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Renta Vitalicia Remunerada

Tria la modalitat que t’interessi més:

     Amb devolució parcial del capital aportat  

     Amb devolució total del capital  aportat

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

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

*

%
,253

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

D’INTERÈS
TÈCNIC



EDITORIAL

Estela Martín
Degana

Un contracte amb els companys
Vivim temps incerts en els que costa fer previsions i en els 
que, ara més que mai, cal tenir capacitat d’adaptació per 
afrontar situacions inesperades. Ja era així abans de la Covid, 
però la pandèmia ho ha accentuat. Des de la Junta de Govern 
de l’ICAT ho tenim clar i, per això, vam reaccionar en l’an-
terior mandat amb un paquet de mesures extraordinàries 
enfocades a donar suport a l’advocacia en un moment molt 
complicat. Unes mesures que ja estan tenint continuïtat en 
el nou mandat que va començar el desembre de 2020, amb 
noves ajudes econòmiques per als companys que pitjor ho 
estan passant i un pas endavant en la digitalització dels pro-
cediments per facilitar tràmits i gestions en aquest context, 
una transformació digital que ja estava en marxa però que 
hem accelerat amb la pandèmia. 

Però, tot i que hem d’estar preparats per afrontar conjuntu-
res imprevisibles, hem de tenir un full de ruta clar. Diuen que 
no hi ha bon vent per qui no sap cap on va i, per això, des de 
la Junta de Govern hem arrencat aquest mandat de 4 anys 
amb un pla estratègic que, lluny de ser un brindis al sol, ens 
prenem com un contracte amb la institució, un contracte 
amb els companys. 

En aquest número del Fòrum Jurídic us informem de les 
clàusules d’aquest contracte, que no són altres que les mi-
llores que volem introduir per facilitar l’exercici de la nostra 
professió, prestigiar-la i, també, reivindicar les mancances 
que arrosseguem i les que puguin sorgir en aquest escenari 
d’incertesa en el que ens trobem. Unes clàusules que estruc-
turem en sis àmbits: les necessitats del dia a dia, la digitalit-
zació, dignificar el torn d’ofici, posar en valor la nostra funció 
social, les mesures contra la Covid ja esmentades i la lluita 
per desencallar la Ciutat de la Justícia.

Com sabeu, aquesta última reivindicació mereix un capítol 
propi i, per això, té una nova comissió específica que ja hi 
treballa a fons. Els contactes amb la Generalitat -que és 
l’Administració responsable- i l’Ajuntament -que hi té molt a 
dir perquè aquest és, també, un projecte de ciutat- ja han co-
mençat. La nostra aposta és clara: la Tabacalera, un equipa-
ment que evitaria fer un edifici nou i al que es podrien anar 
traslladant progressivament tots els serveis de l’Administra-
ció de Justícia per centralitzar-los en un mateix lloc. 

Tenim doncs un programa de govern ambiciós, però al ma-
teix temps realista. I amb uns fonaments imprescindibles: la 
gestió econòmica rigorosa que hem mantingut en els darrers 
anys i que ens ha permès rebaixar i eliminar quotes i, quan 
ha fet falta, com és el cas de l’últim any i mig, mobilitzar 
recursos per ajudar als companys.  

I, tot plegat, ho volem impulsar amb un estil dialogant que 
fomenta la participació en la vida col·legial. Us convidem a 
implicar-vos, col·laborant amb les seccions i comissions de 
l’ICAT, o fent-nos arribar suggeriments, queixes i propostes. 
Tenim canals per fer-ho: una bústia de queixes digital i, si 
voleu un tracte més directe i personal, posem en pràctica 
el deganat obert. Estic a la vostra disposició per tot allò que 
us necessiteu, com la resta de companys de Junta. Amb les 
vostres aportacions serà més fàcil complir aquest contracte i, 
fins i tot, anar més enllà amb l’objectiu que segur que tots els 
col·legiats compartim: defensar la nostra professió. 

“ Des de la Junta de Govern tenim, per aquests quatre 
anys, un pla estratègic ambiciós, però realista. I ens el 
prenem com un contracte amb la institució, un contracte 
amb els companys”



VIDA COL·LEGIAL

«El context de la pandèmia ha estat
favorable a la mediació»
Maria José Bertomeu, presidenta de la Comissió de Mediació, fa balanç del SOM amb motiu del Dia Europeu de la 
Mediació

Cada 21 de gener se celebra el Dia Europeu de la Mediació, una 
jornada per donar a conèixer a la ciutadania aquesta via alter-
nativa a la  gestió de conflictes.  El Col·legi, amb motiu d’aquesta 
diada, va publicar les xifres del Servei d’Orientació a la Mediació 
durant el 2020 on es constata que el nombre de sol·licituds per 
gestionar conflictes per aquesta via es va incrementar en un 
12%, passant de les 118 registrades el 2019 a les 132 de 2020.  
També va créixer lleugerament el percentatge de sessions infor-
matives que acaben derivant en un procediment de mediació: 
des del 70% de 2019 al 74% de 2020. Un tercer indicador clara-
ment positiu que ha pogut registrar l’ICAT és el de mediacions 
acabades, ja que el 2020 es va arribar a 40, una xifra per sobre 
del doble de la de l’any anterior (18). 

Aquestes xifres, clarament a l’alça, s’han produït en un any en 
el que el servei va estar interromput 
durant un mes -entre el 14 de març i el 
17 d’abril per la crisi de la Covid-19- per 
reprendre’s després per via telefònica. 

La presidenta de la Comissió de Me-
diació de l’ICAT, Maria José Bertomeu, 
explica que “paradoxalment, el context 
de la pandèmia ha estat favorable per a 
la mediació, perquè el fet de fer les con-
sultes telefònicament les facilita, ja que 
els usuaris potencials les poden fer des 
de casa, sense haver-se de desplaçar”. 
“Les sessions informatives telemàti-
ques també han estat una bona eina 
perquè les parts vegin la mediació com 
una bona via”, assegura la responsable 
de l’ICAT.  Bertomeu reconeix que “la 
Covid també ha influït en un incre-
ment dels conflictes: ens passem més 
hores a casa i això fa que s’incrementin 
els conflictes veïnals o en el si de la 
família”. Un context en el que també 

ha afectat una situació econòmica complicada per a moltes 
empreses o particulars que “també provoca molts problemes 
que poden tenir una resolució mediada”. 
  
La presidenta de la Comissió de Mediació afegeix que “en 
determinats casos la mediació és més àgil i més econòmica que 
un procediment judicial, i a més la solució al conflicte prové del 
diàleg entre les parts, cosa que fa créixer les opcions que sigui 
una bona sortida per a tothom”. Per tot plegat, “hem de conti-
nuar treballant per fer-la més visible, que la societat la tingui 
més en compte perquè cada cop més casos puguin acollir-s’hi 
voluntàriament”. 

Més pes específic al marc legal 
En els darrers anys s’està creant un marc legislatiu per fomen-

tar cada cop més la mediació com a 
alternativa als procediments judicials. 
A Catalunya ja han entrat en vigor im-
portants canvis legislatius amb la Llei 
9/2020 de 31 de juliol, que introdueix 
com a novetat l’obligatorietat de la 
sessió informativa de mediació en els 
procediments de família. Maria José 
Bertomeu recalca que “l’Advocacia 
té un important paper en del procés 
de mediació, informant i assessorant  
als seus clients sobre la conveniència 
de gestionar i resoldre els conflictes 
de la forma més àgil i adequada, i 
en aquest sentit la mediació ho pot 
ser una opció que en alguns casos és 
molt recomanable”. 
Un indicador que avala aquesta con-
veniència d’impulsar la mediació és 
que el 70% dels casos es resolen amb 
un acord entre les parts en un termini 
màxim d’un mes i el 87% abans dels 
tres mesos. 

Les mediadores Maria José Bertomeu (esquerra) 
 i M.Eugenia Caballero (Imatge d’arxiu)
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El Col·legi celebra el Dia Internacional de la Dona 
amb la lectura d’un manifest

Acte reivindicatiu del Dia Internacional de la Dona

El passat dia 8 de març i malgrat les limitacions marcades per la 
pandèmia, l’ICAT va voler celebrar un any més  el Dia Inter-
nacional de la Dona amb la lectura d’un manifest en el que hi 
van participar la degana, Estela Martín, les copresidentes de la 
Comissió per la Igualtat de l’ICAT, Fina Méndez i Maria Granja, 
membres  de la Junta de Govern, representants del Grup de l’Ad-
vocacia Jove de Tarragona i companys i companyes col·legiades i 
col·legiats que van voler acompanyar-nos durant l’acte.

Aquest any el manifest ha posat de relleu les dificultats afegides 
que ha suposat la Covid-19 per a totes les dones i nenes del 
món, fent encara més difícil per assolir l’objectiu de construir 
una societat més justa i igualitària en clau de gènere. Com ja sa-
beu, des de l’any 2018 el nostre Col·legi, de la ma de la Comissió 
d’Igualtat, treballa per promoure i donar suport a les polítiques 
d’igualtat i conciliació a través d’un Pla d’Igualtat estratègic i 
transversal amb diferents línies d’actuació (promoció del llen-

guatge inclusiu, canals de denúncia de situacions de desigual-
tat, activitats formatives, exempció de quotes per maternitat i 
paternitat, etc.)

Diada de Sant Jordi 2021
L’ICAT va repartir més 100 llibres i 300 roses entre els seus col·legiats

Acte de Sant Jordi a la seu de l’ICAT

El dia 23 d’abril el Col·legi va tornar a celebrar la diada de Sant 
Jordi . Durant tot el matí es van repartir més de tres-centes roses 
que, com és tradició, els col·legiats i col·legiades  van poder 
recollir a la seu de Tarragona, Valls i del Vendrell.
També, a la seu institucional, el Col·legi va posar a disposició 

dels col·legiats i col·legiades una selecció de llibres editats per 
l’ICAT, amb títols com ‘La devoció popular a S.R. de Penyafort’, 
‘Els jutges de pau’, ‘Les costums de Miravet’ i els llibres d’història 
del Col·legi, entre d’altres. En total se’n van repartir més de 
cent. També es van obsequiar diferents ebooks gentilesa de les 
editorials Tirant lo Blanch i Sepín.  

La diada va servir també com a presentació del primer número 
del nou “Biblionews”, un butlletí elaborat per la  Comissió de 
Biblioteques del Consell de l’Advocacia, que recull d’articles i 
recursos jurídics d’accés obert i gratuïts, i en el que la biblioteca 
de l’ICAT hi ha col·laborat activament. 
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El servei de biblioteca de l’ICAT ha subscrit una nova base de 
dades d’accés gratuït i en obert a través de la intranet exclusiu 
per als nostres col·legiats i col·legiades. L’acord el van rubricar el 
passat mes de març la degana Estela Martín i el responsable ins-
titucional de Sepín, el Sr. Jesús Abad.  També va assistir a l’acte 
de signatura la bibliotecària de Junta, Diana C. Morejón.
 
Aquest fons documental compta amb  més de 1.000 monogra-
fies de tots els àmbits, accés a trenta títols de revistes digitals de 
diferents matèries -tan autonòmiques com estatals- i els codis 
legislatius més rellevants amb jurisprudència, doctrina i formu-
laris relacionats article per article. 

Es renova també la col·laboració amb Tirant lo Blanch 
per l’accés a la “Nube de lectura”
Durant el mes d’abril també es va renovar el conveni amb 
l’editorial Tirant lo Blanch per l’accés a la seva biblioteca online 
“Nube de lectura”, un servei que posa a l’abast dels col·legiats 
més de cinc mil llibres electrònics d’aquesta editorial.  També 
s’hi accedeix en obert i gratuïtament a través de la intranet 

El dia 5 de juliol va tenir lloc a la seu col·legial l’acte de signa-
tura de la renovació de l’acord entre l’ICAT i Arquia Banca, un 
conveni que permet als nostres col·legiats i col·legiades gaudir 
d’unes condicions especials d’inversió i finançament adaptades 
al seu perfil professional. Per facilitar l’accés a aquesta cartera 
de productes més orientats a l’advocacia, Arquia Banca ha posat 
en marxa un portal específic per al nostre col·lectiu, al que hi 
podreu accedir a través de la nostra web icatarragona.com.

Conveni amb l’editorial Sepín per l’accés a la 
seva biblioteca digital 
Més de mil  llibres i trenta revistes electròniques online disponibles per als col·legiats/des 

L’ICAT renova un any més el 
conveni amb Arquia Banca 

col·legial.
Amb aquest nou conveni signat amb l’editorial Sepín la bi-
blioteca continua apostant per oferir el millor servei i ampliar 
l’oferta de continguts digitals accessibles en obert. Actualment, 
els col·legiats ja tenen accés des de l’àrea privada a quatre bases 
de dades: Tirant online, vLex bàsic, Biblioteca Digital de Sepín i 
Nube de lectura.

La degana, Estela Martín, i representants d’Arquia Banca durant la 
renovació del conveni

D’esquerra a dreta, Diana C. Morejón, Estela Martín i Jesús Abad
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Una delegació de membres de la Junta de Govern del Col·le-
gi es va desplaçar el passat dia 2 de juny a  l’Institut Escola 
Àngel de Tobies del Vendrell per fer una xerrada als alumnes 
de 1r i 2n de l’ESO i explicar quins són els drets i els deures 
dels ciutadans i les principals estratègies i procediments 
que els professionals del dret utilitzen per a la resolució de 
conflictes. 

Ester Girol i Miguel Ángel Cilleruelo, vocals del Vendrell, 
acompanyats de Javier Gutiérrez, diputat segon de la Junta 
de Govern, van ser els encarregats de dur a terme la sessió 
on van parlar de la igualtat de gènere, el bulling, el ciber-
bulling així com també resoldre els dubtes dels estudiants 
sobre la professió de l’advocacia com una opció de futur. 
Després de les xerrades es va generar un debat per mirar de 
resoldre els dubtes que els anaven plantejant els estudiants. 
L’ICAT celebra poder aportar el seu gra de sorra a l’educació 
integral dels alumnes de secundària. De fet, les sessions 
s’han fet a petició de l’Institut Escola Àngel de Tobies i s’em-
marquen en l’aposta del Col·legi per potenciar i difondre 
entre la ciutadania la funció social de l’advocacia.

L’ICAT parla sobre la funció social de l’advocacia 
amb estudiants d’ESO

La iniciativa ha estat molt ben rebuda i altres centres educa-
tius ja han sol·licitat informació.

Ester Girol durant la trobada amb els alumnes d’ESO

El passat dia 22 d’abril es va celebrar una jornada formativa 
i solidària organitzada de manera conjunta pels col·legis de 
l’advocacia de Tarragona i de Reus i pel Col·legi de Graduats 
Socials de Tarragona. La jornada, en la que van participar una 
vuitantena de membres d’aquests tres col·legis professionals,  
va tractar sobre ‘L’acomiadament en temps de Covid’ i es va 
oferir en modalitat virtual. El Sr. Francisco Javier Martínez Cano, 
magistrat jutge del Jutjat Social de Reus, va ser l’encarregat d’im-

Els col·legis de l’advocacia de Tarragona, Reus i el Col·legi 
de Graduats Socials de Tarragona donen mil euros per a la 
investigació contra la Covid
L’import es va destinar a la iniciativa  #joemcorono

partir aquesta formació.
Però el protagonisme de la Covid en aquesta sessió va anar més 
enllà del fet de ser el centre de la temàtica. I és que l’import ín-
tegre recollit a través de les inscripcions, més de  mil euros,  així 
com els honoraris del ponent, es van destinar de forma solidària 
a fer un donatiu per a la iniciativa #joemcorono que pertany a la 
Fundació Lluita contra la Sida i les malalties infeccioses i que es 
troba a l’Hospital Can Ruti.
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La Fundació de l’ICAT continua amb el pla 
d’ajudes als col·legiats i recolzant projectes de 
suport als col·lectius més vulnerables 
La funció social segueix sent un dels compromisos ferms d’aquesta Junta de Govern

La Fundació de l’ICAT va posar en marxa el 2020 un pla d’ajudes 
amb motiu dels impactes de la Covid-19 sobre els col·legiats i 
col·legiades, un pla que per aquest any 2021 compta amb una 
dotació de 20.000 euros, un 33% d’increment respecte als ajuts 
concedits ara fa un any. Les ajudes s’estructuren un una moda-
litat ordinària, una extraordinària i una línia específica d’ajudes 
de formació per a l’advocacia jove.

A tot això se suma que el Col·legi ha renovat la seva col·laboració 
amb la Fundació Onada, Bonanit i Ginac. Properament ho farà 
també amb la Muntanyeta. L’ICAT, recordem, forma part del 
Patronat d’aquestes entitats. 

La Fundació Bonanit, que des de 2006 es dedica a donar suport 
a les persones sense llar a la ciutat, ha ajudat a més de 6.000 
persones sense recursos proporcionant-los acolliment i menjar.  
En un acte celebrat el passat mes d’abril al Col·legi, el president, 
Antoni Coll, va agrair la implicació de l’ICAT i va reconèixer que 
“en el darrer any, i per efecte de la pandèmia, hem hagut de fer 
un esforç suplementari per atendre les persones que viuen al 
carrer, perquè a més de les dificultats de la seva situació hi havia 
l’amenaça de contagiar-se de Covid”. Per la seva banda, la dega-
na de l’ICAT, Estela Martín, va subratllar que “aportar el nostre 
gra de sorra per combatre les problemàtiques de la nostra socie-
tat és una de les nostres prioritats, el Col·legi està per defensar 

els col·legiats i col·legiades, però també per complir amb la seva 
funció social, que és un dels compromisos de les advocades i 
advocats i, per tant, de la institució que els representa”.  

La fundació vallenca Ginac va nèixer el 2006 i, com la Fundació 
Onada- fundada el 1988- es dedica a donar suport a les persones 
amb discapacitat i/o trastorn mental, la gent gran, les seves 
famílies i altres col·lectius amb dificultats d’inserció laboral, 
millorant l’autonomia personal i qualitat de vida. El passat 
dia 7 de maig la degana es va traslladar a les instal·lacions que 
la Fundació Onada té al barri de Camp Clar a Tarragona per 
conèixer de prop la seva tasca i els seus projectes. La directora 
de l’ Onada, Marta Tutusaus, va agrair personalment a Estela 
Martín el seu interès i va posar en valor que “gràcies a la implica-
ció d’entitats com l’ICAT podem tirar endavant la nostra tasca i 
oferir el suport perquè les persones que reben els nostres serveis 
disposin de les mateixes oportunitats que la resta de ciutadans i 
ciutadanes i gaudeixin d’una integració social i laboral”. 
Estela Martín va reconèixer l’esforç i el valor social d’aquestes 
dues entitats que “porten anys fent una gran tasca en favor de 
col·lectius que han d’afrontar dificultats de mobilitat i integra-
ció, però que, amb l’ajuda dels serveis com el centre ocupa-
cional, el suport d’autonomia a la llar o l’orientació per a la 
inserció laboral, entre d’altres, poden millorar les seves opcions 
d’integrar-se a la societat”.

Antoni Coll i Estela Martín en la trobada celebrada a la seu de l’ICAT Visita de la degana a la Fundació Onada



NOTÍCIES

Celebrem els 25 anys 
d’història de la seu 
col·legial

Aquest any 2021 es compleixen vint-i-cinc anys de la construc-
ció de l’edifici de la seu institucional del Col·legi al carrer Enric 
d’Ossó. La seva inauguració es va celebrar el dia 19 de juny de 
l’any 1996 i va anar a càrrec dels reis Joan Carles i Sofia. La placa 
commemorativa situada al hall de la seu és testimoni d’aquesta 
visita.

La història de l’edifici es remonta a principis dels anys 90. La 
recerca d’una nova seu col·legial havia estat un dels objectius 
prioritaris del Col·legi des de feia anys però el ritme de creixe-
ment de col·legiats i col·legiades posava de manifest  que les 
dependències col·legials, aleshores situades al Palau de Justícia, 
resultarien en un futur immediat del tot insuficients, fet que va 
accelerar la recerca d’un nou espai per ubicar el Col·legi.

La solució passava per l’adquisició d’un local, preferiblement 
proper al Palau de Justícia. El solar propietat del Col·legi de 
Farmacèutics situat al costat de  l’esglèsia de Sant Pau i prop de 
la Plaça Imperial Tarraco, complia tots els requisits i de seguida 
van iniciar-se els contactes entre ambdós col·lectius que van 
subscriure un protocol de col·laboració per tirar endavant la 
construcció de l’edifici i que va ser ratificat pels col·legiats i 
col·legiades en junta general extraordinària el 23 de juliol de 
l’any 1992. Mesos després es va crear una Comissió Intercol·le-
gial per fer el seguiment del projecte.

L’any 1994 se signà el contracte d’execució per a la construcció 
de la nova seu al carrer Enric d’Ossó  i el dia 9 de febrer de 1995 
es va realitzar l’acte protocolari de col·locació de la primera 
pedra.

Acte d’inauguració celebrat 
el dia 19 de juny de 1996. Els 
reis Joan Carles i Sofia signen 
al llibre d’honor del Col·legi

L’acte d’inauguració es va celebrar el dia 19 de juny de l’any 1996 
i va anar a càrrec dels reis Joan Carles i Sofia, que van acceptar la 
invitació que els van traslladar les juntes de govern dels col·legis 
d’advocats i farmacèutics aprofitant una visita institucional a la 
nostra ciutat. 

A l’acte també hi va assistir el president de la Generalitat, Jordi 
Pujol, a més d’altres autoritats i representants del govern au-
tonòmic i central.

Durant aquests vint-i-cinc anys la seu institucional ha estat 
objecte de diverses reformes, la darrera l’any 2017 amb una 
remodelació general de la secretaria amb l’objectiu de millorar 
la funcionalitat i l’eficiència dels espais i fent el col·legi més 
sostenible. 



JULIOL 21 · FÒRUM JURÍDIC #68 13NOTÍCIES

La degana de l'ICAT i el secretari de Relacions 
amb l’Administració de Justícia analitzen les 
mancances a Tarragona
La degana de l’ICAT, Estela Martín, es va reunir el passat dia 2 
de juliol amb el nou secretari de Relacions amb l’Administració 
de Justícia, el company Eusebi Campdepadrós, que va assistir 
acompanyat per la Sra. Anna Alcaraz, cap del Servei de Gestió 
Econòmica de la Generalitat,  i la Sra. Mònica Solé, directora dels 
Serveis Territorials de la Generalitat. Durant la trobada Martín 
i Campdepadrós  van analitzar les principals mancances del 
sistema judicial a la demarcació de l’ICAT, posant l’accent amb la 
necessitat d’impulsar la Ciutat de la Justícia, un equipament llar-
gament reivindicat per l’advocacia tarragonina i que la degana 
aposta per que estigui ubicat a l’edifici de la Tabacalera. 
Aquest espai, tot i no estar al centre, és un emplaçament ben 
comunicat i que permetria fer un trasllat progressiu mentre 
s'adeqüen les instal·lacions. Esperem tenir ben aviat notícies 
sobre la posada en marxa d’aquest projecte tan necessari per a 
tothom.

En memòria 
d’Albert Vallvé

El passat mes de març ens va deixar el nostre company Albert 
Vallvé Navarro, una persona molt coneguda i volguda dins i fora 
de l’àmbit de l’advocacia. Des del Fòrum Jurídic li volem retre 
un petit homenatge i posar en valor tot el que va fer tant per la 
ciutat com per l’advocacia. 

L’Albert es va donar d’alta al Col·legi el 17 de març de l’any 1972 
i va estar col·legiat fins a l’any 2019, quaranta-sis anys en que va 
compaginar diferents càrrecs dins i fora del Col·legi. Pel que fa al 
seu pas per l’ICAT va formar part de diferents juntes de govern 
exercint de tresorer (1980-1991) i com a membre de comissions, 
com la de deontologia professional (2003) entre altres. Gràcies a 
l’Albert, i tal i com es recull en el llibre d’història del Col·legi, ens 
vam assabentar de l’existència d’un llibre d’actes de l’any 1874-
1900 ingressat a l’Hemeroteca Municipal de Tarragona amb el 
llegat Babot, un document històric de gran valor per a la nostra 
institució. L’any 1996 se li va atorgar la Gran Creu de l’Ordre de 
Sant Raimon de Penyafort.

Pel que fa a la seva trajectòria pública va ocupar càrrecs tan 
rellevants com el de tinent d’Alcalde i conseller de Cultura de 
l’Ajuntament durant l’etapa de l’alcaldia de Joan Miquel Nadal; 
també el de vicepresident de la Diputació de Tarragona i fins 
i tot va ser senador a Madrid per la coalició de Convergència i 
Unió (1993-1996). A tot això cal sumar-li la seva activitat dins 
del teixit associatiu de la ciutat: va ser el Magí de les Timbales 
durant més de 30 anys, casteller dels Xiquets de Tarragona, 
membre de la Congregació de la Puríssima Sang i soci de mèrit 
de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense. 

Els que el vam arribar a conèixer el recordem com una persona 
alegre, de gran vitalitat, amable i, sobretot, molt propera. En de-
finitiva, una persona que es feia estimar i a qui trobarem a faltar. 

Cristina Aguilar/Diari Més
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L’ICAT col·laborarà amb 
la Generalitat per millorar 
els protocols sobre 
violència masclista i 
desnonaments

El Col·legi i els Mossos 
d’Esquadra es reuneixen per 
optimitzar la cooperació entre 
tots dos col·lectius

Una delegació de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona 
es va reunir amb representants del cos de Mossos d’Esquadra 
per abordar diverses qüestions relacionades amb les actuacions 
que comparteixen tots dos col·lectius. En aquesta reunió de 
seguiment hi havia sobre la taula, entre d’altres assumptes, 
qüestions com l’atenció a les víctimes de la violència masclista, 
l’assistència legal al detingut per via telemàtica, la coordinació 
dels advocats de guàrdia del torn d’ofici i l’optimització i 
millora dels serveis adreçats a la ciutadania en els que els dos 
organismes participen.  

Per part de l’ICAT, a la reunió hi va participar la degana, Estela 
Martín,  la responsable de la Comissió de Violència de Gènere, 
Fina Méndez, i els responsables de la Comissió del Torn d’Ofici, 
Lorenzo Santos i Maria Granja. Per part dels Mossos d’Esquadra 
hi van participar Gemma Sánchez Tardío, caporala de l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà del Grup Regional d’Atenció a la Víctima, i 
Luisa Bordas, assessora jurídica del cos.

Aquesta trobada s’emmarca en un seguit de reunions que la 
Junta de l’ICAT està mantenint amb diversos organismes amb 
l’objectiu de detectar quins aspectes del dia a dia de les advoca-
des i advocats són millorables i quines mesures cal adoptar per 
portar a la pràctica aquestes millores. En aquesta línia, el dia 29 
de març la degana i la bibliotecària de la Junta de Govern, Diana 
C. Morejón, es van reunir amb responsables de l’Oficina d’Es-
trangeria de Tarragona amb l’objectiu d’establir un sistema que 
permeti millorar i ampliar les gestions que actualment s’estan 
realitzant amb la Subdelegació del Govern.

En el seu afany per implicar-se en la resolució de les problemà-
tiques socials, l’ICAT està establint sinergies amb diferents 
institucions públiques.

La degana, Estela Martín, es va reunir amb representants del 
Servei Territorial de Tarragona del Departament de Treball, Afers 
Socials i Família per col·laborar en el tractament i els protocols 
dels casos de violència masclista i desnonaments i explorar no-
ves vies de col·laboració. Una d’elles serà una taula rodona amb 
altres agents per incrementar la col·laboració amb la Generalitat 
i els Consells Comarcals en aquests assumptes. 

També amb la Subdirecció General de Lluita Contra la Violèn-
cia Masclista se sumaran esforços per millorar l’atenció a les 

víctimes. L’acord es va rubricar en una reunió que va tenir lloc 
el passat mes de juny entre la degana de l’ICAT, Estela Martín, i 
les responsables a Tarragona de la Xarxa d’Atenció i Recupera-
ció Integral de dones que pateixen Violència Masclista, Míriam 
González (STPT) i Laura Guxens (SIE). 

Entre els àmbits de col·laboració hi ha el de organitzar de mane-
ra conjunta sessions formatives per a les advocades i advocats 
per millorar els seus coneixements sobre com s’ha d’actuar en 
aquests casos, un objectiu que també es buscarà amb la difusió 
d’informació sobre aquestes casuístiques entre les col·legiades i 
els col·legiats. Un altre àmbit de l’acord és potenciar la coordina-
ció per agilitzar els casos que requereixen Justícia Gratuïta.
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L’ICAT planteja la urgència de tirar endavant la 
Ciutat de la Justícia a l’alcalde de Tarragona

La trobada es va celebrar el passat dia 6 maig al consistori 
tarragoní

La degana de l’ICAT, Estela Martín, acompanyada del vicedegà, 
Julio de Parellada, van fer una visita institucional a l’alcalde de 
Tarragona, Pau Ricomà. Es tractava d’una presa de contacte, la 
primera del mandat que es va iniciar el passat mes de novem-
bre.
La degana i el vicedegà li van explicar a l’alcalde el pla estratègic 
de la institució per als propers 4 anys, un mandat en el que la 
col·laboració de la institució i de tot el col·lectiu per contribuir a 
solucionar els problemes i les necessitats dels ciutadans és una 
de les màximes prioritats. Des de l’ICAT es va posar sobre la tau-
la també la necessitat que Tarragona faci realitat d’una vegada 
per totes la Ciutat de la Justícia, un equipament llargament rei-
vindicat necessari per concentrar els serveis de l’Administració 

de justícia, actualment dispersos en diversos punts de la ciutat. 
Des del nostre Col·legi es va demanar que es reactivi aquest pro-
jecte que porta dècades encallat i que és fonamental per al bon 
funcionament de la justícia a la ciutat, tant des del punt de vista 
de l’advocacia com també dels seus receptors, els ciutadans.

Estela Martín, acompanyada del vicedegà, Julio de Parellada,  durant 
la visita institucional a l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà

Les seccions de dret animal de l’ICAT i del CICAC han arribat a 
un acord amb l’Ajuntament de Tarragona amb el que s’ha con-
sensuat la posada en marxa d’un projecte pilot basat amb pinso 
anticonceptiu per controlar la sobrepoblació de coloms a la ciu-
tat. L’acord contemplava la suspensió de les captures massives 
d’aquests animals a l’espera de que es posi en marxa la prova 
pilot per administrar el pinso anticonceptiu. Aquesta iniciativa 
ja es va contemplar durant l’any 2019 però finalment no es va 
tirar endavant. Amb la implantació d’aquesta nova mesura, 
avalada pel col·lectiu de l’advocacia animalista de Catalunya, es 
posarà fi també a les captures massives de coloms  garantint no 
només el benestar animal i una major eficàcia amb el control de 
la sobrepoblació de coloms, si no que a més s’ajusta a la norma-
tiva vigent en matèria protecció animal.

Les seccions de dret animal de l’ICAT i del CICAC consensuen 
amb l’Ajuntament de Tarragona una solució ètica per al 
control de la sobrepoblació de coloms
Aquest és un dels problemes que té actualment la ciutat de Tarragona que segons dades del consistori implica una despesa 
anual de prop de 400.000 euros

Així ho referma la degana de l’ICAT, Estela Martín, que valora 
“molt positivament la predisposició de l’Ajuntament per incor-
porar mètodes ètics que tenen en compte el benestar animal 
i que s’ajusten a la normativa vigent en matèria de protecció 
animal”.
Tots tres organismes s’han compromès a constituir una 
comissió de seguiment per mantenir el diàleg sobre la gestió 
de la població de coloms a la ciutat i analitzar la seva evolució 
periòdicament. 
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L’ICAT amplia el catàleg 
de serveis online amb 
la  posada en marxa de 
diferents aplicatius
L’intercanvi de guàrdies o la gestió de les queixes són alguns 
dels tràmits que ja es poden realitzar online

El passat mes de febrer l’ICAT va renovar la ISO 9001 que certifi-
ca l’eficàcia de la seva gestió davant dels usuaris i el compliment 
dels requisits legals derivats de la seva activitat. L’ICAT ha estat 
el tercer dels catorze col·legis de l’advocacia de Catalunya en 
obtenir el certificat ISO. Segons la degana Estela Martín “que 
cada any un auditor extern examini els nostres procediments i 
ens confirmi que fem les coses bé és la manera d’assegurar que 
mantenim els estàndards de qualitat allà on ja els havíem assolit 
i detectar si hi ha alguna àrea en la que necessitem millorar”. 
Aquest zel per la qualitat s’obre també “a les aportacions que ens 
facin les advocades i advocats que són els usuaris de la nostra 
institució i els principals receptors dels seus serveis”.

Amb aquesta voluntat i dins de l’objectiu de millora en la gestió 

dels serveis, el passat 1 de juliol es va posar en marxa la nova 
eina per a l’intercanvi de guàrdies accessible des de la intranet, 
una solució que facilitarà que les col·legiades i col·legiats pu-
guin, en la mesura del possible, adaptar les guàrdies a les seves 
preferències personals i de conciliació familiar. 

També el passat mes d’abril es va posar en marxar un 
aplicatiu de queixes des de la intranet, que permet recollir 
totes aquelles incidències amb l’Administració de justícia 
i cossos de seguretat i en el que pots diferenciar si és una 
queixa com a advocat/da del torn o no.  Recentment, 
una delegació de l’ICAT encapçalada per la degana Estela 
Martín i la presidenta de la Comissió de Relacions amb 
l’Administració de Justícia, Ester Girol, va traslladar al 
president de l’Audiència Provincial de Tarragona, Joan 
Perarnau, les incidències recollides a través d’aquest nou 
aplicatiu des de la seva posa en funcionament. Entre les 
incidències i queixes presentades destaquen els retards, 
la manca d’espais adequats per poder donar servei als 
clients i víctimes, les suspensions no notificades als 
lletrats, convocar a l’advocat de guàrdia quan ja n’hi ha 
designat un de particular o el temps d’espera per obtenir 
una sentència. El president de l’Audiència va prendre nota 
de les incidències i va mostrar molt bona predisposició 
per mantenir el diàleg amb l’objectiu de millorar el 
funcionament del sistema judicial.

Aprovada en assemblea la 
liquidació de comptes de 2020

El dia 30 de març es va celebrar l’assemblea general que va 
permetre aprovar la liquidació dels comptes de la institució 
de l’any 2020. Els comptes van presentar, com a aspecte més 
destacat, uns beneficis de 38.000 euros motivats per la baixada 

de l’activitat arran la Covid-19. Un romanent que va servir per a 
la condonació de la quota col·legial del mes de gener, el cinquè 
en què se suspèn el pagament a totes les col·legiades i col·legiats 
de l’ICAT des que va començar la pandèmia. 

Els pressupostos de 2021 van quedar aprovats a l’assemblea 
anterior, celebrada el 18 de desembre, i van suposar una rebaixa 
de quotes superior al 2%.

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



La filosofía digital del Santander.Digilosofía.
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siendo 1/6 indicativo de
menor riesgo y 6/6 de 

mayor riesgo.



GRUP DE L’ADVOCACIA JOVE DE
TARRAGONA

Carta de comiat

Benvolguda advocacia jove de Tarragona,

D’ençà que la candidatura encapçalada pel nostre president Lluís Escoda Beltran va ser escollida per a representar a l’advocacia jove 
de la nostra demarcació han transcorregut ja vuit anys, un temps suficient per poder-ne fer una valoració, de la que  podem dir que 
n’estem plenament satisfets.

Han estat dos mandats que hem encarat amb molta il·lusió i amb dues finalitats clares: donar suport a l’advocacia jove davant del 
primer contacte amb la professió i, a la vegada, reforçar els lligams entre tots els nous companys i companyes. Totes les iniciatives i 
les activitats que s’han proposat han estat per assolir aquests dos objectius, i podem constatar que les propostes que hem decidit ti-
rar endavant han estat, en la majoria d’ocasions, molt ben rebudes pel nostre col·lectiu, fet que ens ha motivat sempre per continuar 
endavant amb el nostre projecte de grup. És per això que  us volem agrair la vostra confiança. 

Avui fem un pas al costat perquè altres joves,  amb noves il·lusions i tota l’energia,  continuïn i millorin la feina feta fins ara. 

En aquest sentit, volem estrendre la ma a la nova Junta amb la voluntat  de garantir la continuïtat dels projectes del GAJT, com són el 
servei de tutoria, per exemple, que orienta als nous col·legiats amb els dubtes que els puguin sorgir relacionats amb l’exercici pro-
fessional, el tracte amb el client i la realització de les guàrdies, oferint fins i tot l’oportunitat de rebre assistència en el primer torn de 
guàrdia; o bé la programació de la formació, des d’una perspectiva dinàmica i orientada a la pràctica; o la participació en les asso-
ciacions representatives de l’advocacia jove a nivell de Catalunya (JAC),  on n’hem esdevingut part important i fins i tot ocupant la 
presidència, o a nivell estatal (CEAJ);  la defensa dels nostres interessos davant la Junta de Govern de l’ICAT també ha estat una tasca 
important; o les reunions after work;  i de caire més lúdic, les calçotades,  els sopars de Nadal i d’estiu, les activitats organitzades per 
Sant Raimon o les esportives, així com  la participació a la festa infantil de Nadal  o la col·laboració amb la Muntanyeta, entre altres!

Marxem i, per tant,  és el moment de tenir unes paraules de gratitud per als companys i companyes que han format part, al llarg 
d’aquests vuit anys, de la Junta del GAJT. Un record que es fa especialment sentit en el cas de la nostra companya Marbel, de la que 
ens perdurarà  sempre el seu esperit “jove”. Agrair a  l’Oriol, a l’Anna, a la Jennifer, al Jaume, l’Álvaro i la Lorena tots aquests anys 
compartits i el camí que hem recorregut plegats, i per últim també al personal del Col·legi la seva feina i la seva ajuda en l’organitza-
ció de les activitats per part del GAJT. A totes i a tots, moltes gràcies!

D’esquerra a dreta Marcos Espejo, Núria Viso, Òscar Molina,  Lorena Miranda,  Lluís Escoda, Maria Celiméndiz i Álvaro Rincón (imatge d’arxiu)
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Andrea Guzmán, nova presidenta del Grup de 
l’Advocacia Jove

Andrea Guzmán presidirà el Grup de l’Advocacia Jove agafant el relleu a Lluís Escoda després que la candidatura que 
encapçalava fos l’única en presentar-se a les eleccions celebrades el passat 29 de juny. Guzmán liderarà una Junta de la 
que també formen part Judit Domingo (vicepresidenta), Alejandro Caballero (secretari), Hèctor Calero (tresorer), Alba 
Escoda (vocal primera), Marc Liria (vocal segon) i Marta Civit (vocal tercera). 

El full de ruta d’aquest nou equip posa el focus en set àrees:

LA NOVA JUNTA DE L’ADVOCACIA JOVE

Presidenta
Andrea
Guzmán

Secretari
Alejandro
Caballero

Vocal segon
Marc
Liria

Tresorer
Hèctor
Calero

Vicepresidenta 
Judit
Domingo

Vocal primera
Alba
Escoda

Vocal tercera
Marta
Civit

1. Reforçar el rol dels advocats davant la societat: 
posar en valor els aspectes positius i criticar 
les males praxis i la competència deslleial que 
degenera en guerra de preus. 

2. Recolzament als nous col·legiats i col·legiades: 
potenciar la formació (en àrees relacionades amb 
ser autònom, comptabilitat, facturació, TOAD, 
oratòria), impulsar la col·laboració amb advocats 
amb experiència, bústia de queixes específica per a 
l’advocacia jove, entre d’altres iniciatives.

3. Optimització de la relació entre advocacia i 
jutjats: endarreriments, eliminar el paper, millorar 
les instal·lacions (sales de reunions, d’espera), 
acreditació per als aparcaments, etc.

4. Relació amb l’ICAT: disponibilitat de sales, serveis 
de biblioteca, convenis amb editorials.

5. Potenciar els acords amb entitats esportives i 
d’oci. 

6. Torn d’Ofici: cursos d’iniciació, impulsar el torn 
d’ofici de Dret Mercantil i unificar criteris dels 
jutjats en les actuacions de designes, entre d’altres. 

7. El Grup de l’Advocacia Jove: recuperar la imposició 
de toques, reforçar el pressupost per al Grup de 
l’Advocacia Jove, organització de judicis simulats, 
etc.



EL FULL DE RUTA 2021-2024 DE L’ICAT

1/ El dia a dia: al servei de les necessitats de l’advocacia
L'exercici professional és l'essència del Col·legi. Aquest mandat té com a prioritat seguir millorant les condicions en les 
que s’exerceix l'advocacia. Amb aquests objectius:

• Creació d'una APP per fer denúncies o posar en relleu 
irregularitats de l'Administració, com ara retards o 
faltes de respecte als companys i companyes.

• Servei de préstec d'equips informàtics d'urgència.

• Creació d'una APP per fer més fàcils i ràpids els canvis 
de guàrdies entre els companys i companyes.

• Creació d’un newsletter per informar als col·legiats dels 
serveis de l’ICAT i la seva activitat institucional

• Liderar la petició de reconeixement de l'advocat o 
advocada com a figura d'autoritat.

• Millora de les prestacions de les baixes de paternitat i 
maternitat.

• Reforç de les polítiques d'igualtat.

• Justificant automàtic d'assistència a cursos i ponències 
des de la nostra àrea personal.

• Represa del casal infantil als mesos de juny, al Nadal 
i Setmana Santa guardant les mesures de seguretat 
adients.

• Nova rebaixa de quotes: optimització de recursos per 
tal que el col·legiat rebi els mateixos serveis amb una 
quota més ajustada.

• Liderar la reclamació a les diferents mútues 
per condonar o ajornar quotes en cas de que hi hagi un 
nou confinament.

• Subvenció de part de l'assegurança de responsabilitat 
civil amb el manteniment de la cobertura actual. 
Estudiarem també la possibilitat d'ofertar una 
cobertura més baixa a un preu més econòmic per 
aquells companys i companyes que així ho demanin.

• Impuls a la formació, recollint les propostes de 
companys i companyes per programar nous cursos i 
formacions especialitzades gratuïtes.

• Formació continuada gratuïta pels advocats i 
advocades mediadors cada any per cobrir les hores 
obligatòries de formació bianual.

• Deganat obert per fomentar el diàleg dels col·legiats 
directament amb la Degana. 

• Fomentar la participació a tots els nivells en la vida 
col·legial. 

• Col·laboració amb el Grup de l’Advocacia Jove. 

2/ Digitalització: cap als tràmits 100% online
L’ICAT seguirà avançant amb l’objectiu de ser plenament digital, per tal que tots els tràmits es puguin fer online. Amb 
equipaments capdavanters i espais per  videoconferències a disposició de les col·legiades i col·legiats, entre d’altres.

• Creació d'un Club de Compres amb avantatges per als 
col·legiats.

• Dotar d'equips informàtics totes les sales del col·legi.

• Estudiar el vot electrònic mitjançant el carnet ACA 
per evitar que els col·legiats i col·legiades hagin de 
desplaçar-se per votar.

• Impulsar la formació mixta o telemàtica per facilitar la 
participació. 

Des del primer dia de l’actual mandat, la Junta de Govern impulsa un pla estratègic per implementar un seguit 
de millores en els serveis als col·legiats i en el funcionament i projecció institucional. Un full de ruta dinàmic, 
amb capacitat d’adaptació de les seves prioritats en funció de les conjuntures i que està obert a les aportacions de 
les col·legiades i col·legiats pels diversos canals que articulen la participació a l’ICAT. Un pla que, per tant, anirà 
evolucionant però que és, al mateix temps, ferm en el seu compromís amb la consecució d’aquests objectius que 
aquí us presentem.



3/ Covid: ajudes per minimitzar l’impacte de la pandèmia sobre l’advocacia
L’ICAT va posar en marxa ja al 2020 un pla de xoc i una Oficina d’Atenció al Co·legiat per fer front a les conseqüències de 
la Covid sobre els col·legiats. Les mesures més importants que s’han implementat i que segueixen vigents són:

• Partida d’ajuts de la Fundació ICAT als advocats en 
situacions més difícils amb un global de 20.000, un 
33% d’increment respecte dels ajuts concedits l’any 
passat.

• Fundació de l’ICAT ja treballa en la implementació 
d’uns nous ajuts per subvencionar la formació dels 
advocats més joves

• L’ICAT ha tornat a rebaixar les quotes col·legials 
aquest 2021. Amb la nova reducció del 2% la 
disminució de quotes iniciada el 2013 supera ja el 
30%.

• Condonació addicional de diverses quotes mensuals.

4/ Torn d’Ofici: dignificació de les retribucions i reconeixement social
El Torn d'Ofici és un pilar de l'estat social i de dret i un servei indispensable a la ciutadania. Cal que es reconegui a nivell 
social i que les retribucions siguin més dignes.

• Demanar a la Generalitat l'augment dels 
imports rebuts per les actuacions del Torn d'Ofici.

• Dignificar la figura dels advocats i advocades del Torn 
d'Ofici.

• Digitalització del procés de justificació del Torn 
d'Ofici, inclosa la presentació de la documentació de 
Justícia Gratuïta.

• Digitalització de l’intercanvi de guàrdies.

• Millorar el funcionament del Call Center de guàrdies i 
convenis amb la Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, 
Policia Nacional i Guàrdia Civil, impulsant la mediació 
de l'ICAT en cas de conflicte.

• Estudiar l'accés a algunes gestions del  torn d'ofici 
al col·legiats que tinguin aprovat l'examen d'accés a 
l'advocacia.

5/ Funció social: cal donar més visibilitat de les contribucions de l’advocacia a la 
societat
L’advocacia és un col·lectiu clau per al progrés de la societat i una garantia per a l’Estat de Dret i la justícia social. Per 
això, l’ICAT no és una institució que defensi els nostres interessos professionals, sinó que està oberta a la societat. Cal 
visibilitzar-ho per millorar la percepció social del col·lectiu.

• Col·laboració amb entitats que treballen per millorar 
les condicions de vida de col·lectius desfavorits: 
Fundació Onada, Fundació Bonanit, La Muntanyeta, 
Ginac.

• Donatiu a la investigació de la Covid (#joemcorono).

• Col·laboració amb la Generalitat per combatre la 
violència masclista.

• Xerrades a centres educatius sobre drets i deures dels 
ciutadans.

• Fomentar polítiques públiques de benestar animal 
i col·laboració amb administracions públiques en 
matèria de protecció animal. 

6/ Ciutat de la Justícia: una Comissió específica liderarà les gestions per fer-la 
realitat

La Ciutat de la Justícia mereix un capítol propi en aquest 
pla de mandat i, per això, s’ha creat una Comissó que 
liderarà les gestions per impulsar la solució a aquesta 
necessitat del sector i de la ciutadania. Tarragona és l’única 
capital de demarcació que no té centralitzats els serveis de 
Justícia, amb les molèsties i dificultats que això ocasiona 

a tot el sector i als usuaris del sistema. Per això la Junta ja 
ha iniciat els contactes amb la Generalitat i l’Ajuntament 
perquè finalment trobin una solució i es comprometin 
amb uns terminis. No li correspon a l’ICAT decidir on s’ha 
de construir, però l’aposta de la nostra institució és la 
Tabacalera.
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L’estil de govern: participació, deganat obert i 
gestió rigorosa

Aquest pla estratègic és dinàmic i està obert a la 
participació de les col·legiades i col·legiats. Per vies com 
el deganat obert o la implicació en les diverses seccions i 
comissions. La Junta de Govern estén la seva mà a tot el 
col·lectiu per tenir espais de diàleg permanents i enriquir 
el full de ruta de l’ICAT.

Un estil de govern que té l’altre pal de paller en la gestió 
econòmica. Sense una gestió rigorosa com dels darrers 
anys, no es poden aplicar mesures excepcionals com, per 
exemple, la rebaixa de quotes o les mesures de suport als 
companys més afectats per la Covid.

LA JUNTA 
DE GOVERN

Degana
Sra. Estela
Martín Urbano

Diputat Quart
Sr. Lorenzo
Santos Núñez

Diputada Setena 
Sra. Mireia
López Pasero

Bibliotecària
Sra. Diana Caridad 
Morejón Corrales

Vocal 
d’El Vendrell
Sr. Miguel Ángel 
Cilleruelo Andrés

Diputat Segon 
Sr. Javier
Gutiérrez Martín

Diputat Sisè
Sr. Pau
Albiac Vallvé

Tresorer
Sr. Alberto
García Rodríguez

Vocal 
d’El Vendrell
Sra. Ester
Girol Palet

Diputada 
Cinquena
Sra. Maria
Granja Bonache

Diputat Vuitè
Sr. Jose
Ferrándiz Macián

Secretària
Sra. Susanna 
Duran Casanova

Vocal de Valls
Sra. Fina
Méndez Higuero

Vicedegà 
Sr. Julio de 
Parellada Durán



ENTREVISTA

“L’advocacia s’està uberitzant”

L’advocat Paco Zapater va presentar a la seu de 
l’ICAT el seu llibre ‘Medio siglo de abogacía penal’, 
una obra en la que reflexiona sobre la professió a 
partir dels aprenentatges que ha adquirit durant 50 
anys d’exercici. El llibre pretén compartir aquestes 
experiències amb els companys de professió “perquè 
siguin útils a les noves generacions”. Més enllà d’aquest 
vessant pràctic, ‘Medio siglo de abogacía penal’ és 
una lúcida reflexió sobre l’advocacia, des dels seus 
fonaments tècnics i ètics i la seva funció social a 
l’anàlisi del moment pel que passa actualment. El 
llibre es va presentar a la seu de l’ICAT el passat 5 de 
juliol amb la participació de la degana, Estela Martín; 
el director de l’àrea penal de l’editorial Sepín, Roberto 
Guimerà; el prologuista de l’obra i degà emèrit de 
l’ICAT, Antoni Vives; i el magistrat de la Sala Segona 
del Tribunal Suprem, Javier Hernández. En aquesta 
entrevista repassem els continguts del llibre i les visions 
del seu autor, Paco Zapater. 

Com se li va despertar la vocació?

Com acostumen a passar moltes coses, per vivències 
en primera persona. El meu germà gran treballava a 
un autobús de línia regular i el sergent de la Guardia 
Civil el volia detenir perquè una garrafa d’oli que es 
transportava al sostre del vehicle es va vessar sobre una 
maleta del seu fill. Com a alternativa a la detenció, li 
va demanar a la meva família que pagués 500 pessetes 
en 24 hores. Als anys 60 això eren molts diners per a 
una família modesta. L’amenaça s’hauria materialitzat 
si el meu pare no hagués pagat. Jo era el més petit de 
la família, però vaig viure l’angoixa que va provocar 
aquell abús d’autoritat i em vaig proposar dedicar-me a 
combatre les injustícies.  

Després de mig segle d’exercici ha arribat el moment 
de tancar aquesta etapa. Què trobarà a faltar i què 
valora de la nova vida?

Sobretot sé que tindré nostàlgia del fragor de la batalla, 
de la relació amb el client, de donar-li voltes dia i nit als 

casos. Però, d’altra banda, i encara que pugui semblar 
contradictori, no exercint he descobert dues coses que 
són a les antípodes i que ara valoro molt: tenir temps 
i tenir calma. En una societat com la nostra, que viu 
sempre accelerada, és molt important saber viure d’una 
altra manera. Tot ho volem de manera immediata, però 
la calma i la pau mental s’han de posar en valor. 

Quin impacte té en la professió aquesta acceleració del 
món en el que vivim? 

La tendència d’una part de l’advocacia és anar cap 
a la uberització. Ja hi ha plataformes a internet que 
quan una persona necessita un advocat, treu el seu 
cas a subhasta entre els milers d’advocats que en 
formen part. Això acaba amb l’adjudicació del cas per 
un preu irrisori. I se’l quedarà un advocat que no té 
cap proximitat al client ni a les seves circumstàncies. 
I són factors molt importants: la relació entre el client 
i l’advocat, les referències, el tracte personal... Hem 
d’anar amb cura amb aquesta uberització. 

Paco Zapater durant la presentació del seu llibre a la seu de l’ICAT



Què aporten els advocats a la societat?

Som un factor fonamental per a l’Estat de Dret. Si els 
advocats no existissin, els països serien ingovernables. 
Resolem centenars de milers de conflictes, tot i la mala 
fama que tenim. Molts d’aquests conflictes no arriben 
als tribunals per la feina que fem. 

Per què aquesta imatge, tenint en compte la 
contribució de l’advocacia a la societat?

Perquè som percebuts com a un col·lectiu que traiem 
profit econòmic dels problemes dels altres. Però quan 
una persona té un problema, s’aferra a l’advocat. Per a 
això estem.  

Al llarg de les més de 250 pàgines del llibre vostè 
explica de forma molt pràctica les diferents fases de la 
instrucció penal. Diu que vol cobrir un buit existent 
en la formació pràctica dels advocats que no es troba a 
les facultats de Dret... 

L’estudiant de Dret surt de la universitat ben format 
a nivell teòric. Però la part pràctica no li ha ensenyat 
ningú. Aquest llibre vol proporcionar experiències que 
serveixin de guia en el periple judicial de qualsevol 
procés. L’objectiu és transmetre aquestes experiències 
que jo he tingut per completar la seva formació. 
L’experiència que proporciona criteri i ull clínic, i això 
és molt important per a un advocat. 

En aquest sentit, també apunta que la psicologia és un 
aprenentatge molt important per a un advocat...

Absolutament. Durant la meva carrera diria que he 
aprés més psicologia que dret. És un aprenentatge 
pràctic, tractant a les persones a la intimitat, a un 
despatx, on el client bolca el problema a l’advocat i es 
crea una relació molt pròxima, de molta complicitat 
entre els dos. Aquesta intimitat en molts casos acaba 
en amistat personal. L’advocacia és una fàbrica de 

fer amistats. També es fa alguna enemistat, perquè 
generalment els contraris veuen a l’advocat de l’altre 
com al diable. Sense oblidar que, si l’assumpte acaba 
malament, també és probable que la relació entre 
advocat i client acabi malament. 

Destaca la importància d’aprendre de les experiències 
d’altres companys. Aquest aprenentatge compartit és 
un dels grans tresors de l’ofici? 

És una gran oportunitat que tenim, sí. La nostra 
professió tendeix a socialitzar el coneixement. Tot i 
que la lluita dialèctica amb la part contrària és el pa 
nostre de cada dia, compartim coneixements d’una 
manera molt intensa, cosa que no passa en altres 
col·lectius. Els advocats es donen opinió, comparteixen 
documentació, punts de vista... De fet, aquest llibre és 
un exemple d’aquesta actitud, que cal preservar. 

El llibre fa un reconeixement al sobreesforç que 
han de fer les dones per dedicar-se a l’exercici de 
l’advocacia. 

Em trec el barret davant les dones advocades. La 
nostra societat distribueix els rols d’una manera que 
perjudica la dona, que porta una sobrecàrrega respecte 
de l’home: la maternitat i la cria dels fills. Això és un 
llast per al seu desenvolupament professional, i en una 
feina tan absorbent com la nostra, és un desavantatge 
molt important. Que dones amb fills se’n surtin amb 
una feina com aquesta té molt mèrit. Afortunadament, 
estem millorant en la distribució entre homes i dones 
de les tasques familiars, cada cop és fa d’una manera 
més equitativa, però encara hi ha marge de millora. 
Crec que a les dones amb fills se’ls hauria de donar 
un subsidi de maternitat per a compensar aquest 
desequilibri. I aquesta mesura també milloraria l’índex 
de natalitat, que el tenim molt baix. Al cap i a la fi, tenir 
fills és una contribució a la societat que s’ha de posar en 
valor. 



Com veu el futur de l’advocacia? El model uberitzat 
del que parlava s’imposarà irremeiablement o la 
societat tornarà a posar en valor el tracte personal, a 
mida i especialitzat?

Tots dos models coexisitiran. Dependrà del poder 
adquisitiu, perquè el primer model és més barat. Sense 
oblidar que hi ha un tercer grup: les persones que no 
es poden pagar cap advocat i necessiten la justícia 
gratuïta. 

Una contribució molt important dels advocats a la 
societat...

Sí, massa cops s’oblida el que aportem amb el torn 
d’ofici. És una càrrega molt gran per als advocats, que 
hauria d’estar més ben pagat. I apunto una reflexió: té 
sentit que tota persona que guanyi menys del doble 
del salari mínim tingui dret a assistència gratuïta? Sí 
té sentit, però sent una mesura social  és la societat la 
que hauria de suportar el seu cost, no els advocats i 
procuradors cobrant una misèria.

S’ha de posar més en valor el que aporten els advocats 
al bé comú?

L’advocacia és un motor de justícia social. No solament 
perquè a canvi de molts pocs diners som actors de 
l’Estat de Dret, sinó també perquè som orientadors 
davant d’una gran quantitat de conflictes dels 
ciutadans. En aquest camp, els Col·legis d’Advocats han 
de fer més visible tota aquesta feina que fem. I ho estan 
fent. 

Com veu aquestes institucions, els col·legis de 
l’advocacia?

Són claus per vetllar per la professió. Han de fixar i 
supervisar les pautes de conducta i de deontologia 
perquè els advocats exercim la professió dins 
dels paràmetres d’excel·lència i honorabilitat que 
pertoquen. La nostra feina és molt competitiva i 
implica enfrontament, però cal que aquesta activitat es 
mantingui dins d’unes regles del joc basades en l’ètica 
professional. 

Parlant de col·legis, va participar en la creació de la 
seu de l’ICAT, que ha estat el seu Col·legi des de 1980. 
Una seu que tot just acaba de celebrar els 25 anys. 
Quins records en té de la seva gestació?

Molt positius. Va ser el 19 de juny de 1996, aprofitant 
una visita a la indústria de Tarragona dels Reis, que van 
participar a l’acte d’inauguració. Vaig formar part de 
la comissió que va gestionar el projecte conjuntament 
amb la del Col·legi de Farmacèutics. Va ser un gran 
honor. 

En el llibre afirma que el judici del procés català 
s’estudiarà a les facultats de Dret. Per què?

Per la innovació processal que ha suposat. El judici s’ha 
vist en directe per televisió per a tota la societat. Hi ha 
una màxima que diu: ‘Dame un juez corrupto, pero 
hazme un juicio público’. Això ha permès uns nivells 
de transparència sense precedents. El procés català ha 
permès innovar al dret processal espanyol. Tot i això, 
penso que el Suprem no era el jutge natural. Ho era el 
TSJC com a tribunal natural del lloc on havien succeït 
els fets.  I la pena va ser molt dura. És molt probable que 
Estrasburg acabi corregint el que no s’ha fet bé. A banda 
d’això, penso que el procés ha estat un pas enrere de 
la societat catalana. Les societats avancen fent dues 
passes endavant, i una enrere, el procés representa la 
passa enrere. 

Com s’aconsegueix l’equilibri entre un judici 
amb publicitat i que els jutges estiguin al marge 
de les pressions de l’entorn per assegurar la seva 
independència de criteri? La pressió social amb els 
mitjans i les xarxes socials en alguns casos pot arribar 
a ser asfixiant... 

En aquests casos hi ha dos judicis: el de la justícia, 
que segueix el seu curs, d’una manera discreta, 
generalment, però en paral·lel hi ha judicis socials 
articulats des de la premsa i l’opinió pública que no 
tenen la mateixa informació. És un sistema perillós, 
perquè els jutges estan acostumats a suportar la 
pressió, però són persones humanes. I no oblidem que 
el Codi Civil els obliga a interpretar les lleis en funció 
del temps, del context i de la realitat social en què 
han de ser aplicades. I això és complex. La pena del 
telediario és molt negativa i, quan surt informació que 
no es correspon amb la realitat el procés, encara acaba 
tot més viciat. Però també s’ha de respectar el dret a la 
informació de la societat. 

L’última pregunta, molt previsible: i a partir d’ara, 
què?

M’agrada molt escriure, faig articles d’opinió sobre 
dret, sobre temes locals, sobre política, sobre viatges... I 
també m’agradaria estar al servei de qui ho necessiti, fer 
d’orientador, per a aquelles persones que em vulguin 
demanar una opinió. Tant ciutadans, com companys 
de professió. Per ajudar a enfocar les situacions, 
lògicament gratie et amore. Quan hi ha un problema, 
els primers moments són decisius. Si s’encarrila pel 
bon camí, és més probable que es resolgui bé. I per això 
poso a disposició la meva experiència. 



COMISSIONS I SECCIONS
El Col·legi posa en valor el servei del torn d’ofici i 
el dona a conèixer a la ciutadania  
El dia 12 de juliol se celebra el Dia de la Justícia Gratuïta, una jor-
nada reivindicativa de la tasca que fan els advocats i advocades 
adscrits a aquest torn, un servei que s’ha mantingut actiu fins i 
tot en els moments més greus de la pandèmia. Des del Col·legi 
ho vam celebrar amb el tradicional estand informatiu i, com a 
novetat, també amb una roda de premsa en la que companys i 
companyes de la Junta de Govern i del Grup de l’Advocacia Jove 
van poder fer d’altaveu i explicar en què consisteix el torn d’ofici 
i assistència al detingut i la contribució que fa l’advocacia a la 
societat perquè permeten la materialització de l’Estat de Dret.

La degana de l’ICAT, Estela Martín, va destacar “el gran esforç 
que ha fet l’advocacia durant la pandèmia prestant el servei els 
365 dies de l’any, tot i que en algunes ocasions pogués posar 
en risc la nostra salut, però mantenint-lo en tot moment i ges-
tionant 12.811 expedients”. Durant el 2020 el nombre de casos 
atesos va baixar un 14,5% per la disminució de l’activitat general 
que va provocar la pandèmia, un índex que el primer trimestre 
de 2021 es va recuperar un 9%. 

La degana va posar també el focus en què “cal desmitificar 
que l’advocat d’ofici és un advocat de segona, els advocats que 

presten aquest servei públic són advocats amb tots les garanties 
i preparació que també tenen la seva activitat privada, i hi ha 
molts mecanismes que vetllen perquè el servei sigui de qualitat”. 
A l’àmbit territorial de l’ICAT, dels 860 advocats i advocades en 
exercici 405 formen part dels serveis del torn d’ofici. 
Per tot plegat, des de l’ICAT s’insisteix en que cal millorar les re-
tribucions de la justícia gratuïta. Estela Martín va remarcar que 
“els advocats fan el torn d’ofici per vocació, perquè les retribu-
cions són molt minses i no compensen el temps invertit”. 

Martín també va reivindicar, un cop més, la necessitat de dotar 
Tarragona d’un equipament que concentri tots els serveis de 
l’Administració de Justícia.  

La Junta aprova els nomenaments dels 
presidents de les seccions
La reunió de la Junta de l’ICAT del passat divendres 18 de juny 
va oficialitzar el nomenament dels presidents de les seccions del 
Col·legi per aquest període 2021-2024. L’ICAT compta amb 19 
seccions que són òrgans consultius al servei de la institució i els 
seus col·legiats i que cobreixen els principals àmbits d’especiali-
tat de la professió. 
Aquest organigrama estarà obert als canvis que siguin necessaris 
per adaptar l’estructura del Col·legi a l’evolució de les necessi-
tats de l’advocacia.

Secció de Civil: Manuel Sosa Márquez
Secció Penal: Pau Albiac Vallvé
Secció Dret del Treball i la Seguretat Social: Manuel Muñoz Coll i 
Víctor Manuel Canalda García
Secció de Dret de Família: Anna-Maria Casas Cerdà
Secció de Dret Administratiu: Pablo Francisco Navarro Fernández
Secció de Dret Mercantil i Concursal: Jose-Antonio Jiménez 
González

Secció de Dret d’Estrangeria: Diana Caridad Morejón Corrales
Secció de Dret Financer i Tributari: Maria del Carmen Esteban 
Espigó
Secció de Dret Animal: Jose Ferrándiz Macián
Secció de Dret a la Segona Oportunitat: Jaime Campà Gracia i Lluís  
Badia Chancho
Secció de Dret Marítim i dels Transports: Felipe Salvador Serrano  
Pérez
Secció de Dret Bancari: Joan- Andreu Reverter Garriga
Secció d’Arrendaments i Propietat Horitzontal: Lorenzo Santos 
Núñez i Leandro Riquelme Ferré
Secció de Compliance Penal: Haidé Costa Villaró
Secció de Dret Processal Civil: Susana Holgado Pascual
Secció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació: Albert  
Conde Olano i Mònica Sánchez Blasco
Secció de Dret de l’Esport: Lourdes Guivernau Aguadé
Secció de Dret del Consum: David Suárez Reyes
Secció de Drets Humans: Carles Perdiguero Garreta



Gossos i caça a Catalunya 

Marta Reynals
de Sola

Secció de Dret Animal
Col·legiada 2153

Que els gossos són utilitzats per molts caçadors no és cap no-
vetat. Des de fa milers d’anys els humans fan menester els cans 
per ajudar-se a aixecar les preses o atrapar-les. En els últims 
anys a ningú se li escapa que el marc normatiu ha començat a 
protegir els drets dels animals, arribant en el cas de Catalunya 
en el Llibre cinquè del Codi Civil a afirmar que “no es conside-
ren coses” i estan sota la protecció especial de les lleis, i anar 
més enllà amb el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel 
que s’aprovà el text refós de la Llei de protecció dels animals, 
qualificant al seu art. 2 els animals com a “éssers vius dotats de 
sensibilitat física i psíquica”.

Tots sabem que la caça és una competència autonòmica i en 
el cas de Catalunya mai s’ha refet la llei de caça, essent vigent 
a l’actualitat encara el Decret 506/1971, de 25 de març, per el 
que s’aprovà el reglament per a l’execució de la llei de caça de 4 
d’abril de 1970. Aquest reglament (art. 30) imposa als propietaris 
dels gossos utilitzats per a la caça el compliment de les pres-
cripcions dictades per les autoritats competents en referència a 
la tinença, matriculació i vacunació dels gossos, és a dir, seran 
aplicables les normes catalanes.

Així doncs a Catalunya, els gossos utilitzats per la caça no esca-
pen de la llei de protecció animal de l’any 2008 , ja que aquesta 
engloba les gossos (sense distinció) com animal domèstic i 
li són aplicables tots els drets i obligacions que se’n deriven. 
Entre d’altres, els gossos han d’estar identificats (art. 15), a 
l’actualitat mitjançant microxip subcutani, col·locat per un ve-
terinari i registrat al registre general d’animals de companyia. 
També és obligatori que portin xapa identificadora (o similar) 
amb el nom de l’animal i les dades de la persona propietària a 
les vies públiques (art. 14.7).

També s’apliquen les obligacions sanitàries necessàries (art. 
4) obligant al propietari o posseïdor a mantenir als gossos en 
bones condicions higienicosanitàries, de benestar i seguretat, a 
més a més de donar-li l’atenció veterinària bàsica. Les condi-
cions bàsiques es van descriure amb anterioritat en el Decret 
6/1999, de 26  de gener, pel que van establir-se les condicions 
de manteniment dels animals de companyia, entre les que hi 
ha l’obligació de proporcionar l’aliment, l’aigua i l’allotjament 
necessari (tenint en compte que l’allotjament ha de proporcio-
nar espai necessari per a la seva mobilitat, ventilació, resguardat 
de la humitat, temperatures, amb llum i resguard). Veterinària-
ment, cap vacuna és obligatòria a Catalunya actualment, tot i 
que són recomanades pel Consell de Veterinaris de Catalunya 
les vacunes polivalents i l’antirràbica.

A més a més de les obligacions generals de la llei de protecció 
animal catalana, se li suma que en el cas de l’ús de dules, s’ha 
de tenir una llicència especial (art 34 Llei 1/1970 de caça), a més 
a més els propietaris de dules han d’acreditar la documentació 
necessària que acrediti que estan inscrits al registre de nuclis 
zoològics.

Com veieu, no hi ha distinció entre gossos depenent de l’ús que 
en faci el seu propietari/posseïdor i els usats per a la caça encara 
comporten més obligacions  (llicències per a les dules i com-
pliment de documentació de nuclis zoològics) per tant en cap 
cas poden ser eximits del compliment de totes les obligacions 
inherents a la tinença de gossos dins del territori català.



Imposible continuar sin renovarnos 
(los nuevos retos de la abogacía)

Felipe
Serrano Pérez

President de la Secció de 
Dret Marítim i
dels Transports

Col·legiat 2831

Que los cambios son una dinámica constante en la naturaleza  
es una conclusión a la que  al poeta Heráclito de Efeso ya le 
mereció la inmortalidad hace más de 25 siglos. 
Sin embargo y a pesar de que la historia esté repleta de ejemplos 
de la capacidad humana para adaptarse a sus nuevas circuns-
tancias,  al filósofo le hubiese costado imaginar la gran veloci-
dad a la que estamos avanzando.

A medida que la tormenta “Sars Cov 2”  se disipa,  parece el 
momento de hacer balance,  sin que nuestro papel  protagonista 
haga posible desprendernos de las connotaciones del drama 
humano y social al que nos venimos enfrentando, si estamos 
en disposición de comprender el alcance de sus consecuencias 
más inmediatas.

En este contexto la abogacía está viviendo una auténtica revolu-
ción especialmente en la prestación de servicios de asesorami-
ento, en la gestión de asuntos y de equipos humanos.

La figura del despacho oficina- tradicional con cobertura “local” 
que parecía casi inamovible,  se ha visto alterada por las nuevas 
prácticas de distanciamiento y la implantación de las reuniones 
por video conferencia que han revelado las bondades del ahorro 
en tiempos, traslados, oficinas y personal.

En nuestro caso, como asesores jurídicos en materia de 
transporte y comercio internacional,  además de apostar por 
la promoción y prestación digital de servicios,  hemos tenido 
que asumir las nuevas condiciones y necesidades del mercado, 

condicionadas por un dramático y generalizado aumento de los 
precios del transporte y una falta de espacios de carga. 
El precio de los fletes marítimos llegó a alcanzar subidas del 
140% respecto a 2019,  lo que ha supuesto un amento de los 
costes operativos de las empresas, y está derivando en un proce-
so inflacionista que acabará asumiendo el bolsillo del “consumi-
dor medio” como usted y como yo.

Este aumento de costes no es ni mucho menos casual sino que 
tiene como principales causas:   

1ª. Paralización de las flotas para instalación de “scrubbers” 
requeridos para dar cumplimiento a la normativa IMO 2000 
( 30% flota mundial).

2ª. Aplicación de las clausulas “Black sailings” insertas en los 
Conocimientos de Embarque ( Bl ´s), en virtud de las que el 
transportista efectivo podrá variar su ruta y fecha de arriba-
da, sin penalización de ningún tipo.

3ª. Falta de contenedores potenciada por el aumento de las 
rutas Asia y EEUU  así como, un aumento de la demanda de 
servicios favorecida por el impulso de las compras digitales.

4ª. Paralizaciones de infraestructuras y detenciones en adua-
nas. 



5ª.  Brexit( U.K. genera el 8% de las exportaciones españolas).
Esta situación ha supuesto un incremento de nuestras interven-
ciones en reclamaciones por demoras e incumplimientos en 
la entrega, un aumento de los asesoramientos intervenciones 
para la resolución de incidentes- expedientes aduaneros, y una 
mayor contratación de servicios relacionados en el análisis de 
riesgos y la preparación contractual. 

Todo ello supone una oportunidad de  proyectar nuestra 
profesión hacia la digitalización,   en aprovechamiento de las 

facilidades idiomáticas,  apostar por la externalización- interna-
cionalización y reducir costes en oficinas y despachos.

La afirmación de nuestro presocrático predilecto,  “nada en 
este mundo es constante excepto el cambio y el devenir”  nos 
recuerda que deberemos adaptarnos a las nuevas circunstancias 
para sobrevivir, ganarnos la vida de una forma digna y especi-
almente,  cumplir nuestro principal cometido como abogados: 
aportar valor, seguridad y bienestar a la sociedad.



¿Qué es el derecho sistémico? 

Eva
Molina Estrada

Secció de Dret de Família
Col·legiada núm. 2401

Hace unos años tuve la oportunidad de conocer al Juez brasi-
leño, Sami Storch, impulsor y creador del concepto de Derecho 
Sistémico; y quedé, desde entonces, seducida por la fuerza de 
la mirada sistémica y la eficacia de los movimientos sistémicos 
y de las constelaciones familiares, aplicadas a la resolución de 
conflictos jurídicos.

Contaba Sami Storch, como al ocupar su plaza en los Juzgados 
de la ciudad de Bahía, sucumbió a una sensación de responsa-
bilidad e impotencia, al observar las estanterías de su oficina re-
pletas de expedientes. Expedientes, a los cuales, supuestamente, 
él debía proporcionar una solución… y que se le presentaban 
como cientos de personas y familias atrapados “sine die” en 
conflictos jurídicos, muchas veces transformados en verdaderos 
laberintos procesales y legales.

Esto llevó al Juez Storch a contactar con el filósofo alemán, Bert 
Hellinger (1925-2019), padre y creador de la sistémica y de las 
constelaciones familiares; y tras compartir las experiencias 
y los beneficios de la terapia sistémica, decidió aplicar dicha 
herramienta a la resolución de los conflictos jurídicos, acuñan-
do el concepto de Derecho Sistémico. En palabras del propio 
Sami Storch, el derecho sistémico hace referencia al “análisis del 
derecho bajo una óptica basada en los órdenes superiores que 
rigen las relaciones humanas, según la ciencia de las constelaci-
ones familiares desarrollada por el terapeuta y filósofo alemán 
Bert Hellinger”.

Gracias a Sami Storch, el derecho sistémico ya se está apli-
cando en los Juzgados y Tribunales brasileños, a través de los 
operadores jurídicos, de  las reuniones y charlas a las partes del 
proceso; y de los movimientos sistémicos y las constelaciones 
familiares, de manera externa o en las propias sedes judicia-
les. La aplicación del derecho sistémico ha dado resultados 
espectaculares en la resolución de conflictos, y desde hace 
algunos años, en Brasil,  ya existe una cobertura jurídica que 
permite a los Tribunales la derivación a este tipo de dinámicas, 
en el curso del procedimiento. En el año 2018, se llevó a cabo el 

1r. Congreso de Derecho Sistémico en Sao Paulo, donde jueces, 
abogados, mediadores, y otros operadores jurídicos, ya contras-
taron y pusieron de manifiesto sus experiencias en la aplicación 
del derecho sistémico. A día de hoy, la mayoría de Colegios de 
Abogados brasileños tienen Comisión de Derecho Sistémico,  en 
la Universidad ya existe esta formación, y las primeras promo-
ciones de abogados sistémicos, ya se encuentran ejerciendo en 
los Juzgados.
Y en nuestro sistema jurídico… ¿dónde queda el Derecho Sisté-
mico? El pasado mes de abril se otorgó el PREMIO NACIONAL 
DE LEY SIGLO XXI, en la categoría de Derecho de Familia, a la 
entidad ABOGACÍA SISTÉMICA. O sea… que algún camino ya 
se está recorriendo. 

Como letrada en el ámbito civil y en el derecho de familia, 
desde hace, prácticamente, treinta años, solo puedo expresar 
mi agradecimiento a la filosofía sistémica, que más allá de una 
herramienta, es una manera de mirar hacia la vida, y en el caso 
que nos ocupa, hacia el conflicto. Es una nueva mirada, que ha 
de permitir al profesional del derecho, que forma parte de la 
resolución de un conflicto, ir más allá del propio procedimiento, 
con el objeto de procurar el máximo equilibrio y paz para las 
partes intervinientes y para sus sistemas familiares. El derecho 
sistémico nos da la oportunidad de sacar a la luz aquello que 
está oculto en un conflicto,  y que provoca que los procedimien-
tos no se solucionen, o se eternicen, o que aun obteniendo los 
resultados esperados, no satisfagan a nuestro cliente.

Es difícil explicar en qué consiste la aplicación del derecho sisté-
mico, puesto que su esencia es fenomenológica,  por lo que no 
es susceptible de sistematización, al menos en mi experiencia, 
cada caso es un mundo y deberá ser examinado, en su propio 
contexto sistémico. Sin embargo, para aquellos profesionales 
del derecho, que estén leyendo este artículo y que desconozcan 
la aplicación del derecho sistémico, intentaré realizar una apro-



ximación muy breve a la filosofía de Hellinger y su aplicación 
jurídica. 

Siguiendo la teoría de Bert Hellinger, las relaciones humanas se 
rigen por tres órdenes superiores, los denominados, Órdenes del 
Amor: pertenencia, jerarquía y equilibrio entre el dar y el recibir. 
El desequilibrio de cualquiera de estos tres órdenes superiores o 
varios de ellos, subyace a la mayoría de conflictos, y el hecho de 
no mirar hacia ellos, suele provocar  grandes dosis de enquista-
miento y sufrimiento, que pueden traducirse en procesos com-
plicados e interminables, y de indudable satisfacción tanto para 
las partes como para los profesionales que intervienen. A veces 
puede ser necesario un movimiento sistémico o una constela-
ción familiar, pero otras puede ser suficiente con una charla o 
gracias a la propia postura sistémica del profesional. 
Junto a los tres Órdenes del Amor, Bert Hellinger acuñó cinco 
Órdenes de la Ayuda, los cuales me han aportado, como profesi-
onal, mucha luz, en este intento de equilibrar los conflictos, a 
través de la verdad que subyace a los mismos, desde el respecto 
a la mirada del propio cliente y al derecho tradicional, que 
rige nuestros tribunales, y al que tanto le debemos. Me referiré 
brevemente a ellos, pues, desde mi punto de vista, constituyen 
la base del Derecho Sistémico:

1.- Equilibrio en el intercambio.
 Este orden se resume en que, solo podemos dar aquello 

que tenemos, y solo podemos tomar aquello que realmente 
necesitamos. Es el límite en el arte de la ayuda, y en nuestro 
caso, entiendo, que el abogado no puede asumir ni debe 
sostener  aquello que solo el cliente puede o debe cargar o 
hacer.

2.- Respetar el destino del otro.
 En nuestro caso, se traduce en respetar el destino de los 

clientes, en el sentido, de que como profesionales del de-
recho, debemos asumir las circunstancias del asunto, y sólo 
podemos ayudar o intervenir cuando éstas los permitan. 
Como abogados no podemos ni debemos negar ni tapar 

las circunstancias que rodean el conflicto, sino afrontarlas 
junto al cliente; asumiendo que no siempre podemos solu-
cionar todos los conflictos que se nos plantean, y a veces, 
el cliente puede no aceptar nuestra ayuda, y debe seguir 
su destino, a pesar de que, como abogados creamos que la 
solución sería otra.

3.- Mantenimiento de una relación adulta.
 La relación con el cliente debe ser siempre entre adultos, 

tanto por parte del cliente, en ocasiones “infantilizado” 
ante el conflicto, como del profesional, evitando colocarse, 
aun de manera inconsciente, en el rol de padre o madre. El 
cliente, aun con el asesoramiento del abogado, debe asumir, 
desde donde le corresponde asuntos que sólo puede y debe 
asumir él.

4.- Empatía sistémica.
 La empatía sistémica se fundamenta en la mirada e inclu-

sión del excluido. El abogado debe ampliar la mirada en la 
relación con su cliente e incluir, principalmente, a los mi-
embros excluidos de su familia. En el excluido se encuentra, 
muchas veces, la clave de la resolución del conflicto.

5.- Tomar todo tal como es. 
 Este último orden de la ayuda, se resume en confrontar 

el conflicto para resolverlo, pero sin juzgar. Aceptar a las 
personas y a las cosas como son, por muy distintas que sean 
a nosotros mismos.

La aplicación de estos cinco Ordenes de la Ayuda ya supone un 
cambio importante en la mirada que dirigimos a los asuntos 
que pasan por nuestras manos, como abogados, y nos acerca a 
una solución del conflicto más honesta y cercana a la verda-
dera razón que el mismo oculta. Resolución del conflicto que 
se encaminará a la aportación de paz a las partes, más allá de 
la propia resolución judicial, y con ello, a la descongestión del 
sistema judicial, absolutamente colapsado y agotado. 

Parafraseando a Platón: “Donde reina el Amor sobran las leyes”.



La tributació local en temps de pandèmia 

Maria del Carme 
Esteban Espigó

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

Gestionar una pandèmia és una situació per a la que ningú 
estava preparat. Gestionar-la des d’un punt de vista sanitari ha 
de ser quelcom si menys no moralment complicat donada la 
implicació de factors sensibles en joc com és la vida humana. 
Gestionar-la des d’un punt de vista econòmic no és menys 
complicat, ja que implica decisions que a certs nivells poden 
comportar deixar famílies senceres sense els ingressos mínims 
diaris. Però si intentem combinar ambdues gestions, la sanitària 
i l’econòmica, ha quedat demostrat que podem arribar un punt 
de no retorn essent impossible assolir un punt convergent entre 
ambdues. 

Tots sabem les conseqüències que ha portat la gestió d’aquesta 
pandèmia i que encara patim a dia d’avui, sense un punt final 
en l’horitzó: provar de salvar vides descongestionant el sistema 
sanitari ha comportat tancament d’activitats, alguns parcials i 
d’altres totals, alguns intermitents i d’altres que ja fa gairebé un 
any que duren. Però no podem oblidar que darrere aquestes 
activitats tancades hi ha empresaris, famílies, autònoms, ... en 
resum, gent que menja cada dia d’aquests negocis i que sense 
ajudes suficients no poden tirar endavant. 

I si a la manca d’ingressos els afegim continuar pagant impostos 
igual que si tinguessin les seves activitats obertes i a ple rendi-
ment, és com ficar la rúbrica a una sentència condemnatòria. 
I això és el que passa, entre d’altres, amb l’Impost sobre Acti-
vitats Econòmiques, més conegut com IAE. Si bé és cert que 
aquest impost no afecta a petits empresaris i autònoms si la seva 
facturació no supera el milió d’euros, no podem oblidar que en 
una zona eminentment turística com és la nostra Costa Dau-
rada, cadenes hoteleres i de restauració que si superen aquesta 
xifra, han vist com els seus negocis majoritàriament de tempo-
rada han hagut de romandre tancats deixant la xifra de negoci 
de 2020 en 0 euros rodons, o tendent a aquesta xifra en els casos 
que han obert però assolint una ocupació anecdòtica, ja que el 
mercat internacional ha estat nul per les restriccions tant del 
nostre país com dels països veïns,  i el mercat nacional ha estat 
molt complicat de mobilitzar per la por i les limitacions a totes 

les comunitats autònomes, a més de la baixada del poder ad-
quisitiu que ha experimentat el potencial turista interior a causa 
de tancaments de negocis o d’estar en un ERTO de vegades la 
família sencera. En definitiva, un peix que es mossega la cua. 
I crec que arribats a aquest punt és molt important destacar que 
la Llei reguladora d’Hisendes Locals, aprovada pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, defineix l’IAE en el seu article 78 
com “ un tribut directe de caràcter real, el fet imposable del qual 
està constituït pel mer exercici, en territori nacional, d’activitats 
empresarials, professionals o artístiques”. 

Per tant, si la pròpia definició jurídica del tribut determina que 
el seu fet imposable serà l’exercici d’una activitat, ens pregun-
tem: és de rebut seguir cobrant aquest impost a les activitats que 
no s’han pogut dur a terme? Decisió complicada però potser 
fora necessari que l’autoritat competent decretés una exemp-
ció per a l’impost a satisfer aquest 2021 per a totes aquelles 
activitats que han estat sotmeses a restriccions estrictes que 
han fet impossible o gairebé inviable el seu desenvolupament, 
en especial per a tot el sector turístic i d’hostaleria que tant ens 
afecta a les nostres comarques. Som conscients de la incapacitat 
de tresoreria de les arques públiques per a gestionar un progra-
ma d’ajudes a tots els sectors afectats que puguin ja no reflotar 
l’economia, si no tan sols intentar mantenir-la a un nivell fora 
del punt de no retorn. Però si no hi ha recursos per a aquestes 
ajudes, s’hauria d’intentar minimitzar la càrrega impositiva per 
no ofegar més al contribuent. I el mateix podríem dir d’altres 
tributs municipals con per exemple l’IBI: pagar un  impost per 
gaudir d’una segona residència on no t’has pogut desplaçar du-
rant molt temps o d’un  local on no has pogut exercir l’activitat? 
I així un llarg etcètera...

I ho hem de fer si no volem trobar un escenari post-pandèmic 
pitjor que la pròpia pandèmia en si. Hem de guanyar la batalla 
al virus com col·loquialment es diu, però no tan sols des del 
punt de vista sanitari, hem de sobreviure en tots els aspectes de 
la vida, i això inclou també l’econòmic.
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De l’ostracisme a l’èxit : la  Llei 25/2015, de 28 de 
juliol, de la segona oportunitat 

Quan al juliol del 2015 es va publicar al BOE “La Llei de Segona 
Oportunitat” semblava que quelcom canviaria respecte del 
futur de moltes famílies a l’hora de buscar una sortida lògica a la 
desfeta empresarial i personal que, motivada per la crisi econò-
mica, s’ha endut per endavant il·lusions, patrimonis i, sobretot, 
el demà de molta gent, sense cap possibilitat de reconduir el 
tema.

La Llei no va tenir, d’entrada, una bona acollida, fonamental-
ment pel desconeixement de la mateixa, ja sigui de manera in-
teressada o no, ja que la publicitació que era necessària no es va 
portar a terme i malauradament “les bonances” que contenia, 
no van ser conegudes per una gran majoria de la població que, 
fins fa pocs mesos, no ha sigut conscient de l’existència d’un 
“mecanisme” sense precedents que li permetia buscar alternati-
ves davant la seva desfeta personal.

No serem nosaltres qui posem en dubte l’avanç de la legislació 
referida, avui vital en la solució de qualsevol plantejament, amb 
garanties, per donar resposta a models personals i empresarials 
en caiguda lliure; ara bé, el que també ens han ensenyat aquests 
anys d’aplicació, restringida, és la necessitat de les millores al 
marc legal per adequar-la a la nova realitat que ja es veu, poste-
rior a la crisi pandèmica.

Per altra banda tampoc es pot oblidar que la normativa vigent 
té les seves carències i s’ha vist, inclús, condicionada amb altres 
normatives com la posada en marxa del Text Refós de la Llei 
Concursal  que va entrar en vigor el passat 1 de setembre de 
2020, i que ha incidit en punts conflictius de la “Llei de la Segona 
Oportunitat”, de difícil comprensió si realment la filosofia de la 
llei es vol fer realitat, i no quedar com quelcom “inacabat”.

Tampoc podem oblidar la transposició de la normativa Europea, 

Directiva 2019/1023, a la legislació espanyola, en un punt tant 
conflictiu pel que fa als deutes amb Hisenda i la Seguretat Social, 
dels milers d’interessats potencials en la normativa i la seva 
eficàcia pràctica; malauradament sembla que no es produi-
rà aquesta transposició fins al juny de 2022 ja que així ho ha 
demanat el Govern Espanyol, en un exercici de falta d’implicació 
cap a un model normatiu que no pot deixar de costat una part 
dels deutes dels implicats a l’hora de veure una alternativa amb 
garanties.

Estem, per tant, davant una legislació que ha passat de l’oblit a 
l’actualitat més directa, però a la que li manquen determinades 
“modificacions” emblemàtiques per constituir l’eina eficaç, a 
tots els efectes, que requereix la situació econòmica de la que 
venim, que ha deixat a la misèria a milers de professionals i 
emprenedors.
Tornant a la directiva, pendent d’harmonització, introdueix 
el concepte “valoració de la bona fe” com el fet diferencial i 
definitiu a l’hora  de  donar el “benefici d’exoneració” il·limitat, i 
és aquí on creiem que no hauríem de quedar-nos enrere a l’hora 
d’activar una resposta legal que permeti als “insolvents i sobre-
endeutats de bona fe” obtenir una exoneració de deutes que sí  
els doni també una segona oportunitat real. 

Esperem que, finalment, el seny es faci realitat i no haguem 
d’entrar en una via judicial infinita per aclarir si el blindatge dels 
crèdits públics, Seguretat Social i Hisenda, és viable o no, amb el 
que això suposarà de pèrdua de temps per molts ciutadans que 
ja no s’ho poden permetre,  per tornar a uns mercats cada cop 
més orfes d’emprenedors, i per reconduir un model productiu en 
caiguda lliure des de fa molts mesos.

Certament l’esforç que ha comportat posar el tema de la “Segona 
Oportunitat” com una referència emblemàtica a l’hora de trobar 
noves esperances per molts ciutadans, no pot deixar-se sota el 
dubte raonable a casa nostra, quan la norma intracomunitària 
obliga als Estats membres a activar mecanismes de resposta a la 
insolvència empresarial, buscant la seva prevenció, però també 
de protecció als deutors de bona fe  per que puguin continuar en 
la seva aposta per la viabilitat econòmica, la creació de llocs de 
treball i, sobretot, la supervivència personal a tots els nivells. Es 
pot perdre tot, però això no pot ser infinit i, per tant, el concepte 
“Segona Oportunitat” no pot ser una qüestió teòrica limitada 
a determinats creditors, sinó que ha d’oferir una alternativa 
possible, sense cap exclusió creditora, sigui quina sigui, inclús la 
pública, sempre que la bona fe estigui ben acreditada.

Lluís Badia
Col·legiat núm. 837

Jaime Campà
Col·legiat núm. 2326

Copresidents de la Secció 
de Dret a la Segona
Oportunitat



ACCIÓ SOCIAL

Llar Natalis i el seu projecte amb mares sense 
recursos

El Col·legi de l’Advocacia de Tarragona és una corporació de 
dret públic i, com a tal, entre les seves finalitats s’hi compta la 
de contribuir a promoure una societat més justa, igualitària i 
amb més drets. La Fundació és des d’on s’articulen els eixos del 
programa d’acció social del Col·legi amb la col·laboració amb 
diferents institucions d’ajuda als sectors més desafavorits. 

Llar Natalis és un projecte impulsat l’any 2015 per l’Arquebis-
bat de Tarragona que acull mares gestants amb risc d’exclusió 
social. El 2018 l’ICAT i aquesta entitat van signar un conveni per 
la prestació d’un servei d’orientació jurídica gratuït i personalit-
zat per part d’advocats i advocades voluntaris a les usuàries del 
centre. 

Actualment Llar Natalis compta amb nou places disponibles. 
Carmen Cumplido, treballadora social del centre, ens explica 
més detalls sobre el seu funcionament. “Al principi de la seva 
fundació la feina principal va ser condicionar l’espai i donar a 
conèixer el servei a les diferents entitats, serveis socials, hospi-
tals, Centres d’Atenció Primària, parròquies, etc. de Tarragona 
però ja des de l’any 2016 hem atès a vint-i-set dones residents a 
la Llar i altres dones, no residents, però que requerien infor-
mació puntual o han estat derivades a altres serveis segons les 
seves necessitats”.

El perfil de les dones residents a la Llar Natalis és principal-
ment dones gestants sense recursos econòmics i absència de 
suport familiar que volen donar continuïtat a l’embaràs tot i les 

dificultats amb què es troben.  Sobre la mitjana d’edat concreta 
que “ es una mitjana d’edat molt àmplia, amb dones d’entre 18 
a 40 anys algunes ja amb fills i altres sense que arriben derivades 
del servei social de referència, ja sigui dels serveis socials bàsics, 
d’atenció primària, d’hospitals, Creu Roja, Càritas, etc. “

Respecte a l’adaptació de les dones, Cumplido explica que des 
del centre s’aconsella que la dona que ha de viure temporal-
ment a la Llar vingui a conèixer el servei abans de l’ingrés “ja 
que detectem en la majoria dels casos cert temor per allò que 
desconeix i pel que es trobaran: altres dones que no coneix i 
que haurà de conviure amb elles, les normes establertes, etc.  A 
vegades ens trobem amb problemes d’adaptació o d’acceptació 
de les normes de convivència, ja que la majoria de les dones 
estan acostumades des de molt joves a viure de manera molt 
independent i a vegades sense hàbits adquirits”.

Des què la dona entra a la Llar Natalis hi ha una coordinació 
amb el servei que ha realitzat la derivació. Quan la dona deci-
deix marxar, ja sigui abans o després de donar a llum, s’informa 
al servei que ha fet la derivació. La responsable del centre assen-
yala que hi ha un tant per cent molt baix de dones que deci-
deixen marxar abans de donar a llum. I afegeix que “la majoria 
fan tot el procés fins que poden viure de manera autònoma que 
és un dels objectius principals del servei.”

Sobre com els va afectar la pandèmia explica que no van tenir 
cap cas de contagi i que “tot i que vam detectar més tensió en les 
residents amb motiu del confinament i la inseguretat, el servei 
va continuar funcionant quant a l’admissió de dones, encara 
que això va provocar un cert temor per la possibilitat de conta-
gi”.  Entre les limitacions provocades hi ha que no s’hagin pogut 
dur a terme algunes activitats formatives per a les residents que 
s’havien realitzat els darrers anys.

“des del centre s’aconsella que la dona que ha de viure 
temporalment a la Llar vingui a conèixer el servei abans 
de l’ingrés ja que detectem en la majoria dels casos cert 
temor per allò que desconeix i pel que es trobaran”
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A la pregunta de quines són les principals consultes legals que 
fan les usuàries explica que normalment tenen relació amb l’as-
sessorament de pensió d’aliments dels fills, sobre la separació 
de la parella, els deutes, etc. Per a les consultes més complexes 
es tramita la justícia gratuïta. Diu que anualment es poden 
realitzar aproximadament cinc o sis consultes.

Ens interessa també saber què passa un cop neix la criatura. 
“Un cop ha nascut el nadó les dones realitzen el curs postpart a 
l’ASSIR (Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva) i se li pro-
porciona una bona valoració dels canvis que es produeixen, 
tant físics com emocionals, assistència, suport i informació”. 
També, diu, “a la llar comptem amb professionals de l’àmbit de 
la maternitat: ginecòloga, llevadores i pediatra que puntualment 
poden assessorar a la dona”. La pediatra acudeix al centre un 
dia a la setmana i supervisa que els nadons estiguin ben atesos 
i facin una bona evolució en el desenvolupament de la primera 
etapa infantil. Però l’atenció no acaba aquí. “Les dones compten 
setmanalment amb el suport d’una psicòloga que les atèn des 
de l’entrada a la llar i fins a la sortida, inclús se’ls hi dóna la pos-
sibilitat, en cas necessari que puguin continuar rebent suport 
psicològic encara que ja no estiguin vinculades al servei”.

Sobre el temps d’estada a la Llar, Cumplido exposa que les 
dones poden estar al centre entre 6 i 12 mesos tot i que en cas 
necessari, si està fent una bona evolució, es pot allargar la seva 
estada.

Un altre dels objectius principals de la Llar és que les dones 
es puguin desenvolupar per si mateixes un cop la criatura ha 
nascut.  “Les residents de la Llar Natalis reben formació dins i 
fora del servei i depèn del perfil de dones que tinguem en cada 
moment”. Normalment s’ofereix alfabetització en els casos de 
dones immigrants que han de perfeccionar l’idioma, curs de 
català, d’anglès, treballs manuals, sessions de risoteràpia i de 
relaxació, sessions de reflexoteràpia, sessions de fisioteràpia. 
També es fan xerrades sobre alimentació, les emocions, etc.  

Segons el perfil, algunes dones accedeixen a cursos impartits 
per Càritas que estan vinculats a la inserció laboral. Càritas Dio-
cesana de Tarragona també fa una aportació econòmica suple-
mentària al centre i els ofereix accés a altres recursos com roba, 
aliments, etc. A nivell d’integració laboral Llar Natalis compta 
amb també amb la col·laboració de la fundació Randstad que 
permet introduir a aquestes dones al món laboral.

A la Llar Natalis treballen una treballadora social que és la res-
ponsable tècnica i tres religioses que fan la tasca d’educadores 
i que són les que acompanyen a les dones en el dia a dia. A més 
a més a més hi ha un equip de 40 voluntaris i que és gestionat 
per una voluntària com a  responsable en el marc de la nostra 
entitat.”

Parlant sobre els voluntaris, ens sorprèn el ventall de perfils 
professionals que s’hi troben. Cumplido explica que “dins de 
l’equip de voluntaris hi ha un grup de professionals, integrat 
per ginecòloga, pediatra, infermeres, llevadores endocrina, 
psicòloga, mediadora, professors, insertora laboral, advocats, 
farmacèutica, etc. que realitzen una tasca puntual quan sorgeix 
la necessitat i que ofereixen suport puntual i realitzen activitats 
de caràcter formatiu com poden ser xerrades sobre alimentació, 
cura dels nadons, des del punt de vista professional establir 
pautes i conductes saludables per una correcta evolució de la 
gestació, orientació en l’àmbit laboral, etc. “. Al seu torn, un altre 
grup de voluntaris són els que  realitzen diverses tasques del 
dia a dia dins la llar com el suport en les tasques relacionades 
amb la neteja de la llar i  dirigir les diferents activitats i tallers de 
formació.

Des del Col·legi volem agrair a totes i tots els treballadors i vo-
luntaris d’aquesta entitat la tasca que estan fent d’ajuda i suport 
a les dones gestants sense recursos. Des de la nostra institució 
esperem continuar formant part d’aquesta “família” contribuint 
amb l’assessorament jurídic i altres projectes que puguin anar 
sorgint en el futur.

”Les dones poden estar al centre entre 6 i 12 mesos tot i 
que en cas necessari, si està fent una bona evolució, es pot 
allargar la seva estada.”
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Efectos de la solicitud de acuerdo extrajudicial 
de pagos de la segunda oportunidad de persona 
natural
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1.- REGULACIÓN LEGAL
 
El texto refundido de la nueva Ley concursal regula el acuerdo 
extrajudicial de pagos, en adelante AEP, en los artículos 631 a 
694 del Libro II, del Título III del Real Decreto Legislativo 1/2020, 
de 5 de mayo, por el que aprueba el texto refundido de la Ley 
Concursal, en adelante TRLC, configurándose como la primera 
de las etapas de la segunda oportunidad. En este artículo, 
pretendemos resolver los problemas prácticos que se suscitan 
como consecuencia de la nueva regulación.

2.- EFECTOS DE LA ADMISIÓN DE LA SOLICITUD

2.1.- Efectos sobre el deudor

2.1.1.- Actos autorizados y actividades prohibidas

Los efectos de la aceptación del mediador sobre la persona 
del deudor se concretan en la norma 639 TRLC, iniciándose 
los mismos con la solicitud de nombramiento de mediador 
concursal. Los efectos sobre el deudor presentan una regulación 
mixta, esto es, por un lado, se concretan las actividades que 
puede realizar el deudor, y, por otro lado, se determinan las 
actuaciones que resultan prohibidas.

En cuanto a las actividades que podrá seguir realizando el 
deudor, las mismas se concretan en sus actividades laborales, 

empresariales o profesionales. De la literalidad del texto 
normativo, podría entenderse que esta referencia es exclusiva 
de las personas naturales empresarias, nada más lejos de 
la realidad, pues las personas naturales no empresarias, 
también pueden ejercer una actividad económica de gestión 
patrimonial, pensemos, por ejemplo, en la gestión de alquileres 
de su propiedad, venta de bienes…(text destacat)  Esta 
permisibilidad de actuación del deudor, constituye un elemento 
diferenciador respecto de las medidas adoptadas en el concurso, 
en el que, conforme al artículo 106 TRLC, según la modalidad 
de concurso, se requerirá de la necesaria autorización de los 
administradores –concurso voluntario- o directamente a su 
suspensión - concurso necesario-.

En cuanto a las actividades que no podrá realizar el deudor, 
las mismas se delimitan en el precepto 639 TRLC, el cual 
establece que el deudor se abstendrá de realizar cualquier 
acto de administración y disposición que exceda de los actos 
u operaciones propias del giro o tráfico de su actividad. El 
poder de disposición resulta limitado normativamente, pero 
el texto legal peca de inconcreción al resultar la prohibición 
ambigua. Así, ante la falta de concreción de qué actos pueden 
considerarse que exceden de los actos u operaciones propias del 
giro o tráfico de su actividad, una solución sería la aplicación de 
las reglas contenidas en las normas 111 y 112 TRLC, establecidas 
en la fase de concurso. 

La primera de las normas –artículo 111 TRLC- regula la no 
interrupción de la continuación de la actividad profesional 
o empresarial que viniera ejerciendo el deudor, siempre y 
cuando, los actos a realizar se consideren imprescindibles para 
la continuación de su actividad, siempre que se ajusten a las 
condiciones normales del mercado, sin perjuicio de las medidas 
cautelares que hubiera adoptado al respecto el juez al declarar el 
concurso.

El segundo de los preceptos –artículo 112 TRLC- limita la 
libertad de actividad a la autorización del administrador 
concursal, el cual podrá autorizar los actos u operaciones propios 
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del giro o tráfico de aquella actividad que, por razón de su 
naturaleza o cuantía, puedan ser realizados por el concursado 
o por su director o directores generales. Aplicando esta regla del 
concurso a la fase pre concursal, sería el mediador concursal, 
el que determinaría qué actos exceden o no de la actividad 
ordinaria.

Asimismo, ante esta ambigüedad, entendemos que sobre 
los actos que consideren los acreedores que exceden del 
poder de disposición del deudor, podría ejercitarse la acción 
de anulabilidad sobre los mismos, de forma análoga a lo 
establecido en el artículo 109 TRLC (text destacat), pudiendo 
ser, incluso estas actuaciones, causantes de la calificación de 
culposo del concurso consecutivo. 

2.1.2.- Mejor posición en la solicitud del  beneficio de 
exoneración del pasivo insatisfecho

El intento de AEP tiene consecuencias futuras, en concreto, en 
la tercera de las fases de la segunda oportunidad, esto es, en la 
solicitud del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. 
Esta exoneración no se encuentra exenta de condiciones, siendo 
una de ellas, la necesidad de acreditar, conforme al artículo 
488.1 TRLC, que se haya celebrado o, al menos, intentado 
celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores1, 
siempre y cuando, se reuniesen los requisitos para poder hacerlo2. 
El dispar tratamiento que se concede a los deudores que han 
intentado o no el AEP, se traducen en unas mejores condiciones 
económicas. Así, de haberse intentado el AEP, para obtener el 
BEPI será suficiente con satisfacer en su integridad los créditos 
contra la masa y los créditos concursales privilegiados, mientras 
que de no haberse intentado, conforme a las directrices del 

1. AAP Barcelona, Sección 15ª, de 04 de junio de /2020, Id Cendoj: 
08019370152020200088.

 2. En cuanto al intento de AEP es necesario que este sea real, y no intentos con 
propuestas irreales. Al respecto, la SAP Huelva, Sección 2ª, de 15 de mayo de 2017, 
sostiene que en cuanto al AEP (…) más que un acuerdo serio de cara a solventar 
las deudas con los acreedores que es su verdadera finalidad, parece un intento de 
cubrir el expediente de cara a obtener el beneficio, pues más parece una quita del 
98.5% de las deudas, con una propuesta del pago del resto a diez años, que fue 
rechazado por todos los acreedores, sin ni siquiera intentar propuestas por ellos 
para modificarlo, ni estar interesados por asistir a la reunión propuesta por el 
mediador, en definitiva no se acreditan ni negociaciones serias con carácter pre-
vio al formular el acuerdo. Por lo tanto el haber tramitado de manera formal un 
AEP, no equivale a haber intentado el mismo. Id Cendoj: 21041370022017100262. 
Un ejemplo de propuestas irreales, se encuentra plasmado en la SAP La Rioja, 
Sección 1ª, de 29 de julio de 2016, en la que se solicita una quita del 100% las 
deudas. Id Cendoj: 26089370012016100300.

apartado segundo de la norma 488 TRLC, solo podrá obtener ese 
beneficio si en el concurso de acreedores se hubieran satisfecho, 
además de los créditos contra la masa y los créditos privilegiados, 
al menos, el veinticinco por ciento del importe de los créditos 
concursales ordinarios3.

2.1.3.- Suspensión de la declaración del concurso

La norma 594 TRLC defiende que no se admitirá a trámite la 
solicitud de concurso presentada con anterioridad al transcurso 
del plazo de tres meses, o de dos meses si el deudor fuera 
persona natural que no tuviera la condición de empresario, a 
contar desde la comunicación de apertura de negociaciones 
y nombramiento de mediador concursal en la fase del AEP4. 
La finalidad última radica en imposibilitar que durante la 
tramitación del AEP algún acreedor pueda incoar un concurso 
necesario. 

2.2.- Efectos sobre el acreedor 

2.2.1.- Suspensión e imposibilidad de incoar ejecuciones

La suspensión de las ejecuciones se produce en un doble 
sentido. En primer lugar, si la ejecución ya está iniciada, la 
misma se suspenderá por el Juez que la tramite, conforme a 
las directrices de la norma 589 TRLC. En segundo lugar, de no 
encontrarse iniciada la ejecución, el inicio del AEP se traduce 
en la imposibilidad de incoar un proceso ejecutivo contra el 
deudor, ya sea de carácter judicial o extrajudicial de acuerdo 
con los postulados establecidos en el precepto 588 TRLC. No 
obstante, esta prohibición no es absoluta, regulándose dos 
excepciones, una de carácter temporal y otra de naturaleza 
objetiva.

Las limitaciones temporales se concretan en no establecer 
una suspensión indefinida, sino que la misma es acotada 
temporalmente en la norma 588 TRLC, para las personas 
naturales no empresarias, concretándose la suspensión en un 
periodo máximo de dos meses y, para las personas naturales 
empresarias, concretándose el plazo en tres meses, sin que 
exista posibilidad de prórroga. La inconcreción normativa, 

3  La diferencia existente entre las dos vías para obtener el BEPI se plas-
ma en el AAP Barcelona, Sección 15ª, de 11 de mayo de 2020, Id Cendoj: 
08019370152020200057.

4 AAP Córdoba, Sección 1ª de 28 de abril de 2020, Id Cendoj: 
14021370012020200084.
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se concreta en la falta de determinación del dies a quo del 
cómputo del plazo. A nuestro entender, el inicio del cómputo 
debe iniciarse con la resolución del órgano competente, 
dándose por comunicado y acordando la suspensión de las 
ejecuciones en curso.  

Las limitaciones objetivas se encuentran reguladas en dos 
normas, esto es, en los artículos 591.2 y 592 TRLC. La finalidad 
de esta limitación es clara, evitar que en caso de fracaso del 
AEP, e inicio del concurso consecutivo, los acreedores reales no 
pudiesen efectuar una ejecución separada de su garantía, en 
especial, en los supuestos de personas físicas no empresarias, 
cuyo concurso se inicia en fase directa de liquidación.

El primero de los artículos establece hasta tres posibilidades en 
relación a los créditos garantizados con garantía real. En primer 
lugar, como regla general se permite la iniciación de ejecuciones 
sobre bienes sujetos a garantía real. En segundo lugar, de 
tratarse los bienes de vivienda habitual, iniciada la ejecución, 
la misma se suspenderá, hasta el transcurso del plazo de tres 
meses, para personas naturales empresarias, o dos meses 
para el supuesto de personas naturales no empresarias. En 
tercer lugar, de recaer la garantía real sobre bienes sujetos a la 
actividad empresarial o profesional, la ejecución se suspenderá, 
con los mismos plazos indicados anteriormente5. La segunda 
de las normas establece que también serán inmunes a la 
paralización ejecutiva, los créditos de derecho público, por ser 
ajenos a los resultados de la negociación del AEP. 

2.2.2.- Cierre registral

La designación del mediador debe ser comunicada a los 
correspondientes Registros para su inscripción, como anotación 
preventiva en la correspondiente hoja registral. La intención 
de esta anotación se concreta en no causar un perjuicio a los 
acreedores que participan en el AEP, respecto a su preferencia 
en relación al patrimonio del deudor. Así, el artículo 591.3 
TRLC prohíbe efectuar anotación alguna respecto de los bienes 
del deudor, embargo o secuestros posteriores, actuando la 
anotación de la apertura del procedimiento de AEP como de 
cierre registral.

5  La diferencia existente entre las dos vías para obtener el BEPI se plas-
ma en el AAP Barcelona, Sección 15ª, de 11 de mayo de 2020, Id Cendoj: 
08019370152020200057.

2.2.3.-  Imposibilidad de efectuar actos de mejora respecto del 
deudor común

Esta prohibición encuentra sustento legal en la norma 664.1 
TRLC, la cual sostiene que una vez designado mediador 
concursal, deberán abstenerse de realizar acto alguno dirigido 
a mejorar la situación en que se encuentren respecto del deudor. 
Una vez más, el TRLC peca de inconcreción, al no especificarse 
qué concretos actos quedan prohibidos. Ante esta ausencia 
de precisión normativa, y en base a un estudio conjunto del 
articulado del TRLC, consideramos que se deja poco margen 
de actuación al acreedor, pues una de las circunstancias que 
imposibilitaba la incoación del deudor de acudir al AEP, era 
tramitar paralelamente un acuerdo de refinanciación, por lo que 
partiendo de esta prohibición, deben inadmitirse actuaciones 
modificativas de la relación jurídica inicial que modifiquen las 
expectativas de cobro, como podrían ser actos novatorios de las 
relaciones jurídicas existentes. Partiendo de esta prohibición, 
si el deudor contraviniese la misma, la actuación de mejora 
realizada podría ser subsumible en el tipus legal de perjuicio 
patrimonial regulado en la norma 228 TRLC.

2.2.4.-  Suspensión del devengo de intereses

El precepto 665 TRLC establece que durante el plazo de 
negociación del AEP y respecto de los créditos que pudieran 
verse afectados por el mismo, se suspenderá el devengo 
de intereses tanto de carácter legal como de naturaleza 
convencional. Esta regla general presenta excepciones, pues la 
suspensión no afectará, conforme a las normas del concurso, 
a los créditos salariales, que devengarán intereses conforme 
al interés legal del dinero y los créditos con garantía real, que 
devengarán los intereses remuneratorios pactados hasta donde 
alcance el valor de la garantía –artículo 152 TRLC-.
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