del dret de Tarragona, ˝un àmbit en el que 
potenciem la formació per tal que els nostres col·legiats puguin 
aprofitar les oportunitats que se’ls obren pel fet de treballar en la 

zona d’influència d’un dels ports més importants de l’Estat”. Per 
la seva banda Cruset va destacar “la gran importància que té per 
al Port i per als juristes actualitzar coneixements en un entorn 
que és complex i canviant i que necessita permanentment 
d’aquesta formació especialitzada”.

Després de la inauguració va arribar el torn de les diferents 
ponències. El primer ponent, Jordi A. Solé Estalella, cap de la 
Unitat Regional d’Inspecció d’Aduanes i Impostos Especials, va 
alertar sobre les “llacunes legals a les que cal buscar la solució al 
dret europeu i, en cas de no ser-hi, cal reclamar-la a la Comissió 
Europea que les dicti”. El segon ponent, el Sr. Joaquín Guitart 
Ferrer, professor de Dret Administratiu de la UAB, es va centrar 
en la regulació de les urbanitzacions marítimo-terrestres. 

María Rosa Sanz Cerezo, advocada de l’Estat al Ministeri 
d’Assumptes Exteriors, UE i Cooperació va explicar la resolució 
de Ports de l’Estat per la que s’estableixen els criteris en matèria 
de contractació de ports i activitats portuàries. Va tancar la 
jornada el Sr. José Antonio Morillo-Velarde del Peso, advocat 
de l’Estat i Cap de l’Assessoria Jurídica de Puertos del Estado, 
que va posar el focus en l’avaluació  ambiental estratègica a la 
delimitació dels espais i usos portuaris. 

L’ICAT i el Port de 
Tarragona organitzen 
conjuntament les 
VI Jornades de Dret 
Portuari

Taula presidencial de la inauguració de les VI Jornades de Dret Portuari.
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El Col·legi d’Advocats 
de Tarragona acull 
un congrés sobre la 
reclamació de danys 
per pràctiques contra la 
competència

L’acte va estar organitzat per la Secció de Dret Mercantil en 
col·laboració amb la Secció de Dret Marítim i del Transport

El dijous dia 13 de setembre va tenir lloc a la seu de l’ICAT un 
congrés sobre la “Reclamació de danys per pràctiques contra la 
competència” en el que diferents experts van posar de relleu els 
principals aspectes de la transposició de la Directiva comuni-
tària 2014/104/UE que ha provocat importants modificacions 
legislatives en l’àmbit de la defensa de la competència i també 
del seu procediment.

La primera ponència va anar a càrrec del Dr. Pablo Girgado, 
professor titular de dret mercantil a la URV i del Sr. Francis-
co Caamaño, exministre de Justícia, que van tractar sobre 
l’objecte, finalitat i transposició de la legislació comunitària a 
l’ordenament jurídic espanyol. Ambdós ponents van coinci-
dir en destacar que la directiva ha estat, en general, positiva i 
necessària malgrat la prohibició dels sobrecostos i les particu-
laritats de la prescripció. Caamaño va incidir en la importància 
d’incloure els danys punitius com a mesura persuasiva dels 
càrtels. La Comissió Europea incentiva la reclamació judicial 
dels perjudicats “no només directes sinó també els indirectes“ 
per aconseguir, d’aquesta manera “beneficiar al sector afectat i 
a la societat en general, possible destinatària final del producte 
o servei”.

La segona ponència va estar moderada pel president de la 
Secció de Dret Marítim i dels Transports, Felipe Serrano. La Sra. 
Nadine Watson, el Sr. Enrique Cañizares, economistes espe-
cialitzats en la matèria i la Sra. Blanca Torrubia, professora de 

dret mercantil a la UOC van enfocar la temàtica de la reclamació 
de danys des de la perspectiva econòmica. Van explicar la va-
loració i la quantificació del dany i la figura del Pass-on “el gran 
desconegut”, segons va afirmar el Sr. Cañizares. Aquest pot ser 
utilitzat pels demandats per reduir els danys i també pels clients 
indirectes, per substanciar les seves demandes.

L’última taula, moderada pel president de la Secció de Dret 
Mercantil, José Antonio Jiménez, va comptar amb les ponències 
de l’Il·lm. Sr. Roberto Niño, magistrat de l’Audiència Provincial 
de Tarragona. Es van  analitzar els conflictes de competència 
judicial que sorgeixen en procediments de reclamació de danys 
quan aquests són entre diferents països. Per la seva banda, 
l’Il·lm. Sr. Díaz Muyor, magistrat de l’Audiència Provincial de 
Barcelona va parlar sobre els terminis de la prescripció de la 
matèria des de la perspectiva del perjudicat i, per últim, l’Il·lm. 
Sr Suárez Vázquez, magistrat del Jutjat Mercantil de Tarragona 
va reflexionar sobre la primera resolució judicial en relació al 
controvertit càrtel de camions. 

Felipe Serrano, president de la Secció de Dret Marítim i dels 
Transports, i Federic Adan, professor agregat de dret processal a 
la URV i director de l’EPJ, van ser els encarregats d’inaugurar el 
congrés. La clausura va anar a càrrec del magistrat César Suárez 
i de José A. Jiménez González, president de la Secció de Dret 
Mercantil. 

D’esquerra a dreta, el Sr. Pablo Girgado, el Sr. Francisco Caamaño i el 
director de l’EPJ, Federic Adan.
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L’ICAT celebra una Taula Rodona per debatre 
sobre la Violència de Gènere

El dia 25 de novembre es va commemorar el Dia Mundial con-
tra la Violència de Gènere.  Per tal d’ajudar a combatre aquesta 
xacra  i donar-li visibilitat, el Col·legi va programar una Taula 
Rodona  en la que van participar la  Sra. Susana Gisbert, fiscal 
de violència domèstica a València, la Sra. M. Lluïsa Pubill, 
magistrada del Jutjat de Violència de la Dona de Tarragona i la 
Sra. Marta Narvaez, psicòloga de l’OAVD, que van oferir una 
visió transversal sobre aquesta matèria.

La violència de gènere, segons la Llei 1/2004, de 28 de des-
embre, és “aquella violència que, com a manifestació de la 
discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder 
dels homes sobre les dones, s’exerceix sobre aquestes per part de 
qui sigui o hagin estat els seus cònjuges o de qui estigui o hagi 
estat lligat per les relacions similars d’afectivitat, encara que no 
hi hagi hagut convivència”. Comprèn, per tant, tot acte de vio-
lència física o psicològica, incloses les agressions a la llibertat 
sexual, amenaces, coaccions o privació arbitrària de llibertat.

Les víctimes tenen dret a rebre assessorament jurídic gratuït 
des del moment immediatament previ a la interposició de la 
denúncia, i a la defensa i representació gratuïta per l’advocat 
i procurador en tots els procediments administratius que 
tinguin causa directa o indirecta amb la violència patida. 
Aquesta és una de les moltes particularitats que l’advocacia 
ha de conèixer per tal d’oferir el millor servei possible. Una 
atenció jurídica personalitzada, integral i, sobretot, amb una 
adequada formació específica en la matèria és un requisit 
indispensable per dur a terme l’acompanyament jurídic en 
l’àmbit de VIDO. És per aquest motiu que s’ha d’oferir i dotar 
de coneixements a l’advocacia en forma de jornades, cursos o 
seminaris .

Des de la fiscalia es va enfocar la conferència a la realitat legal 
de la violència de gènere. Gisbert va destacar que cada 15 
segons es produeix un acte d’aquesta índole, una xifra ascen-
dent i que inclou, incomprensiblement, un de cada sis ado-
lescents. El principal problema, entre d’altres, és el límit de la 
instrucció de l’article 324 de la LECRIM i el trencament de la 

condemna “consentit”. La fiscal va comentar que s’haurien de 
focalitzar els esforços en la repressió legislativa-penal i espe-
cialment en mesures d’educació i prevenció. 

Des de magistratura es va posar en relleu la preocupant 
quantitat d’instruccions que s’estan duent a terme als jutjats 
de VIDO. Pubill va criticar la dispensa legal de la víctima que 
preveu la possibilitat que aquesta no declari perquè suposa un 
obstacle per a la instrucció. La doctrina existent estableix que 
fins a 9 anys després de la convivència es poden produir fets 
constitutius de violència domèstica.

Des de l’OAVD es va exposar que existeix molta frustració 
perquè treballen amb dones que, malgrat existir violència de 
gènere, continuen volent viure en el marc de la parella ja que 
és la seva zona de confort o de món segur. La psicóloga va des-
tacar que no hi ha un perfil determinat de víctima, tothom 
pot ser-ho. L’únic factor que hi intervé és que t’esculli el mal-
tractador.  Narváez va explicar que des de l’Oficina d’Atenció 
a la Víctima del Delicte s’ofereix la informació que necessita 
la víctima facilitant l’accés a les ajudes, serveis especialitzats i 
mitjans de seguretat per garantir el seu procés de recuperació. 

Jennifer Macía i Fina Méndez, presidentes de la Comissió de 
Conciliació i Polítiques per la Igualtat,  durant l’acte de presentació de 
la Taula Rodona.
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Més de 100 assistents a la Jornada d’Anàlisi de la 
Jurisprudència de l’AP de Tarragona
El Col·legi va organitzar el passat dia 23 de novembre  una 
jornada per analitzar els criteris jurisprudencials de les diferents 
seccions de l’Audiència Provincial de Tarragona. La inauguració 
va anar a càrrec del degà, Manel Albiac, del Sr. Javier Hernández, 
president de l’AP Tarragona i el Dr. Federic Adan Domènech, 
director de l’Escola de Pràctica Jurídica de l’ICAT, que van des-
tacar la importància d’una jornada d’aquestes característiques 
en tant que  és una oportunitat per intercanviar opinions sobre 
quin és el criteri que se segueix des de l’Audiència Provincial de 
Tarragona en diversos àmbits del Dret.

La primera Taula va comptar amb la ponencia  del  Sr. Roberto 
Niño, magistrat de la Secció 1a. de l’AP Tarragona amb  una 
ponència eminentment mercantilista i concursal. El magistrat 
va explicar l’acció individual de responsabilitat i substitució 
d’acords socials, l’arxiu exprés del concurs de persona física i el 
règim de recursos, el Conveni de Montreal relatiu al transport 
aeri, les condicions generals de la contractació en contractes de 
doble finalitat i, per últim, la competència objectiva del Jutjat 
Mercantil.

La segona Taula va estar dedicada a la jurisprudència en l’àmbit 
de dret de família, a càrrec del Sr. Manuel Horacio García, 
magistrat de la Secció 1a de l’AP Tarragona, que va destacar 
que, en aquesta matèria, la jurisprudència  de l’AP Tarragona no 
s’aparta dels criteris que estableix el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya.

La tercera Taula,  a càrrec del  Sr. Joan Perarnau,  magistrat 
de la Secció 3a de l’AP Tarragona, va exposar la jurisprudència 
entorn al dret civil català. Ente d’altres temàtiques va tractar la 
problemàtica de la venda d’un vehicle i la continuïtat o no de 
l’assegurança d’aquest; la comptabilitat dels vots dels no assis-
tents en juntes de veïns en el marc d’una relació de propietat ho-
ritzontal; el pacte comissori a Catalunya i la seva diferència amb 
l’Estat español; o l’estimació substancial de la demanda en els 
casos en els quals l’actor rebi més d’un 88% de la seva pretensió.

Per últim es va comentar la responsabilitat patrimonial dels 
advocats i advocades i el notable increment de les demandes en 
aquest sentit. Els criteris que l’Audiència Provincial de Tarra-
gona segueix són els mateixos que els del Tribunal Suprem. Va 
advertir de tenir especial cura  a la lex artis, sobretot en matèria 
processal, l’assessorament al client i la informació sobre les 

conseqüències de l’estimació o desestimació del cas, la manca 
d’advertiment i la necessitat d’un full d’encàrrec. El problema 
d’aquests casos és la prova, tot i que cada cop més es presenten 
gravacions de les converses entre client-advocat/da. En aquests 
casos ha de quedar acreditat el dany efectiu, la possibilitat d’èxit 
del procediment concret i l’existència de nexe causal. La fixació 
de la indemnització es procura de tendència baixa.

La quarta taula, formada pel Sr. Manuel Galán, magistrat 
de la Secció 3a de l’AP Tarragona, va dedicar-se al control 
d’abús en contractes subscrits entre una entitat bancària i un 
consumidor/a. Es va explicar la teoria general de la figura del 
consumidor i els particulars casos en els quals es pot interposar 
una demanda per clàusules d’abús. Es va advertir que, a l’hora 
d’al·legar jurisprudència d’aquesta matèria ha de ser la més 
actualitzada possible i va advertir que hi ha pronunciaments de 
l’any 2017 que ja han quedat obsolets.

La  cinquena i última taula de la jornada va oferir una mirada a 
la jurisprudència en l’àmbit penal. El Sr. Jorge Mora, magistrat 
de la Secció 4a de l’AP Tarragona, va ser l’encarregat de dirigir-la 
i va comentar la casuística de les apel·lacions de sentències 
absolutòries i els terminis d’instrucció. L’esquema del recurs 
d’apel·lació penal després de la Llei 41/2015, de modificació de 
la LECRIM seria el següent: l’acusació pot al·legar error en la 
valoració de la prova per demanar l’anul·lació de la sentència 
absolutòria. El més important és justificar la insuficiència o la 
falta de racionalitat en la motivació de l’absolució. Per altra ban-
da, els terminis d’instrucció, després de la reforma de la llei pro-
cessal penal, tenen una doble vessant: la temporal i l’acusatòria. 
Temporalment perquè la instrucció queda limitada a sis mesos 
prorrogables a un màxim de trenta-sis mesos, sempre justifi-
cats i motivats. A més, com a causa excepcional i sempre abans 
d’acabar el termini d’instrucció, es pot prorrogar fins al màxim 
estrictament útil per aquest fi. L’element acusatori s’explica 
perquè el Ministeri Fiscal és l’única part que pot promoure 
l’ampliació del termini d’instrucció i, el jutge, prèvia audiència 
de les parts, haurà de decidir-ho. És un element clarament de 
desigualtat per a les parts i, per pal·liar-ho, s’estructura la neces-
sitat de motivar exhaustivament la declaració de la complexitat 
de la causa.

La jornada va acabar amb èxit, amb més de 100 assistents i el 
compromís de celebrar-la anualment. 
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El magistrat Roberto Niño i el director de l’EPJ, Federic Adan.

El magistrat Joan Perarnau i el diputat de la Junta de Govern, 
Ramon Maria Sans.

El magistrat Manel Galán i la diputada de la Junta de Govern, Irma 
Roldán.

D’esquerra a dreta, el degà de l’ICAT, Manel Albiac, el president de 
l’Audiència, Javier Hernández, i el director de l’EPJ, Federic Adan.

Els magistrats Roberto Niño i Manuel Horacio juntament amb la 
diputada de la Junta de Govern, Fina Méndez.

El magistrat Jorge Mora i el vicedegà de l’ICAT, Julio de Parellada.



DIGITALITZACIÓ DELS SERVEIS

El Col·legi continua apostant per solucions 
tecnològiques en l’àmbit de la gestió i del servei 
als col·legiats
La tramitació online dels justificants del TOAD i la nova plataforma de l’EPJ són dos dels nous serveis implantats 
recentment per l’ICAT

Un dels objectius marcats 
en el full de ruta de l’actual 
Junta de Govern ha estat el 
de modernitzar la gestió i 
l’accés als serveis col·legials, 
no només millorant els ac-
tualment vigents sinó també 
implantant-ne de nous. Des 
de l’inici d’aquest procés 
els col·legiats/-des poden 
accedir online a diferents re-
cursos, o bé a través de l’àrea 
privada de la web col·legial o 
bé a través de plataformes de 
nova creació. 

Ja durant el 2018 l’ICAT va posar en marxa la plataforma UNI-
TRAM. La seva implantació té com a objectiu la simplificació 
de la gestió administrativa d’alguns dels tràmits del Col·legi. 
Actualment es poden realitzar les altes d’administradors con-
cursals i comptadors partidors i, per part de la ciutadania, la 
sol·licitud de cita prèvia al servei del SOJ i la petició d’advocat 

Plataforma UNITRAM

Justificació online del 
torn d’ofici

Des del passat mes de desembre de 2018 els advocats del TOAD 
ja tenen accessible un altre servei: la justificació online de les 

actuacions del TOAD.  Amb aquest servei els col·legiats/-des 
poden tramitar els justificants sense tenir en compte restric-
cions d’horari, podent-los presentar  fins al darrer dia de cada 
mes. Altres avantatges evidents són la reducció del consum de 
paper, evitar desplaçaments, facilitar el control de les actuacions 
segons la disponibilitat dels usuaris i agilitzar la informació de la 
retribució del servei prestat.

d’ofici. 

Des de l’àrea privada els col·legiats/-des poden consultar les 
guàrdies, l’històric de les actuacions, els mòduls meritats i els 
pagaments del TOAD, així com accedir a les bases de dades 
jurídiques i a una biblioteca digital de Tirant lo Blanch amb 
més de tres mil llibres electrònics. 
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l’opció “Iniciar sessió” i posar les mateixes claus d’accés que 
les de la intranet de l’ICAT.

Un cop validats podran accedir als cursos que han realitzat i 
a consultar l’oferta actual. A més a més podran visualitzar el 
vídeo de la jornada i consultar els materials  que hagi utilitzat 
o recomanat el ponent (sempre que l’ICAT tingui el permís per 
poder difondre’ls). 

També podran proposar cursos i tindran la possibilitat de desca-
rregar els diplomes emesos segons requisits del curs. El manual 
d’ús de la plataforma està disponible des de l’agenda formativa 
del Col·legi dins de cada curs.

Esperem que tots aquests serveis que anem implantant us 
facilitin la gestió personal dels vostres tràmits amb el Col·legi. 
Per a qualsevol dubte, consulta o suggeriment no dubteu en 
comunicar-nos-ho i, així, poder complir amb el compromís de 
millora continuada dels serveis als col·legiats/-des.

JUSTIFICANTS

L’accés es realitza a través de l’àrea privada,  accedint a “Veure 
les designes” o bé “Veure telefonemes”. Cal tenir present que 
els documents adjuntats han d’estar en pdf i que no poden 
superar els 9MB.

També recordar que, tot i que els usuaris poden avançar el 
model de sol·licitud d’AJG a través de la plataforma, hauran 
d’aportar el document original en paper en un termini no su-
perior a 7 dies. Sense el document ORIGINAL aportat a l’ICAT, 
no tindrà cap VALIDESA el document digitalitzat.

El seguiment de la gestió econòmica del pagament es pot 
visualitzar també a “Pagaments torn”o dins de cada designa o 
telefonema un cop resolta com a vàlida l’actuació justificada. 
Això permet reduir les comunicacions automàtiques rebudes 
fins ara per liquidacions@icatarragona.com. 

El manual d’ús està disponible dins de l’apartat del TOAD de la 
web del Col·legi.

PORTAL DE FORMACIÓ DE L’ICAT
Amb aquesta nova eina de consulta, accessible des del mes de 
gener de 2019, tots els col·legiats i altres professionals que vulguin 
accedir a l’oferta formativa de l’ICAT ho podran fer consultant la 
plataforma de formació de l’Escola de Pràctica Jurídica.

En aquest cas l’accés es realitza directament a través de l’enllaç 
epj.icatarragona.com. Els col·legiats/-des que ja disposin 
d’accés a la l’àrea privada de l’ICAT hauran de seleccionar 



GRUP D’ADVOCATS JOVES DE 
TARRAGONA

El GAJ explica als joves 
les conseqüències del 
mal ús d’internet 

Sopar de Nadal del GAJ 

Representants del GAJ participen en tallers amb alumnes de 
diferents instituts de batxillerat 

L’assetjament escolar, el ciberassetjament, el sexting i altres 
pràctiques relacionades amb el mal ús d’internet i les xarxes 
socials per part dels joves poden tenir greus conseqüències 
jurídiques. Aquesta és una realitat que la majoria de joves des-
coneixen. 

Justament amb la finalitat de fer que els joves entenguin quines 
són aquestes conseqüències, ja fa dos anys que el GAJ parti-
cipa en tallers socioeducatius amb alumnes de secundària en 
diferents instituts de batxillerat de Tarragona, Valls i Vendrell. 
Durant les xerrades es fa un taller de role playing - amb la visua-
lització del curmetratge “Share” (produït pel Col·legi d’Advocats 
de Granollers)-, on es narra la difusió d’una gravació de mòbil 
d’una noia despullada enregistrada sense el seu consentiment 
per un noi amb 18 anys acabats de fer i que acaba condemnat 
pels fets, tot i que aquest actua condicionat per la pressió d’un 
amic que li demana que ho faci. A través d’aquest documental 
els companys del GAJ informen també sobre la prevenció de 

El divendres dia 21 de desembre els  joves advocats van organit-
zar el tradicional sopar de Nadal a la sala Coco del Port Esportiu 
en el que, enguany i com a novetat, es va convidar també a un 
membre de cada jutjat, una invitació que també es va fer ex-
tensiva als funcionaris dels jutjats de Tarragona, Valls i Vendrell.  
Durant el sopar es va celebrar la primera edició dels premis 
“Caganer i Caga Tió” que es van repartir entre els diferents 
funcionaris i magistrats del jutjat. Agraïm molt especialment la 
vostra assistència, que va fer que la vetllada fos, un any més, un 
èxit.

l’assetjament escolar o bullying, entre altres temàtiques relacio-
nades amb la violència i l’escola.

Els alumnes per la seva banda es divideixen en diferents grups 
per debatre i opinar, alhora que expressen les seves sensacions i 
dubtes, no només per la seguretat sinó a també a nivell legal, ja 
que molts no saben que poder ser denunciats.

Núria Viso i Òscar Molina durant la sessio celebrada el dia 24 
d’octubre de 2018 a l’IES del Morell.

Foto de grup del sopar a la Sala Coco del Port Esportiu.
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Dia de la Justícia Gratuïta
El dia 12 de juliol el Col·legi va celebrar el Dia de la Justícia Gra-
tuïta i del Torn d’Ofici. Els Joves Advocats, juntament amb per-
sonal de l’ICAT, van informar als ciutadans que es van apropar a 
l’estand situal a la Rambla Lluís Companys sobre aquest servei  
públic, que a Tarragona presten 440 professionals. Enguany i 
com a novetat, l’ICAT va organitzar un concurs de grafits en que 
grafiters van projectar, a través de l’art urbà, diferents represen-
tacions de la “Justícia”.
   
Durant la jornada el president de la Comissió del TOAD, Loren-
zo Santos, va fer balanç davant dels mitjans de comunicació de 
la prestació d’aquest servei i les reivindicacions del col·lectiu, 
posant el focus en reclamar una remuneració “més justa per als 

advocats/des que voluntàriament garanteixen aquest servei 365 
dies l’any i 24 hores al dia”. Actualment, la remuneració mitjana 
que un advocat percep per expedient de justícia gratuïta se situa 
en els 133,50€, una quantitat que, segons Santos “considerem 
del tot insuficient pel volum de feina que assumim i per la dis-
ponibilitat que suposa”.



El programa “T’agradarà llegir en català” arriba a l’Advocacia

El Consell de l’Advocacia Catalana promou l’ús del català 
entre l’advocacia per aconseguir la normalitat en el seu ús en 
l’exercici professional. Per aquest motiu, enguany el Consell 
s’ha adherit al programa “T’agradarà llegir en català” que des 
de l’any 2015 impulsen conjuntament l’Associació d’editors de 
revistes i digitals, APPEC, i la Direcció General de Política Lin-
güística de la Generalitat de Catalunya. El programa consisteix 
en oferir a un col·lectiu (enguany al de l’advocacia) una mostra 
de diferents revistes, per promoure el coneixement i el consum 
de revistes en llengua catalana i normalitzar-ne la presència 
en les sales d’espera dels despatxos. Totes les persones interes-
sades en aquesta iniciativa podeu contactar amb el Consell de 
l’Advocacia a serveilinguistic@cicac.cat. 

El Consell de l’Advocacia Catalana va lliurar al jurista i excon-
seller de Justícia, Carles Mundó, el XIIè Premi Agustí Juandó i 
Royo, un guardó instaurat l’any 2004 per l’advocacia institucio-
nal amb l’objectiu de reconèixer aquelles persones o entitats 
que durant la seva trajectòria professional s’han distingit per 
la defensa i promoció de la llengua catalana en l’àmbit jurídic 
administratiu.
D’entre els mèrits pels quals la Comissió de Llengua del Consell, 
ratificats pel plenari, ha atorgat el Premi a Carles Mundó destaca 
“la seva tasca incansable, amb convicció i fermesa, a favor de 
la normalització de l’ús del català en l’àmbit de la justícia, amb 
una plena confiança en el col·lectiu de l’advocacia per acon-
seguir aquest objectiu”. El Pla pilot 2016-2017 per afavorir la 

Carles Mundó rep el XIIè 
Premi Agustí Juandó i Royo 
per la seva tasca en favor 
del català a la justícia

La Comissió de Llengua Catalana informa

Ramon Maria Sans Ballart

President de la Comissió de Llengua Catalana
Col·legiat núm. 1703

Mostra de l’expositor 
a l’ICAT

presentació dels escrits en llengua catalana als jutjats, impul-
sat pel Departament de Justícia durant el mandat de Mundó, 
amb el suport del Consell, forma part d’aquest reconeixement. 
L’anul·lació dels judicis polítics de les víctimes del franquisme, 
en aplicació de la llei de reparació de les víctimes, és un altre 
dels mèrits que li han estat reconeguts.
A l’acte de lliurament del Premi va assistir, per part del nostre 
Col·legi, Ramon M. Sans, diputat setè de la Junta de Govern i 
president de la Comissió de Llengua Catalana.



Neix la Secció de Dret de l’Esport

La Secció de Dret de l’Esport tuvo su primera reunión el pasado 
día 13 de septiembre de 2018.  Desde entonces se han realizado 
reuniones con una periodicidad mensual, el 24 de octubre, el 28 de 
noviembre y el 19 de diciembre.

Los objetivos de la sección son analizar resoluciones jurispruden-
ciales de actualidad así como exponer cuestiones que se puedan 
plantear a los miembros de la sección en su práctica profesional 
relacionadas con el derecho deportivo, debatiendo las mismas en 

L’ICAT va explicar el passat dia 8 de novembre a la ciutadania el 
nou escenari creat arran de la decisió del Tribunal Suprem que va 
establir la continuïtat que fosin els subscriptors d’una hipoteca –i 
no les entitats bancàries- els qui assumeixin els impostos derivats 
de la constitució del crèdit.  En una sessió a càrrec dels presidents 
de les Seccions de Dret Civil i Dret Bancari de l’ICAT, Irma Roldán i 
Joan Andreu Reverter, es va posar sobre la taula el desconcert d’una 
rectificació sense precedents, però també instant als afectats a con-
tinuar lluitant i buscant l’empara de la justícia europea. 

Segons Joan Andreu Reverter, “estem sorpresos i indignats, perquè 
la rectificació del Tribunal Suprem vulnera el dret a la invariabilitat 
de les sentències. No hi ha cap norma que digui que s’ha de replan-
tejar una decisió judicial pel seu impacte socioeconòmic, com s’ha 
argumentat en aquest cas. I si condicionem les decisions judicials 
a les oscil·lacions borsàries de les entitats bancàries erosionem 
la credibilitat del sistema judicial”. Reverter va posar l’accent en 

Joan Andreu Reverter, president de la Secció de 
Dret Bancari, va recomanar constituir associacions 
d’afectats per buscar l’empara del Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea 

Sessió informativa oberta 
a la ciutadana sobre les 
reclamacions sobre l’impost de 
les hipoteques

David Lanaspa 
Mainz

President de la Secció de 
Dret de l’Esport
Col·legiat núm. 2023

que la majoria per la que es va aprovar el pas enrere del Suprem 
“és molt minsa, és molt significatiu que hagi estat per la mínima, 
amb 13 membres del TS que hi voten en contra, dels 28 que hi ha”. 
“Amb aquesta divisió de criteris no es pot donar per tancat un tema 
d’aquesta envergadura”, diu Reverter. 

L’empara europea
El parer d’aquest jurista és que la justícia europea podria donar la 
raó als afectats, una situació que ja ha tingut precedents en el cas 
de les clàusules sòl i les hipoteques multidivisa. Reverter considera 
aquesta una situació lamentable. “És trist que Europa ens hagi de 
venir a estirar les orelles”. Davant d’aquest escenari, els advocats 
recomanen constituir associacions d’afectats “perquè es compar-
teixen els costos i es té més força per mirar d’obtenir una sentència 
favorable”.

las reuniones mensuales.

En cuanto a la composición, en la actualidad son 12 miembros y los 
perfiles profesionales de los mismos son variados, con especialida-
des en derecho laboral, civil, mercantil o penal, por lo que las temá-
ticas que surgen en cada reunión afectan prácticamente a todas las 
ramas del derecho. Además, hasta el momento se han realizado en 
dos de las sesiones dos ponencias específicas: una relacionada con 
las cláusulas de los contratos en los deportistas profesionales y la 
problemática que se genera con su interpretación y  otra sobre las 
lesiones derivadas de la práctica deportiva, analizando la respon-
sabilidad penal y civil. También se han analizado y debatido, entre 
otras, cuestiones relacionadas con la disciplina deportiva y los 
tribunales de competición así como diversos aspectos relacionados 
con la igualdad de género en el deporte.

Asimismo, existe un proyecto  para realizar una jornada de derecho 
deportivo durante los primeros meses del año 2019, estando 
pendiente de determinar la temática así como los ponentes que 
asistirán a la misma.

Joan A. Reverter i Irma Roldán, presidents de les seccions de dret 
bancari i dret civil, durant la sessió que va tenir lloc el passat dia 8 de 
novembre.

NOTA: Amb posterioritat a 
aquesta sessió, el BOE del dia 9 
de novembre va publicar el RD 
Llei 17/2018, de 8 de novembre, 
pel qual es van modificar les lleis 
que regulen l’impost sobre actes 
jurídics documentats i l’impost de 
societats, i que obliguen als bancs 
a fer-se càrrec de l’impost que 
s’abona a l’elevar les hipoteques a 
escriptura pública.



Responsabilitat vicarial versus vicarial autoria

És estrany que molts dels juristes opinadors i creadors de “doctrina” 
no cerquin en l’origen de les paraules, el sentit de les actuals. 
Una d’aquestes paraules que estan donant tants maldecaps als 
juristes, especialment aquells que encaminen la seva activitat al dret 
penal i més concretament a la responsabilitat penal de la persona 
jurídica, és el terme VICARIAL. 
Posat així en majúscules, cal recalcar que vicarial que deriva del llatí 
vicarius, significa ‘l’esclau de l’esclau’, d’aquí en resulta que el terme 
vicarius va ésser traspassat a les llengües romàniques amb el sentit 
de “substitut”, “delegat”, fins i tot “derivat”.
Dit això, quan en dret penal parlem de vicarial, ens referim a aquesta 
darrera definició, de substitut, delegat o derivat. 
En parlem, per exemple, en la pena, com en el cas de les mesures de 
seguretat, que combina un sistema doble de resposta penal, i en que 
poden concórrer les penes conegudes de presó amb les de mesures 
de seguretat. 
Una altra accepció de vicarial en dret penal és la “responsabilitat 
vicarial”. En aquest sentit cal aplicar l’accepció anomenada respecte 
de la crítica “doctrinal” de la sentència del Tribunal Suprem núm. 
506/2017 de 25 d’octubre de 2018, Ponent: Andrés Martínez Arrie-
ta, que exposa literalment: 
“Comenzamos por los últimos motivos, a partir del 12 de la impug-
nación, en los cuales se denuncian quebrantamientos de forma. Con 
relación al motivo décimo segundo, el recurrente plantea la dene-
gación de preguntas a un testigo sin que a las mismas subsiguiera la 
preceptiva protesta, la cual no tiene un sentido puramente formal de 
necesidad de su consignación en el acta, sino el material de propor-
cionar al tribunal un espacio en el que replantear la denegación de la 
prueba propuesta en tiempo y forma, exponiendo su pertinencia y la 
causa tiene indefensión. En el acta del juicio oral no hay referencia ni 
a la consideración de la pregunta ni a la consignación de la protesta, 
por lo tanto esta Sala no pueda acometer un juicio de revisión sobre 
la procedencia de la denegación, la pertinencia de la pregunta y 
su relación con el objeto. En el motivo decimotercero se denuncia 
que la sentencia no declara los hechos probados. Sin embargo la 
lectura de la sentencia pone de manifiesto lo que el tribunal ha 
declarado probado, sin que este hecho tenga la relevancia penal que 
se pretende desde la acusación. Por lo tanto, hay hechos probados 
y no concurre la causa de nulidad. El motivo decimocuarto se queja 
de la incongruencia omisiva del número 3 del artículo 851 de la Ley 
procesal penal, motivo que se desestima en la medida en que el 
tribunal da respuesta a las dos calificaciones jurídicas planteadas 

por la acusación particular, la estafa procesal y la falsedad, dando 
respuesta a la pretensión de condena que es desestimada. No se 
trata de una desestimación implícita sino expresa sobre el contenido 
de la acusación

La queja expuesta sobre la absolución de la persona jurídica no tie-
ne el alcance que plantea. La responsabilidad penal de la persona 
jurídica es vicarial y, aunque no supeditada a la condena de una 
persona física, sin depender de su conducta. Lo que justifica que 
no siendo declarada probada la antijuricidad de la conducta de la 
persona física, la de la jurídica deba mantener la misma solución.”

Hi ha qui vol veure en aquest apunt una contradicció amb la ja més 
que coneguda sentència del Tribunal Suprem núm. 154/2016 de 
29 de febrer de 2016, essent ponent José Manuel Maza Martín, que 
establia el criteri de la autoresponsabilitat en els delictes dels que 
hagués de respondre una persona jurídica, en el fonament de dret 
vuitè, que diu el següent:
“.../...
Núcleo de la responsabilidad de la persona jurídica que, como 
venimos diciendo, no es otro que el de la ausencia de las medidas de 
control adecuadas para la evitación de la comisión de delitos, que 
evidencien una voluntad seria de reforzar la virtualidad de la norma, 
independientemente de aquellos requisitos, más concretados 
legalmente en forma de las denominadas “compliances” o “modelos 
de cumplimiento” , exigidos para la aplicación de la eximente que, 
además, ciertas personas jurídicas, por su pequeño tamaño o menor 
capacidad económica, no pudieran cumplidamente implementar.

No en vano se advierte cómo la recientísima Circular de la Fisca-
lía General del Estado 1/2016, de 22 de Enero, al margen de otras 
consideraciones cuestionables, hace repetida y expresa mención a la 
“cultura ética empresarial” o “cultura corporativa de respeto a la Ley” 
(pág. 39), “cultura de cumplimiento” (pág. 63), etc., informadoras de 
los mecanismos de prevención de la comisión de delitos en su seno, 
como dato determinante a la hora de establecer la responsabilidad 
penal de la persona jurídica, independientemente incluso del cum-
plimiento estricto de los requisitos previstos en el Código Penal de 
cara a la existencia de la causa de exención de la responsabilidad a la 
que alude el apartado 2 del actual artículo 31 bis CP .

Y si bien es cierto que, en la práctica, será la propia persona jurídica 

Haidé Costa Villaró

Presidenta de la Secció de Compliance Penal
Col·legiada núm. 2049



la que apoye su defensa en la acreditación de la real existencia de 
modelos de prevención adecuados, reveladores de la referida “cultu-
ra de cumplimiento” que la norma penal persigue, lo que no puede 
sostenerse es que esa actuación pese, como obligación ineludible, 
sobre la sometida al procedimiento penal, ya que ello equivaldría a 
que, en el caso de la persona jurídica no rijan los principios básicos 
de nuestro sistema de enjuiciamiento penal, tales como el de la 
exclusión de una responsabilidad objetiva o automática o el de la no 
responsabilidad por el hecho ajeno, que pondrían en claro peligro 
planteamientos propios de una hetero responsabilidad o responsa-
bilidad por transferencia de tipo vicarial, a los que expresamente se 
refiere el mismo Legislador, en el Preámbulo de la Ley 1/2015 para 
rechazarlos, fijando como uno de los principales objetivos de la 
reforma la aclaración de este extremo. 

Lo que no concebiríamos en modo alguno si de la responsabilidad 
de la persona física estuviéramos hablando, es decir, el hecho de que 
estuviera obligada a acreditar la inexistencia de los elementos de los 
que se deriva su responsabilidad, la ausencia del exigible deber de 
cuidado en el caso de las conductas imprudentes, por ejemplo, no 
puede lógicamente predicarse de la responsabilidad de la persona 
jurídica, una vez que nuestro Legislador ha optado por atribuir a ésta 
una responsabilidad de tal carácter. 

Y ello al margen de las dificultades que, en la práctica del enjuicia-
miento de esta clase de responsabilidades, se derivarían, caso de op-
tar por un sistema de responsabilidad por transferencia, en aquellos 
supuestos, contemplados en la propia norma con una clara vocación 
de atribuir a la entidad la responsabilidad por el hecho propio, en los 
que puede declararse su responsabilidad con independencia de que 
“...la concreta persona física responsable no haya sido individuali-
zada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella” ( 
art. 31 ter 1 CP ) y, por supuesto, considerando semejante respon-
sabilidad con absoluta incomunicación respecto de la existencia de 
circunstancias que afecten a la culpabilidad o agraven la responsabi-
lidad de la persona física, que no excluirán ni modificarán en ningún 
caso la responsabilidad penal de la organización ( art. 31 ter 2 CP ). 

El hecho de que la mera acreditación de la existencia de un hecho 
descrito como delito, sin poder constatar su autoría o, en el caso 
de la concurrencia de una eximente psíquica, sin que tan siquiera 
pudiera calificarse propiamente como delito, por falta de culpabi-
lidad, pudiera conducir directamente a la declaración de responsa-
bilidad de la persona jurídica, nos abocaría a un régimen penal de 
responsabilidad objetiva que, en nuestro sistema, no tiene cabida.
…/…”

Cal concloure, doncs, que ni la postura del TS ha variat en absolut, 
ni ho ha fet la interpretació literal de  l’art. 31 bis CP, i per tant en cap 
cas, en cap, existeix, la responsabilitat penal objectiva en el sistema 
penal espanyol, tot i que, de la lectura d’alguns autors, sembla que hi 
ha qui vol veure el contrari. 

“Article 31 bis
 1. En els supòsits que preveu aquest Codi, les persones jurídiques 
són penalment responsables dels delictes comesos en nom o per 
compte d’aquestes, i en profit seu, pels seus representants legals i 
administradors de fet o de dret. En els mateixos supòsits, les per-
sones jurídiques també són penalment responsables dels delictes 
comesos, en l’exercici d’activitats socials i per compte i en profit 
d’aquestes, pels qui, estant sotmesos a l’autoritat de les persones 
físiques esmentades en el paràgraf anterior, han pogut realitzar 
els fets perquè no s’ha exercit sobre ells el degut control ateses les 
circumstàncies concretes del cas. 
2. La responsabilitat penal de les persones jurídiques és exigible 
sempre que es constati la comissió d’un delicte que hagi hagut de 
cometre qui exerceixi els càrrecs o funcions esmentats a l’apartat 
anterior, encara que la concreta persona física responsable no hagi 
estat individualitzada o no hagi estat possible dirigir el procediment 
contra ella. 
Quan com a conseqüència dels mateixos fets s’imposi a totes dues 
la pena de multa, els jutges o tribunals han de modular les quanties 
respectives, de manera que la suma resultant no sigui desproporcio-
nada en relació amb la gravetat d’aquells. 
3. La concurrència, en les persones que materialment hagin realitzat 
els fets o en les que els hagin fet possibles per no haver exercit el de-
gut control, de circumstàncies que afectin la culpabilitat de l’acusat 
o agreugin la seva responsabilitat, o el fet que aquestes persones 
hagin mort o s’hagin sostret a l’acció de la justícia, no exclou ni 
modifica la responsabilitat penal de les persones jurídiques, sense 
perjudici del que disposa l’apartat següent.
.../...”

Per tant, sense delicte no hi ha responsabilitat penal. El primer que 
ha de concórrer per tal d’activar la responsabilitat de la persona jurí-
dica és un delicte, i, a més a més, no cal oblidar que l’ha de beneficiar 
directa o indirecta, i finalment aquest ha de ser comès per  part dels 
representants de la persona jurídica o d’aquells sotmesos a la seva 
autoritat. És llavors, quan, si aquests han pogut realitzar el delicte 
per manca de control, que naixerà aquesta responsabilitat. Fins i 
tot cal remarcar que pot  ésser responsable la persona jurídica si el 
delicte és comès per algú que exerceix càrrecs, però no s’ha pogut 
individualitzar o no s’ha pogut dirigir el procediment contra ella. 

D’aquí deriva el títol de l’article, en tant que no es tracta d’una vica-
rial responsabilitat, sinó que la persona jurídica respon penalment, 
per una vicarial autoria, sempre ha d’haver una conducta antijurí-
dica, un delicte, comès evidentment per una persona física, aquest 
és el punt activador de la responsabilitat de la persona jurídica. 
Descartat el delicte o la conducta antijurídica, com succeeix en el cas 
de la sentència de referència d’octubre de 2018, no s’activa, ni pot 
haver-hi, en cap cas, responsabilitat de la persona jurídica; és tan 
senzill com això. Cercar el què no diu la sentència per crear contro-
vèrsia, només pot generar dubtes a mals lectors o a professionals que 
no tinguin clars els principis bàsics del dret penal.



DRET ANIMAL

L’ICAT recorda la 
necessitat d’informar 
al consumidor sobre 
la prohibició d’utilitzar 
determinats collars per 
a gossos
La Secció de Dret Animal del Col·legi va enviar un comunicat 
el passat mes de juliol a les associacions de comerciants i altres 
agents implicats sol·licitant que s’adverteixi els consumidors de 
la prohibició d’usar determinats collars per a gossos que estan 
prohibits per l’Ordenança sobre la protecció, la tinença i la 
venda d’animals de Tarragona, en vigor des del 17 de novembre 
de 2017.
Transcorreguts més de 9 mesos des de la seva entrada en vigor, 
la Secció de Dret Animal de l’ICAT va constatar que en molts 
dels comerços de Tarragona se segueixen recomanant i venent 
aquests collars. Els establiments que tenen a la venda aquests 
collars són d’una tipologia diversa: des de basars multipreu, a 

alguns centres de veterinaris, grans superfícies o botigues espe-
cialitzades d’animals, entre d’altres.
 La Secció de Dret Animal de l’ICAT considera que “és fona-
mental que aquesta prohibició es faci arribar als comerciants i 
consumidors per tal de vetllar pel compliment de l’Ordenança i 
pel benestar dels animals”. La Secció recorda que la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en el seu article 
8.d, disposa que “són drets bàsics dels consumidors i usuaris 
rebre informació correcta sobre el bé adquirit i l’educació i 
divulgació per a facilitar el coneixement sobre el seu ús adequat, 
o en el seu cas la prohibició del mateix. Des de la Secció de Dret 
Animal defensen que “en aplicació d’aquest article es podria 
derivar responsabilitat per als venedors que comercialitzen 
aquests dispositius”.

Membres de la Secció de Dret Animal de l’ICAT.

L’ICAT constitueix la Secció de Dret del Consum

El pasado 29 de noviembre se constituyó la Sección de Derecho del 
Consumo con la celebración de la primera de las reuniones de la 
misma. Inicialmente la Sección cuenta con 20 miembros aunque es 
una sección que mantendremos abierta a todos los colegiados/as, 
tanto los especializados en la materia como a los que no.

La Sección de Consumo nace con el objetivo de promover el debate 

David Suárez Reyes

President de la Secció de 
Dret del Consum
Col·legiat núm. 2712

académico y el análisis crítico sobre temas jurídicos de relevancia en 
esta materia y dar cobertura a todos los profesionales que se dedican 
a ella. Para ello en las reuniones se comentarán las últimas resolucio-
nes judiciales y se tratará de actualizar conocimientos unificando al 
mismo tiempo los criterios de actuación.

La Sección tiene también como prioridad fomentar la formación 
entre nuestros profesionales y apoyarles en todas las dudas que esta 
materia cambiante y compleja está creando en el colectivo, para 
ello ya se están preparando conferencias y jornadas sobre la materia 
en las que se tratará además de interactuar con otros colectivos, 
Administraciones y organizaciones profesionales que tratan la 
materia y que nos darán su visión académica y profesional que nos 
servirá para complementar la nuestra y darnos nuevas armas en una 
materia que está en continua evolución. 
Os invitamos a todos/as a participar en las reuniones y actividades 
de la Sección con el objetivo de que, con las pautas que obtendre-
mos, nuestros colegiados puedan liderar este sector de la actividad.



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%



La deducció de les despeses en les activitats 
econòmiques

Un dels dubtes més comuns en exercir una activitat econòmica 
és: em puc deduir aquesta despesa?

Donat que des de la Secció de Dret Financer i Tributari pensem 
que aquest és un dels principals cavalls de batalla dels pro-
fessionals, entre els quals ens trobem els advocats, vam  voler 
posar-hi una mica de llum convidant experts en la matèria que 
ens donessin unes pinzellades de la situació actual en aquest 
àmbit. 

En aquest context, el passat mes de novembre vam tenir el 
privilegi de comptar a la seu de l’ICAT amb en Jordi Baqués, 
economista i assessor fiscal i actualment Delegat de l’Associació 
Espanyola d’Assessors Fiscals a Catalunya, i en Pere Cuch, 
advocat, assessor fiscal i coordinador de la Secció d’IRPF de la 
Delegació catalana de l’Associació, tots dos grans coneixedors 
d’aquesta matèria que tanta controvèrsia genera. 

De les seves ponències  vam poder, en primer lloc, assentar les 
bases de partida en l’anàlisi de la potencial deducció de despe-
ses per part dels professionals, tenint en compte que ens troba-
rem sempre amb un escenari totalment incert i canviant, ja que 
la normativa no és clara al respecte i sempre ens hem de basar 
en l’anàlisi de la jurisprudència i de les consultes de la Direcció 
General de Tributs, les quals moltes vegades es contradiuen 
entre elles i sofreixen canvis de criteri constants. És per això que 
cal fer en cada cas un repàs dels elements necessaris per a la 
deduïbilitat de la despesa, tot remetent-nos la normativa d’IRPF 
a la normativa d’Impost sobre Societats i, per tant, també a la 
normativa comptable, amb les especificitats establertes en la 
pròpia llei de l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques.  
Aquests principals elements a tenir en compte els podríem resu-
mir en els següents:

- Justificació de la despesa
- Imputació temporal
- Correlació d’ingressos i despeses

- Comptabilització o registre de la despesa per part del profes-
sional o empresari
- Afectació de l’element a l’activitat econòmica
- Aportació de justificants
Al final i en definitiva, la conclusió a la que s’arriba és que 
l’element imprescindible per a la deduïbilitat d’una despesa és 
la prova que aquesta està relacionada amb l’activitat exercida 
única i exclusivament i és necessària per al desenvolupament 
de la mateixa. 
D’altra banda, també es van exposar els principals tipus de des-
peses que suposen major controvèrsia en la seva deducció per 
part dels professionals, i que podríem agrupar en els següents 
grans blocs:
- Restaurants
- Desplaçaments
- Cursos i materials
- Subministraments
- Titularitat compartida d’immobles i IVA com més despesa
- Mutualitats i autònoms. Concurrència
- Quotes col·legis professionals
- Sancions a clients assumides pels professionals
- Vehicles
De totes elles es va tractar àmpliament, analitzant jurisprudèn-
cia diversa al respecte i arribant a la sorprenent conclusió que la 
mateixa despesa pot ser tractada diferent segons l’àmbit terri-
torial, és a dir, la resolució sobre la deduïbilitat pot ser en sentit 
contrari segons si es pronuncia al respecte el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya o el Tribunal Superior de Justícia de Ma-
drid, per exemple, amb la qual cosa veiem com a més de tenir 
clara la justificació i prova de la despesa hem de tenir en compte 
on tributa aquest professional i quins criteris estableixen els òr-
gans que haurien de dirimir un potencial conflicte entre obligat 
tributari i Administració d’Hisenda en aquestes matèries, a més 
de tenir en consideració si hi ha disparitat de criteris entre la 
Direcció General de Tributs i els òrgans judicials competents per 
prendre una decisió sobre la viabilitat d’interposar una reclama-
ció amb possibilitats d’èxit. 

Maria del Carme Esteban Espigó

Presidenta de la Secció de Dret Financer i tributari
Col·legiada núm. 2451



L’escriptora Jenn Díaz i l’advocat Òscar Cabrero 
inauguren el segon cicle de propostes del club de 
lectura

L’octubre de 2017 va néixer el club de lectura de l’ICAT, una ini-
ciativa en col·laboració amb la biblioteca del Col·legi i que està 
dirigida i coordinada pel diputat de la Junta de Govern Ramon 
Setó.

Durant el darrer semestre de 2018 vam tenir l’oportunitat de 
llegir dues novel·les i compartir amb els autors un dinar que, 
com és habitual, es va celebrar a Casa Balcells i en el que van 
participar també responsables de la llibreria la Capona. El dia 29 
de setembre va ser el torn del company i advocat Òscar Cabre-
ro, que ens va presentar la seva primera novel·la, “El incidente 
oculto de la Casa Blanca”, una obra de ficció que, amb humor, 
convida a reflexionar sobre les decisions de les persones davant 
situacions extremes. Els beneficis de la seva venda (més de 
5.000€) es van destinar de forma íntegra a la Fundació El Sueño 
de La Campana, que treballa amb projectes de col·laboració 
amb Nicaragua amb criteris d’autosostenibilitat, ecologia i 
laïcitat. 
 
L’autora Jenn Díaz va ser la convidada a la trobada que es va 
celebrar el dissabte dia 20 d’octubre on vam parlar del seu 
llibre “Mare i filla”, la seva cinquena novel·la però la primera 
que escriu en català. En ella dona títol a una de les constants de 
la seva obra: les relacions entre mares i filles, la maternitat i el 
feminisme. No tenim cap dubte que Jenn Díaz és ja, amb només 
trenta anys, una de les veus imprescindibles dins de la literatura 
catalana actual. Des del club l’anirem seguint atentament.
 
En acabar les sessions, el coordinador del club fa entrega als 
autors d’alguns obsequis i seguidament sempre hi ha un mo-
ment per a la signatura i dedicatòria de llibres. Recordar-vos que 

aquest és un projecte obert a totes les persones col·legiades. Si 
hi esteu interessats podeu comunicar-ho per correu electrònic a 
la biblioteca a través de l’adreça biblio@icatarragona.com.

El club de lectura de l’ICAT celebra el seu primer aniversari amb la programació de noves activitats per al 2019

Ramon Setó

Diputat sisè de la Junta de 
Govern
Col·legiat núm. 1651

La propera sessió del club de 
lectura es celebrarà el mes de 
gener de 2019 amb el poeta Joan 
Margarit i el seu llibre “Des d’on 
tornar a estimar”. Margarit 
(Sanaüja, 1938) és arquitecte 
i catedràtic jubilat de Càlcul 
d’estructures de l’Escola Supe-
rior d’Arquitectura de Barcelona. 
És considerat el poeta català 

més llegit del nostre temps. Amb aquesta obra, Margarit 
aconsegueix escriure un llibre en el que conserva la tendre-
sa dels seus primers poemes amb la lucidesa dels últims. 



NOTÍCIES

Els col·legis professionals de Tarragona i la 
rectora de la URV es reuneixen per compartir i 
defensar interessos comuns

La Taula de Col·legis Professionals de Tarragona va rebre el pas-
sat dia 4 d’octubre la visita de la rectora de la Universitat Rovira i 
Virgili, Maria José Figueras, amb l’objectiu de continuar sumant 
punts de vista i creant lligams amb la societat civil tarragoni-
na. La Taula, que ja ha celebrat diverses reunions en els últims 
mesos, pretén convertir-se en una plataforma apolítica que 
aglutini els diversos organismes professionals tarragonins per, 
a banda de vetllar pels seus interessos col·lectius, aportar punts 
de vista i capacitats professionals en totes aquelles qüestions 
que tinguin a veure amb el desenvolupament de la ciutat i el 
territori. 

En la reunió mantinguda a la seu de l’ICAT, la rectora de la URV 
va aplaudir la iniciativa d’aquesta Taula i els va animar a defen-
sar el projecte de Regió del Coneixement, un programa endegat 
per la URV i la Diputació de Tarragona que pretén exercir de 
front comú del territori, aglutinant universitat, administracions 
i teixit productiu per propiciar el progrés econòmic i social de 
la demarcació. Els membres de la Taula es van comprometre a 

incorporar aquest projecte a la seva agenda, una agenda que en 
els propers mesos anirà integrant les necessitats més trans-
versals i urgents de Tarragona per aportar el seu gra de sorra a 
l’hora de fer front comú per defensar-les. 

Les línies mestres fundacionals d’aquesta Taula són: 
• Promoure espais de trobada i participació amb les administra-
cions, institucions i altres organismes del territori.
• Potenciar de forma oberta, transparent i transversal sinèrgies 
per lluitar contra la corrupció, promoure la igualtat de gènere, 
accés a la justícia per a tots, posar fi a la pobresa, garantir una 
vida saludable i promoure el benestar universal.
• Fomentar la constitució de grups de treball per implemen-
tar activitats d’investigació i desenvolupament, aprofitant 
l’experiència i coneixement amb els recursos més eficients de 
cada col·lectiu professional.

Aquesta és la tercera trobada intercol·legial que s’ha celebrat 
durant l’any 2018.
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Tarragona acull el IV 
Congrés de l’Advocacia 
Catalana 

Aprovat el pressupost per al 2019 amb una nova rebaixa de les 
quotes col·legials

L’eix central va ser el dret de defensa, reclamant una llei orgà-
nica que protegeixi la ciutadania davant els judicis paral·lels a 
les xarxes i als mitjans

Més de 400 juristes d’arreu de Catalunya es van reunir durant 
els dies 27 i 28 de setembre a Tarragona en el IV Congrés de 
l’Advocacia Catalana. La sessió inaugural va comptar amb la in-
tervenció del president del Consell, Julio J. Naveira; la presidenta 
del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; 
el degà del Col·legi d’Advocats de Tarragona, Manel Albiac; el 
secretari de Relacions amb l’Administració de justícia del De-
partament de Justícia de la Generalitat, Joan Abad, i el director 
de la Fundació la Marató de TV3, Lluís Bernabé.
Durant la inauguració, el degà Manel Albiac va manifestar la 
seva satisfacció per la celebració d’aquest Congrés a Tarragona, 
que “l’any 1999 ja va acollir el primer Congrés del qual va sorgir 
la primera Normativa de l’Advocacia Catalana, que cal anar 
actualitzant de forma periòdica per tal d’adaptar-la a les noves 
realitats socials”. 
 
La darrera revisió es va dur a terme l’any 2008, i es va aprovar 
durant el III Congrés, celebrat a Figueres. El degà va destacar la 
implicació de tots els col·legis d’advocats en els treballs prepa-

La mesura va ser avalada per la totalitat dels assistents en 
junta general ordinària

El passat 14 de desembre va tenir lloc a la seu col·legial junta 
general ordinària i extraordinària en la que, entre altres punts de 
l’ordre del dia, es va aprovar el pressupost general d’ingressos 
i despeses per al 2019 amb una nova reducció de la quota 
col·legial. En assemblea general extraordinària es va aprovar 
també l’aportació per part del Col·legi de 5.000€ a la Fundació 
ICAT de l’Advocacia.

Manel Albiac durant l’acte d’inauguració del Congrés

Acte de clausura 
al Palau Firal de 
Tarragona

QUOTA 2014 2019 Reducció 
anual

Fins a 3 anys de 
col·legiació 33,17€ 24,70€ 101,64€

De 3 a 5 anys de 
col·legiació 44,23€ 34,60€ 115,56€

De més de 5 anys de 
col·legiació 55,28€ 44,50€ 129,36€

Exercents no residents i 
no exercents 11,25€ 8,90€ 28,20€

ratius, la qual cosa ha facilitat una elevada participació a l’hora 
de fer aportacions per a la seva actualització. Albiac va defensar 
també el paper determinant dels col·legis professionals en la re-
gulació de la deontologia professional i altres aspectes rellevants 
que afecten a la professió.  

El sopar de gala va tenir lloc el dia 27 de setembre al Castell de 
Tamarit.



MES DE LA SOLIDARITAT

Una exposició de Farmamundi i la tradicional 
donació de sang protagonistes de la segona edició 
del “Mes + solidari” 

Descarrega’t al teu tablet 
la nova App de la “Nube de 
lectura” exclusiva per a l’ICAT

El passat dia 20 de desembre va tenir lloc la inauguració de la 

segona edició del “Mes + solidari”, un projecte compartit entre 

el col·lectiu d’advocats i farmacèutics per reforçar els valors 

solidaris durant les festes de Nadal i donar veu a les diferents 

entitats assistencials i ONGs del territori.

Durant el matí es va celebrar la donació de sang en la que 

van participar 30 donants, una xifra que supera àmpliament 

l’obtinguda el 2017. Aquest any, i com a novetat, els partici-

pants van poder gaudir d’un esmorzar especial gràcies a la 

col·laboració de la cafeteria “Origen”.

 

A la tarda va tenir lloc la inauguració de les exposicions “Accés 
als medicaments” i “Gènere i salut” organitzades amb la 

col·laboració de Farmamundi, que pretenen alertar sobre la di-

fícil situació de moltes persones per accedir als serveis sanitaris 

i medicaments, així com la lluita de les dones congoleses pel 

dret a la salut a la República Democràtica del Congo. Es podran 

visitar a la seu institucional fins al mes de gener de 2019.

Des de l’àrea privada de la web col·legial els col·legiats/-des de 
l’ICAT tenen accés a un servei exclusiu de biblioteca virtual a 
través de la “Nube de lectura”, una plataforma de llibres elec-
trònics de l’editorial Tirant lo Blanch que es poden consultar i 
agafar en préstec. Actualment aquest servei inclou més de 3000 
llibres d’àmbit jurídic i cada usuari pot fer ús de 30 préstecs 
anuals.

Des del passat mes d’octubre, a més de la consulta via web, està 
també disponible la nova app “Biblioteca virtual ICAT”  (es pot 
descarregar des de l’AppleStore i GooglePlay) que permet amb 

un sol clic accedir d’una forma més àgil i còmoda a aquests con-
tinguts a través de dispositius tablet. Des del servei de biblioteca 
us convidem molt especialment a utilitzar-lo ja que és un servei 
que us ofereix encara més i millor accés a una biblioteca digital 
de primer nivell. Podeu consultar les instruccions des l’àrea de 
biblioteca de la web de l’ICAT.

El president del COFT i el degà de l’ICAT amb el delegat general 
de Farmamundi, Joan Duran, durant l’acte d’inauguració de les 
exposicions.



LA SOLIDARITAT, 
UNA ALTRA OPCIÓ DEL TESTAMENT

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

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

les persones en risc d’exclusió social.

I PER QUÈ NO?

COM CONTINUAR 
AMB EL TEU  
COMPROMÍS  
HUMANITARI

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

sobre la distribució dels nostres béns.

Una opció és donar els nostres recursos a una institució humanitària 

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

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

els projectes especials i humanitaris més prioritaris en cada moment.

HERÈNCIES I  

LLEGATS  

SOLIDARIS

SOL·LICITA  

ARA LA 

TEVA GUIA 902 222 292



La responsabilidad por el pago de las deudas de 
la herencia sin heredero a la luz de la regulación 
del código civil

Dra. Cristina Villó Travé

Professora del Màster d’accés a l’advocacia
investigadora postdoctoral 
Universitat Rovira i Virgili

En el Derecho civil de Cataluña se admite la distribución de 
toda la herencia en legados sin el necesario nombramiento de 
heredero, lo que abre la posibilidad de una herencia sin herede-
ro. En este sentido, cabe precisar que los requisitos exigidos para 
que sea válida la distribución de toda la herencia en legados 
son distintos en función de si nos referimos al derecho general 
de Cataluña o de si el causante está sujeto al derecho local de 
Tortosa, en el sentido de que, mientras que el primero exige la 
necesaria intervención de un albacea universal que cumpla con 
las funciones de ejecución que se le han encomendado, en el 
caso de Tortosa será válida la distribución de toda la herencia en 
legados sin necesidad de nombrar un albacea universal, lo que 
significa que los legatarios serán, en este último caso, los únicos 
sujetos que intervienen en la sucesión.

Esta diferencia entre ambos –la necesaria intervención o no 
de albacea universal- tiene una importante consecuencia en 
materia de responsabilidad. 

La responsabilidad por las deudas hereditarias, como ya hemos 
avanzado, corresponde con carácter general al heredero, quien 
responde personalmente por ellas. Por lo tanto, nos surge la 
duda de quién responderá por las deudas de la herencia en 
defecto de sucesor universal. No encontramos respuesta a esta 
cuestión en el Código Civil de Cataluña, cosa que nos lleva a 
proponer a cuál de los sujetos que intervienen en la sucesión 

podemos atribuir la responsabilidad en este caso, tratando de 
respetar en la mayor medida posible la naturaleza de las institu-
ciones que intervienen en la sucesión sin heredero. Sin olvidar 
que la exigencia o no de que intervenga un albacea universal 
nos conduce a plantear soluciones distintas para el Derecho 
general de Cataluña y para el caso de Tortosa.

En el Derecho general de Cataluña, el necesario nombramiento 
de un albacea universal implica que los únicos sujetos que in-
tervienen en la sucesión son los legatarios y el albacea universal.

No hay lugar a dudas acerca de que en el derecho general de 
Cataluña los legatarios nunca tendrán el carácter de deudor, ya 
que es una figura que se caracteriza por recibir sólo una parte 
del activo hereditario y no su pasivo. 

En este sentido, creemos que atribuirles la responsabilidad por 
las deudas hereditarias iría en contra de la propia esencia del 
legado que, en principio, constituye únicamente un benefi-
cio patrimonial para el legatario (art. 427-9.1 CCCat), libre de 
cualquier tipo de responsabilidad más allá de la posibilidad de 
reducirlos si fuera necesario para satisfacer los derechos prefe-
rentes al suyo.

Por este motivo, creemos que no sería diligente atribuir la 
responsabilidad a un sujeto que, de haber heredero, en ningún 

Cuando hay un heredero, será éste quien, como sucesor universal, asumirá la titularidad de la deuda y tendrá 
la obligación de responder de ella, siempre que, lógicamente, haya procedido previamente a la aceptación de la 
herencia
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caso sería responsable por las deudas. Y eso porque, en nuestra 
opinión, de ser así, la distribución de toda la herencia en lega-
dos generaría un perjuicio para los legatarios, quienes, en un 
principio, sólo deberían verse perjudicados por la existencia de 
acreedores del causante por la posible reducción de sus legados 
a la que podría dar lugar la satisfacción de sus créditos, por 
ostentar éstos un derecho preferente al del legatario, pero no 
porque recayera sobre ellos la responsabilidad por el pago de 
sus créditos. 

Por su parte, tampoco el albacea universal podría ser deudor, 
ya que el carácter de deudor, 
como sabemos, sólo puede 
atribuirse al heredero, como 
sucesor universal. Pero, ade-
más, y a diferencia de lo que 
ocurre con el legatario, no 

existen siquiera dudas respecto de la exclusión de su respon-
sabilidad por el pago de deudas ya que, en su caso, a diferencia 
del legatario, ni tan siquiera es beneficiario de una atribución 
a título singular. Su intervención en la sucesión se limita a la 
realización de las funciones relacionadas con la gestión del 
patrimonio hereditario

De todo lo anterior, nos planteamos la posibilidad, bajo nuestro 
punto de vista más acorde con la esencia de cada uno de los su-
jetos intervinientes en la sucesión, de que el patrimonio heredi-
tario sea el que responda de las deudas hereditarias, para lo que 

nos centramos en un sistema 
inspirado en la liquidación 
del patrimonio hereditario 
del sistema anglosajón, 
según el cual, primero se 
procede a la liquidación del 

“Los requisitos exigidos para que sea válida la distribución de 
toda la herencia en legados son distintos en función de si nos 
referimos al derecho general de Cataluña o de si el causante 
está sujeto al derecho local de Tortosa”
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pasivo hereditario y, hecho 
esto, se reparte el remanente 
entre los beneficiarios.

De la distribución de toda 
la herencia en legados por persona sujeta al derecho local de 
Tortosa, por su parte,  se desprenden mayores inconvenientes 
que en el derecho general de Cataluña, tanto para los legatarios, 
como para los acreedores, lo que viene motivado por la ausen-
cia de un albacea universal que necesariamente intervenga en 
la sucesión. En este sentido, los legatarios deberán llevar a cabo 
todas aquellas funciones que fueran necesarias para la adminis-
tración del caudal relicto cuando, en caso de intervención de un 
albacea universal, sería éste quien se encargaría de realizarlas. Y, 
por su parte, los acreedores hereditarios se verían perjudicados 
por el hecho de tener que dirigirse a los distintos legatarios en 
la reclamación de sus créditos, a diferencia de la posibilidad, 
mucho más cómoda para ellos, de dirigirse exclusivamente al 
albacea universal, cuando él se encarga de la gestión del patri-
monio hereditario. 

Además, en el derecho local de Tortosa, la ausencia de un 
albacea universal entendemos que excluye la existencia de un 
patrimonio sin titular, motivo por el que no sería aplicable la 
solución que hemos propuesto para la distribución de toda la 
herencia en legados en el derecho general de Cataluña. 

Por todo ello, se hace necesario abandonar la lógica del Código 
Civil de Cataluña e intentar buscar la solución más coherente 
posible, inspirándonos en la solución prevista por el art. 891 
CCEsp, cuando ello fuera posible.

En el derecho local de Tortosa, la ausencia de heredero y de al-
bacea universal tiene como consecuencia que los únicos sujetos 
que intervienen en la sucesión sin heredero son los legatarios. 
No obstante, al legatario en ningún caso lo podemos conside-
rar deudor, en tanto que es un simple adquirente de un activo 
neto a título singular, de modo que no se subroga en las deudas 
hereditarias como sucedería con el heredero, que sí se subroga 

en la posición jurídica que 
ocupaba el causante en vida 
(art. 411-1 CCCat).

Excluida la posibilidad de 
que sean deudores, queda claro que los legatarios no serán deu-
dores pero sí deberán ser responsables por el pago de las deudas 
hereditarias, ante la necesidad de que alguien responda frente a 
los acreedores hereditarios, quienes no pueden verse perjudica-
dos por la ausencia de un heredero en la sucesión. 

En el Código Civil español, el soporte legal para esta afirma-
ción lo encontramos en el art. 891 CCEsp, el cual establece que 
en caso de distribución de toda la herencia en legados cada 
legatario responde de las deudas y gravámenes en proporción a 
sus cuotas . En el derecho catalán no encontramos un precepto 
similar al mencionado art. 891 CCEsp. 

Sin embargo, creemos que en el caso que nos ocupa, lo más 
acertado sería, a grandes rasgos, entender que la división de la 
responsabilidad por las deudas hereditarias de los legatarios 
debería hacerse de manera proporcional al valor del legado, de 
igual modo que establece el art. 891 CC, sin perjuicio de que 
la voluntad del testador pudiera alterar la regla general de la 
proporcionalidad.

1  En relación con el derecho español, no hay dudas acerca de la responsabilidad del legatario por las deudas hereditarias. autores como MiNGORaNCE GOSÁLVEZ afir-
man que “la principal particularidad de este supuesto radica en averiguar si, cuando se produce la distribución de la herencia, de toda la herencia en legados, estamos 
ante un caso de herencia sin heredero. Cuando de esta manera el testador agota el “as” hereditario, resulta que los legatarios han de liquidar la herencia y, lógicamente 
han de responder de las deudas sin la intervención de herederos”. Véase en este sentido MiNGORaNCE GOSÁLVEZ, C.: El pago de las deudas…, ob. cit. pp. 172-173.

“La exigencia o no de que intervenga un albacea universal 
nos conduce a plantear soluciones distintas para el Derecho 
general de Cataluña y para el caso de Tortosa”



Un compte Pensat per tal que els autònoms, els comerços,
els despatxos professionals i les petites empreses es facin
grans.

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

Fins a

10% 0 20€ Gratis+ + +
de la seva quota comissions d’administració bonificació de l’1% fins a 20€ Servei Kelvin Retail, informació
de col·legiat i manteniment.1 bruts al mes en l’emissió de sobre el comportament
màxim nòmines i assegurances del seu negoci.3.
50 €/anuals.* socials, abonament efectiu a

partir del 3r mes.2

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

Truqui'ns al 900 500 170, identifiqui’s com a membre del seu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a
treballar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Bonificació del 10% de la quota de col·legiat amb un màxim de 50 euros per compte amb la quota domiciliada, per a nous clients de captació. La bonificació es realitzarà un únic any
per a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el de l'obertura del compte. El pagament es realitzarà en compte el mes següent dels 12 primers
mesos.

1. Rendibilitat 0% TAE.
2. Si domicilia conjuntament l’emissió de nòmines i assegurances socials i, a més, fa un mínim d’una operació mensual amb la targeta de crèdit vinculada al compte, li bonifiquem l’1%
amb un màxim de 20 € bruts/mes. La bonificació s’aplicarà a partir del tercer mes de l’obertura del compte. El primer abonament de la bonificació es farà durant el quart mes des de
l’obertura del compte i es calcularà sobre la base dels càrrecs del tercer mes efectuats en concepte de nòmines i assegurances socials. Els processos de revisió/bonificació següents es
duran a terme mensualment.
3. Disposarà d’un servei periòdic d’informació actualitzada sobre el comportament del seu comerç, els seus clients i el seu sector per ajudar-lo en la presa de decisions. També li oferim el
TPV en condicions preferents.

Les excel·lents condicions esmentades del Compte Expansió Negocis Plus PRO es mantindran mentre es compleixi l’únic requisit d’ingressar un mínim de 3.000 euros/mensuals (se
n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). Si el segon mes no es compleixen aquestes condicions, automàticament el
Compte Expansió Negocis Plus PRO passarà a ser un Compte Professional. Oferta vàlida des de desembre de 2018.
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Captura el codi QR i
coneix la nostra news
‘Professional Informa’
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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.



Informació jurídica intel·ligent

La major col·lecció de 
coneixement jurídic del 

món

BOE, DOGC i els principals textos consolidats a nivell estatal i 

autonòmic

Selecció de la jurisprudència més rellevant de diferents tribunals 

espanyols i catalans

Àmplia selecció de formularis i contractes

Selecció de textos doctrinals a text complet

Funcionalitats avançades que inclou la consulta i 

eel seguiment de SmartTopics

ACTIVA ARA EL TEU
COMPTE GRATUÏT A VLEX

MÉS INFORMACIÓ I
DESCOMPTE COL.LEGIAT:

902 301 402
soporte@vlex.com

http://promos.vlex.com/cicac-bbdd/


