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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 Urbano
Degana

El passat 12 de juliol celebràvem el Dia de la Justícia Gra-
tuïta, una jornada reivindicativa en què des dels col·legis 
de l’advocacia posem en valor la contribució que el nostre 
col·lectiu fa a la societat amb aquest servei, que garanteix 
el Dret a Defensa de tota la societat, especialment entre els 
sectors amb menys recursos. Una tasca que, per cert, ne-
cessita ser dignificada a nivell de retribucions, l’altre cavall 
de batalla d’aquesta jornada d’homenatge a les advocades 
i advocats que fan el Torn d’Ofici i l’Assistència al Detingut. 

La Justícia Gratuïta és un exemple molt concret i tangible 
d’un compromís que el nostre col·lectiu té en el seu ADN: 
la funció social de l’advocacia. Som un pilar fonamental 
de l’Estat de Dret. Perquè participem en tots els debats que 
incideixen en el procés de fer una societat més justa i per-
què estem al servei de tots aquells grups de població que 
pateixen molt especialment les injustícies, els abusos i les 
imperfeccions del sistema. 

Vivim temps complexos. Hem hagut de conviure amb 
una pandèmia i ara som enmig d’una situació econòmi-
ca turbulenta que no serà innòcua. L’advocacia serà on ha 
de ser: al costat de les víctimes dels acomiadaments, dels 
conflictes relacionats amb l’habitatge, de les persones que 

reclamen el seu dret a una Segona Oportunitat... En defi-

nitiva, estarem al servei de la societat, perquè aquesta és la 

nostra missió. 

Però a banda de la nostra contribució orgànica com a pe-

ces clau de l’engranatge de l’Estat de Dret, des de l’ICAT 

anem més enllà. Amb tot un seguit d’accions i col·labora-

cions solidàries amb entitats que treballen en l’àmbit de 

les problemàtiques socials. La Muntanyeta, Càritas, l’As-

sociació Contra el Càncer, entre d’altres, són alguns exem-

ples de causes a les que aportem el nostre gra de sorra, per 

tal d’aprofundir en aquest compromís que tot el col·lectiu, 

i molt especialment el nostre Col·legi, tenim amb la socie-

tat. Una vocació que es concreta tant a nivell de recursos 

econòmics com en el d’aportar know how jurídic per mi-

llorar la situació d’alguns d’aquests col·lectius. 

Al servei de la societat 

 “Som un pilar fonamental de l’Estat de Dret. Perquè 
participem en tots els debats que incideixen en 
el procés de fer una societat més justa i perquè 
estem al servei de tots aquells grups de població 
que pateixen molt especialment les injustícies, els 
abusos i les imperfeccions del sistema”



VIDA COL·LEGIAL

L’ICAT reivindica millorar les polítiques per a la 
conciliació personal i professional de l’advocacia
La Comissió de Conciliació i Igualtat del Col·legi té com a objectiu 
fomentar accions de reivindicació i defensa de la igualtat entre 
dones i homes i la millora en les polítiques de conciliació de la vida 
personal i professional del col·lectiu. Durant el primer semestre 
de 2022 aquesta Comissió ha participat i organitzat diferents 
activitats, entre les que destaquem la preestrena a la seu de l’ICAT 
el passat mes de maig d’un documental per commemorar el Dia 

Mundial contra la LGTBIfòbia  i la participació de membres de 
la Comissió a la presentació i formació de la “Guia contra les 
violències sexuals” elaborada per l’Ajuntament de Tarragona i 
que es va presentar el passat mes d’abril.

Sens dubte, però, la diada més reivindicativa i pública ha estat la 
commemoració del Dia Internacional de la Dona Treballadora 
que se celebra el dia 8 de març. El Col·legi va instal·lar a la 
Rambla Lluís Companys una taula divulgativa per donar veu a 
les reivindicacions pròpies de la diada i es va llegir un manifest 
en el que hi van participar la degana de l’ICAT, Estela Martín, i 
les copresidentes de la Comissió per a la Igualtat, Fina Méndez 
i Mireia López, a més de diversos representants de la Junta de 
l’ICAT, del Grup de l’Advocacia Jove i del col·lectiu de l’advocacia 
de la demarcació. Aquest any el manifest, compartit amb els 
altres col·legis de l’advocacia de Catalunya, va incidir en la 
necessitat de millorar en la conciliació entre la vida professional i 
personal per a les i els professionals de l’advocacia. El document, 
que es va llegir a la Rambla Lluís Companys, reclamava “una 
actitud proactiva (...) en l’aplicació del protocol de criteris 
orientatius sobre suspensió d’actes judicials per coincidència 

d’assenyalaments dels advocats i advocades i per maternitat o 
paternitat, per matrimoni o defunció”, davant la que considera 
“manca de sensibilitat i empatia que alguns òrgans judicials 
tenen encara en relació a aquesta problemàtica”. 

El Col·legi també es va sumar a la campanya #DerechoaConciliar 
engegada durant el mes de març per part del Consejo General de la 
Abogacía Española amb la finalitat de visibilitzar la discriminació 
que es produeix entre els professionals de l’advocacia per no 
poder gaudir dels mateixos permisos i reconeixements a efectes 
laborals amb altres col·lectius. Esperem que amb la nova Llei 
d’eficiència processal, actualment en tràmit parlamentari i 
que incorpora millores importants en matèria de conciliació, 
es pugui avançar i revertir aquesta discriminació que pateix el 
nostre col·lectiu.

Ciutadans i del col·lectiu de l’advocacia durant la diada

Assistents a l’acte, moments després de la lectura del manifest

Declaracions als mitjans de comunicació de Fina Méndez
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El divendres dia 22 d’abril l’ICAT va organitzar 
diferents activitats per celebrar Sant Jordi. Els 
col·legiats que van visitar la biblioteca es van 
poder endur com a obsequi un llibre genti-
lesa de diferents editorials jurídiques. A més 
d’aquests exemplars, també es van oferir els 
llibres editats pel propi Col·legi i es va donar 
accés a diferents llibres electrònics. La jorna-
da va concloure al migdia i hi van participar 
més de noranta companys i companyes i es 
van repartir més d’un centenar de llibres. 
També, i coincidint amb la celebració de la 
diada de Sant Jordi, l’ICAT va acollir la pre-
sentació a les comarques de Tarragona de 
Compendium.cat, un portal que neix amb 
l’objectiu de fomentar l’ús del català en l’àm-
bit jurídic. El projecte l’impulsa el Consell de 
l’Advocacia i l’ha liderat des del punt de vista 
tècnic Anna Arnall, lingüista i professora de 
la UOC. Aquest portal està concebut com un 
motor de cerca que permet trobar informació 
a una gran quantitat de recursos lingüístics. 
La degana de l’ICAT, Estela Martín, celebra 
que “eines com el Compendium.cat contri-
bueixin a fomentar l’ús del català  i ajudin a 
molts professionals a perdre la por a utilitzar 
la nostra llengua”. Martín ha reconegut que 
“l’ús del català millora als judicis, però això no 
a les sentències, que és l’indicador més clar”.

VIDA COL·LEGIAL

El Col·legi celebra la diada de Sant Jordi

Taula de llibres a la biblioteca de l’ICAT

D’esquerra a dreta, Estela Martín, Anna Arnall i Eusebi Campdepadrós durant la 

presentació del Compendium

Acte de benvinguda a les noves col·legiacions

Com és habitual en aquesta sec-
ció, una vegada més recollim l’ac-
te de benvinguda dels nous col·le-
giats i col·legiades amb motiu de 
la seva incorporació com a lletra-
des i lletrats de l’ICAT. La darrera 
sessió es va celebrar el passat dia 
7 d’abril i hi va participar la dega-
na, Estela Martín, juntament amb 
membres del Grup de l’Advocacia 
Jove.
Aquestes reunions de caire més 
informal, se celebren periòdica-

ment amb la finalitat d’ofe-
rir una atenció més persona-
litzada per part dels màxims 
responsables de la  institució 
per poder atendre els dubtes o 
suggeriments dels nous com-
panys i companyes de pro-
fessió.  Finalitzada la reunió, 
es va realitzar una visita a les 
instal·lacions col·legials. 
Des de l’ICAT celebrem retor-
nar a la normalitat i reprendre 
aquests actes de benvinguda.

Reunió de benvinguda del passat mes d’abril 

Acte de presentació del portal Compendium.cat a les comarques de Tarragona
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El Col·legi, com molts de vosaltres ja sabeu, compta actualment 
amb un equip de 14 persones per atendre i resoldre les vostres 
consultes i ajudar-vos amb tot allò que necessiteu. La majoria 
dels companys i companyes de la secretaria i delegacions del 
Col·legi ja fa anys que formen part de la plantilla de l’ICAT i molts 
de vosaltres ja les coneixeu, però com és natural, també hi han 
hagut algunes baixes i, per tant, noves incorporacions. 
Pel que fa a les baixes, volem aprofitar aquestes ratlles per desit-
jar molta sort a les companyes que recentment han deixat l’CAT 

per iniciar nous projectes laborals. A la Marta Matamoros, que 
va entrar a treballar a l’ICAT el 2018 adscrita a l’àrea de forma-
ció; a la Cristina Roset, que des de l’any 2008 era la responsable 
administrativa de la seu del Vendrell; i a la Carlota Nájar, que es 
va incorporar el 2013 i que actualment era la tècnica adscrita a 
les àrees d’honoraris, gerència, secretaria i deganat. A totes elles, 
moltíssimes gràcies per la vostra implicació i professionalitat. Es-
tem convençuts que la vostra nova trajectòria professional estarà 
plena d’èxits!

El passat mes de gener, i després d’una llarga malaltia, ens va 
deixar la nostra companya Carme Altadill. La Carme es va incor-
porar al Col·legi l’any 2005 com a administrativa al servei de to-
gues del Palau de Justícia. Els que vam tenir la sort de conèixer-la 
i treballar amb ella en recordarem sempre el seu tarannà amable 
i la seva disposició a ajudar. Era una persona entranyable, bona 
companya i que es feia estimar. Els seus companys la trobarem 
molt a faltar i sempre la recordarem. Gràcies Carme.

L’equip de l’ICAT es renova

En memòria de la nostra 
companya Carme Altadill 

Marta Matamoros Cristina Roset Carlota Nájar

I també ens plau presentar-vos a les dues noves companyes que, 
des del passat mes de març,  formen part de la plantilla de perso-
nal del Col·legi. Són la Berta Vives, que ha entrat com a reforç de 

l’àrea del torn d’ofici, i la Laila Rus, com a administrativa a la seu 
del Vendrell. Des del Col·legi us donem una afectuosa benvingu-
da i esperem que us trobeu molt a gust entre nosaltres.

Carme Altadill

Laila RusBerta Vives
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L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona i la delegació de Tarra-
gona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya han renovat l’acord 
de col·laboració que ja van subscriure l’any 2019. La finalitat d’aquest 
conveni  és establir una reciprocitat en la prestació de serveis bàsics en 
matèria de formació, amb la voluntat d’ampliar el programa de cursos i 
xerrades enfocades a la prevenció de les malalties derivades de la nostra 
professió i  ajudar a promoure les polítiques de benestar als despatxos 
professionals, entre altres.
La firma es va celebrar el mes de febrer a la seu de l’ICAT amb la partici-
pació de la presidenta de la Delegació de Tarragona del COPC, Eva Llatser 
Gaya, i de la degana de l’ICAT, Estela Martín Urbano.
Podeu consultar el contingut dels convenis i acords de col·laboració 
subscrits per l’ICAT a la web del Col·legi.

Acord de col·laboració amb el Col·legi de Psicologia de 
Catalunya

D’esquerra a dreta Eva Llatser i Estela Martín

L’ICAT signa un conveni amb el Club Natació Tàrraco

El Club Natació Tàrraco, amb gairebé 60 anys d’història, és un referent 
dins de l’esport aqüàtic i fitness a la ciutat de Tarragona, i recentment ha 
realitzat una important renovació de les seves instal·lacions. Per aquest 
motiu, el passat mes de gener la degana de l’ICAT, Estela Martín, i el pre-
sident del Club Natació Tàrraco, Àlex Jerez,  van celebrar a la seu de l’ICAT 
l’acte de signatura d’un conveni de col·laboració entre ambdues institu-
cions.  Amb la signatura d’aquest acord, l’ICAT amplia els avantatges per 
al nostre col·lectiu amb 2 mesos gratuïts per a les noves altes i amb un 
percentatge de descompte a la quota. Si us voleu donar d’alta o teniu algu-
na consulta, podeu contactar amb el club per correu electrònic a l’adreça 
gerencia@cntarraco.cat.
Esperem que aquesta iniciativa us sigui útil i us animi a fer el pas per prac-
ticar esport!  Àlex Jerez i la degana durant la signatura del conveni

L’ICAT renova el conveni amb el CRAI de la URV
El Col·legi i la Universitat Rovira i Virgili han renovat el seu conveni de col·laboració que facilita l’accés al Centre de Recursos per a 
l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI). Amb aquest acord les persones col·legiades a l’ICAT podran accedir als serveis, instal·lacions i 
fons documentals disponibles a la URV.
Us recordem que el Servei de Biblioteca del Col·legi disposa d’un ampli fons documental, accés a bases de dades online i des de la 
sala de consulta i atenció personalitzada per part de personal tècnic especialitzat. No dubteu en fer ús de tots els recursos que teniu 
al vostre abast i per qualsevol consulta envieu un correu electrònic a biblioteca@icatarragona.com. La biblioteca us respondrà i us 
assessorarà amb el que pugueu necessitar.
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La Fundació ICAT de l’Advocacia activa noves 
ajudes per als col·lectius més vulnerables

Acte d’entrega del donatiu per part de la Fundació

Davant la situació d’emergència humanitària que s’està vivint 
a Ucraïna, la Junta de Govern de l’ICAT “lamenta i condem-
na enèrgicament la decisió de Rússia d’envair Ucraïna, una 
decisió contrària al dret internacional que lesiona els Drets 
Humans i atempta contra la sobirania d’un Estat legítim del 
continent europeu», tal i com van explicar en un comunicat 
publicat el mes de febrer. El Col·legi se sumava així a la gran 
quantitat d’institucions de la societat civil que emplacen a la 
comunitat internacional a defensar activament les llibertats 
civils a la regió i a treballar amb mesures tangibles i efectives 
per posar fi al conflicte, que hores d’ara encara continua.
Arran d’aquesta 
crisi humani-
tària, el Col·legi 
que des del 2015 
forma part de la 
Taula Local per 
les persones re-
fugiades creada 
per l’Ajunta-
ment de Tarra-

gona i el Consell Municipal de Cooperació, ha promogut 
diferents accions de col·laboració a través del Patronat de 
la Fundació, entre elles s’ha fet una donació a la Creu Roja, 
amb qui el Col·legi té un acord de col·laboració,  i s’ha po-
sat a disposició de les persones col·legiades un número de 
compte per a tothom qui vulgui col·laborar. Des de l’inici del 
conflicte, Creu Roja Tarragona s’ha fet càrrec de més de 1000 
refugiats que han arribat a la nostra província.
L’ICAT, com altres col·legis de l’advocacia, ha col·laborat 
també amb el servei d’assessorament jurídic a la ciutadania 
d’Ucraïna que sol·liciti permís temporal de residència o d’asil. 

Aquest servei 
està atès per les 
persones col·le-
giades adscrites 
al torn d’estran-
geria i que si-
guin derivades 
per l’adminis-
tració o ONGs al 
Col·legi. 

Entrega d’un donatiu a la Fundació la Muntanyeta

El dia 31 de març, i en el marc de la reunió del Patronat de 
la Fundació ICAT de l’Advocacia, es va celebrar a la seu de 
l’ICAT l’entrega d’un donatiu a la Muntanyeta, institució 
que es va fundar el 1999 amb l’objectiu de donar assistència, 
protecció, atenció i tutela a les persones que pateixen paràli-
si cerebral a les comarques de Tarragona. Actualment dona 
servei a un centenar d’usuaris a les seves instal·lacions del 
Camí de la Muntanya de Sant Pere i Sant Pau, on hi ha una 
escola, un centre ocupacional i una residència.
L’acte es va celebrar a la seu de l’ICAT i hi van participar, per 
part de l’ICAT, la degana Estela Martín i el diputat de la Junta 
de Govern Jose Ferrándiz. Per part de la Muntanyeta hi van 
assistir el president del patronat de la Fundació, Francesc 
Tarragona, i el Sr. Joan Aregio, vocal. 
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El passat dia 6 de maig el Col·legi es va posar de gala pels actes de 
celebració de la festa col·legial en honor al seu patró, Sant Rai-
mon de Penyafort.
Prop de dues-centes persones van omplir el saló d’actes. Entre 
les autoritats presents a l’acte hi havia representants de l’àmbit 
judicial, acadèmic, de l’Administració, de l’advocacia institucio-

nal, fundacions, col·legis professionals del territori, cossos de 
seguretat, entre d’altres, així com també companys i companyes 
col·legiats a l’ICAT i familiars dels homenatjats.

L’advocacia de Tarragona celebra Sant Raimon 
de Penyafort

La degana Estela Martín durant el seu parlament

JURANTS PADRINS

Sra. Andreia Sofia Branco Pinheiro Sr. José Ignacio Bermejo Sánchez

Sr.  Genís Aixalà Celma Sra. Antònia Celma Celma

Sr. Arturo Jiménez Martín Sra. Irene Raiteri Velasco

Sr. Carlos Emilio del Cacho Estil·les Sr. Josep Maria Estil·les Farré

Sr. Alberto García García Sr. Alberto García Rodríguez

Sr. Kevin Gómez Bové Sra. Anna Tarragó Garcia

Sr. Albert Jesús González Díaz Sr. José María Cenera Alastruey

Acte de Jura
La sessió solemne, acte central de la diada, va començar a les 
18:00h amb la tradicional imposició de togues als nous col·legiats 
i col·legiades.
La degana va donar la benvinguda als assistents i seguidament, 
va donar la paraula a la secretària de la Junta de Govern, Susanna 
Duran, que va donar inici a l’ordre del dia dels actes de la festa,  

amb la jura o promesa dels nous advocats i advocades col·legiats 
a partir del dia 2 d’octubre de 2021 a la nostra institució. Aquest 
any van ser set els jurants que van rebre simbòlicament la toga i 
la insígnia del Col·legi.
El parlament en representació dels nous togats i togades el va fer 
el company Carlos E. del Cacho Estil·les, apadrinat pel col·legiat 
Josep Maria Estil·les Farré. 

Foto de grup de jurants, padrins i homenatjats

La degana fent entrega de la insígnia i la medalla

Taula presidencial 

Carlos E. del Cacho fent el parlament en nom dels jurants
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Seguint amb el protocol de la diada de Sant Raimon de Penyafort, 
es van lliurar les insígnies d’argent als 19 companys i companyes 
que han complert vint-i-cinc anys d’exercici professional conti-
nuat en l’àmbit del Col·legi i sense nota desfavorable en el seu ex-
pedient. El parlament en nom dels homenatjats va anar a càrrec 
del company Miguel Ángel Quílez Romano, que es va adreçar a 
l’advocacia més jove i els va donar un seguit de recomanacions 
que van arrencar més d’un somriure a la concurrència. També va 
tenir paraules d’elogi i admiració per als companys que van reco-
llir la insígnia dels 50 anys, a qui va reconèixer l’enorme mèrit de 
mantenir-se en actiu després de tants anys i amb els importants 
canvis que ha viscut la professió.

Entrega de les insígnies d’argent

Acte d’entrega de la medalla i insígnia d’argent

Miguel Ángel Quílez durant el seu parlament en nom dels homenatjats 

Sr. Josep Maria Arnau Casals

Sr. Meritxell Escudé Bru

Sr. José Luís Pascual Navarro

Sra. Montserrat Martínez Bastida

Sr. Ramon Maria Sans Ballart

Sr. Jaume Canela Ferré

Sr. Jaume Coll da Silva

Sr. Jaume Gandia Martorell

Sr. Miguel Ángel Quílez Romano

Sr. David Magrané Obrado

HOMENTAGE ALS 25 ANYS D’EXERCICI

Sr. José María Cenera Alastruey

Sr. Esteban García Rifaterra

Sr. José Antonio  Gracia Hermán

Sr. Xavier Freixas Farré

Sr. Antoni Mendía Martí

Sra. Susana López Mora

Sra. Maria Rosa Oriol Albareda

Sr. Víctor-Manuel Roca Lasuén

Sr. Jerónimo Martín Delgado

Homenatge als companys que compleixen 50 anys de col·legiació 

Després de l’entrega de les medalles d’argent va ser el torn de 
retre homenatge als companys Manuel Roca Marco i Miquel 
Díez Figuerola, que compleixen les noces d’or de la professió. 
Durant l’entrega de les insígnies d’or el públic assistent els va 
acompanyar amb una sentida ovació, en consideració i res-
pecte a la seva llarga trajectòria professional. Manuel Roca, 

durant el seu parlament, va evocar alguns dels moments de 
gran transcendència històrica que van viure els companys 
de la seva generació, alguns especialment durs, però d’altres 
també esperançadors com l’arribada de la transició cap a la 
democràcia amb grans transformacions socials i polítiques i 
de gran afectació per a la professió. 

Miquel Díez rep la medalla d’or Manuel Roca durant el seu parlament
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Medalla d’argent de l’ICAT al vicedegà 
Dins dels actes de la festa, es va lliurar la medalla d’argent del 
Col·legi al vicedegà Julio de Parellada en reconeixement per la 
seva dedicació i implicació 
personal amb la institució, 
des de la seva col·legiació 
a l’any 1989. De la seva tra-
jectòria destaca entre altres 
la seva participació com 
a professor a l’Escola de 
Pràctica Jurídica durant els 
anys 1997 al 2009, professor 
del Màster Universitari en 
Advocacia de la URV du-
rant els cursos 2013 al 2016, 
membre de la Comissió de 
Lletrats informants d’expe-
dients de sol·licitud d’As-

sistència Jurídica Gratuïta del 1997 al 2006, vicedegà de l’Il·lustre 
Col·legi de l’Advocacia de Tarragona des de l’any 2013, vicepre-

sident de la Fundació ICAT 
de l’Advocacia des de l’any 
2014, formant part de manera 
ininterrompuda de la Comis-
sió d’Honoraris Professionals 
durant els últims vint-i-cinc 
anys i sent el seu president 
des de l’any 2013. En el seu 
parlament, Julio de Parellada 
va agrair el reconeixement, 
va fer un elogi de la professió 
i va instar a les noves incorpo-
racions a l’advocacia  a actuar 
sempre “amb humilitat i ho-
nestedat”.

Cloenda de l’acte i sopar de gala

El vicedegà Julio de Parellada rep la medalla d’argent

L’acte va finalitzar amb els parlaments de les autoritats convidades. El fiscal 
en cap, Xavier Jou, que deixa el càrrec i que serà rellevat per la fiscal María 
José Osuna, es va acomiadar agraint al col·lectiu la col·laboració i bona 
entesa que sempre s’ha donat entre ambdues institucions; seguidament 
va ser el torn del primer tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Tarragona, 
Jordi Fortuny; després va prendre la paraula el president del Consell de 
l’Advocacia Catalana, Joan Ramon Puig i Pellicer; i per últim el company 
Eusebi Campdepadrós Pucurull, secretari de Relacions amb l’Administració 
de Justícia. 
Finalitzats els parlaments de les autoritats, va prendre la paraula la nostra 
degana, Estela Martín, que va fer un discurs “ no tant per parlar del dret, de 
la professió i de les nostres reivindicacions si no per parlar de sentiments”. 
La primera part de la intervenció la va dedicar als nous togats i togades, a 
qui els emplaça a “enamorar-se” del dret i que sempre mantinguin aquella 
implicació i entusiasme pròpia dels inicis professionals. Als homenatjats 
pels 25 anys els reconeix el valor de l’experiència, “que et dona la vida i els 
judicis acumulats”. “Ser advocat”, diu, “et fa mantenir jove, perquè sempre 
tenim la sort d’aprendre coses noves i evolucionar constantment”. Als com-
panys que han celebrat les noces d’or de l’advocacia els diu “que no pots 
arribar als 50 anys en aquesta feina si no t’estimes el dret (…) perquè és 
tanta l’exigència de la professió que només es pot entendre per la devoció a 
la feina més bonica del món”. 
Finalment la degana va acomiadar l’acte manifestant de nou el seu agraï-
ment a totes les autoritats i assistents, donant una afectuosa benvinguda als 
nous togats i togades i expressant el seu respecte i admiració als companys i 
companyes homenatjats pels 25 i 50 anys de professió respectivament.
A les 21.30h  va tenir lloc el tradicional sopar de gala que, un any més, es va 
celebrar a l’emblemàtica Casa Miret de Tarragona.

Xavier Jou fa el seu parlament, 
el darrer com a fiscal en cap

Sopar de gala a Casa Miret de Tarragona



NOTÍCIES

El Col·legi acull una jornada sobre l’impacte de les 
noves tecnologies i les relacions laborals
El Consell de l’Advocacia Catalana va programar el dia 20 de juny 
una jornada que es va celebrar a l’ICAT per analitzar l’impacte de 
les noves tecnologies en les relacions laborals. Ponents de reco-
negut prestigi van tractar sobre les bones pràctiques en el teletre-
ball, el dret a la desconnexió digital,  la intel·ligència artificial, les 
relacions col·lectives de treball, la contractació, les obligacions i 
les responsabilitats en matèria de seguretat social i de prevenció 
de riscos laborals i  el fenomen de la globalització, entre altres.
La directora de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, Mar 

España, el catedràtic de Dret del Treball i la Seguretat Social de la 
UAB, Eduardo Rojo Torrecilla, la magistrada de Tribunal Suprem 
especialista en jurisdicció social, Rosa Mª Virolés, el catedràtic de 
Dret del Treball i director de la Càtedra d’Immigració de la UdG, 
Ferran Camas o la magistrada del Tribunal Suprem Mª Luisa Se-
goviano, són alguns dels ponents de la Jornada, que van inaugu-
rar la vicepresidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana 
del Col·legi  de l’Advocacia de Reus, Encarna Orduna i  la degana 
del Col·legi  de l’Advocacia de Tarragona, Estela Martín.

L’ICAT presenta una ponència sobre expedient judicial
electrònic a les V Jornades de Noves Tecnologies del CGAE

La degana de l’ICAT, Estela Martín, amb la degana de l’ICA Reus, 
Encarna Orduna

Una delegació de l’ICAT va participar a les V Jornadas sobre Nue-
vas Tecnologías en el Gobierno y Gestión de los Colegios de la Abo-
gacía que es van celebrar a Gijón els dies 26 i 27 de maig i que van 
acollir prop de 200 participants de més de 60 col·legis de l’advo-
cacia de tot l’Estat .
Durant aquests dos dies es van abordar temes tan rellevants com 
la implantació de l’expedient electrònic en els col·legis de l’ad-
vocacia, els avantatges del servei ACA en el núvol, l’expedient 
electrònic col·legial, les eines digitals en Justícia, i aplicacions 
d’intel·ligència artificial, entre altres qüestions. 
La nostra degana, Estela Martín, va ser l’encarregada de presen-
tar les propostes de l’advocacia en matèria d’accessibilitat i usa-
bilitat per al proper expedient electrònic judicial. La Comissió de 
Noves Tecnologies del Consejo General de la Abogacía Españo-

la ha estat mantenint reunions amb el Ministeri de Justícia per 
poder implantar aquest instrument que suposarà un avenç en 
l’agilitat del sistema judicial. Estela Martín va exposar les deman-
des i propostes plantejades per tal que la propera implantació de 
l’expedient electrònic judicial respongui a les necessitats reals del 
nostre col·lectiu.

Es van celebrar els dies 26 i 27 de maig a Gijón

Taula de ponents durant la sessió del matí

Estela Martín durant la presentació de la ponència sobre expedient 
judicial electrònic
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El Col·legi celebra un acte de reconeixement al 
magistrat Javier Hernández per la seva defensa 
de l’advocacia
El dia 13 de maig va tenir lloc al Col·legi un acte de reconeixement 
a l’expresident de l’Audiència Provincial de Tarragona i actual 
magistrat a la Sala Segona del Tribunal Suprem, Javier Hernán-
dez , en agraïment per l’esperit de col·laboració en la defensa de 
l’advocacia. Un agraïment que també es va expressar al sopar de 
comiat que es va celebrar el dia abans i en el que una nodrida re-
presentació del sector jurídic de Tarragona va reconèixer la seva 
trajectòria.
A l’acte hi van assistir la degana, Estela Martín, acompanyada 
del vicedegà, Julio de Parellada, el tresorer, Alberto García, i del 
diputat de la Junta de Govern, Javier Gutiérrez que li van lliurar 
una mètopa. El magistrat va signar  també al Llibre d’Honor del 
Col·legi. 

La consellera Ciuró amb representants de la judicatura tarragonina 
(crèdits foto Departament de Justícia)

La consellera de Justícia visita l’ICAT per valorar 
el funcionament de la justícia a Tarragona
La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, va participar a una reu-
nió al nostre Col·legi el passat divendres 13 de maig amb l’objectiu 
d’analitzar el funcionament del sistema judicial a la demarcació 
de Tarragona. Hi van assistir, per part de l’ICAT, la degana Este-
la Martín i el vicedegà Julio de Parellada. També hi van prendre 
part la directora dels Serveis Territorials de Justícia a Tarragona, 
Mònica Solé i Padró, el degà del Col·legi de Procuradors de Tarra-
gona, Àngel Ramon Fabregat, i el president dels Graduats Socials 
de Tarragona, Jaume Francesch Garces. La consellera també es 
va reunir amb el president de l’Audiència i els fiscals en cap a qui 
va traslladar que el projecte de Fòrum Judicial avança segons les 
previsions. Actualment s’està fent el programa funcional, una re-

visió del projecte per tal d’actualitzar-lo a les necessitats de tots 
els operadors jurídics implicats. “La voluntat del Departament 
és tenir el millor equipament al servei dels operadors jurídics, 
per tant, que se’l sentin seu”, ha afirmat Ciuró. La proposta del 
projecte original plantejava una distribució d’espais que cal aca-
bar d’ajustar tant per la seva ubicació dins l’edifici com per la 
seva superfície. D’acord amb les previsions del Departament, es 
preveu que durant el 2022 ja es tinguin els recursos econòmics 
per al projecte, que estarà acabat a finals d’any. L’estiu de 2023 
es podrà començar la licitació de les obres i cap a finals d’any es 
començarà amb la construcció. Està previst que les obres acabin 
el 2026 i que el Fòrum estigui en funcionament aquell mateix any.

 Javier Hernández signant al Llibre d’Honor del Col·legi



NOTÍCIES

El magistrat Joaquim Bosch presenta a l’ICAT el 
seu llibre “La patria en la cartera”

La sala d’actes de l’ICAT va ser l’espai escollit per fer la presen-
tació a Tarragona del darrer llibre del magistrat Joaquim Bosch 
(Cullera, 1965) “La patria en la cartera. Pasado y presente de la 
corrupción en España” (Ariel, 2022). 
En un acte presidit per la degana de l’ICAT, Estela Martín, que va 
comptar també amb la participació de l’advocat Francisco Zapa-
ter, Bosch va parlar de la seva obra, que és una reflexió argumen-
tada que busseja en les singularitats del fenomen de la corrupció 
al nostre país, on, segons opinió de l’autor, els quaranta anys de 
dictadura franquista van ser determinants per a la corrupció ac-
tual. Només així es pot entendre la corrupció estructural que pa-
teix el nostre país, l’enorme amplitud del fenomen i les dificultats 
per poder erradicar-la. L’autor defensa que ara mateix, i més que 
el càstig, per fer front a la corrupció cal treballar la prevenció do-
tant l’administració de més i millors mecanismes de transparèn-
cia, de control dels partits polítics i de la contractació pública. El 
llibre és molt interessant perquè aborda tota aquesta problemà-

tica des d’una perspectiva nova, a través d’una visió transversal 
que engloba disciplines com la història, el dret, la política crimi-
nal, l’ètica o la sociologia. Us el recomanem!

L’ICAT aprova per unanimitat la liquidació 
de l’exercici 2021 durant l’assemblea general 
ordinària
El Col·legi va aprovar el 31 de març per unanimitat durant 
la celebració de l’assemblea general ordinària la liquidació 
pressupostària corresponent a l’exercici 2021. Els comptes han 
reflectit un benefici de 5.339,37€ tot i la reducció de les quotes 
col·legials establerta en assemblea d’aprovació del pressupost de 
2021. La institució continua gaudint d’una bona salut financera i 
segueix reforçant i donant compliment tant a les seves funcions 
públiques com de les funcions col·legials. S’ha continuat apostant 
per la formació en format híbrid, s’han seguit duent a terme 
mesures per afrontar la crisi de la COVID, i també reivindicant les 
necessitats del col·lectiu davant l’Administració de Justícia, entre 
d’altres qüestions. Durant la mateixa sessió, i d’acord amb l’ordre 
del dia, també es va donar compte a les persones assistents de la 
memòria anual del Col·legi.

D’esquerra a dreta Estela Martín, Joaquim Bosch i Francisco Zapater 
durant l’acte de presentació del llibre

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





El passat mes de març membres del GAJT van traslladar-se 
a Madrid per fer una trobada amb els companys de la Agru-
pación de Jóvenes Abogados de Madrid per la millora de les 
relacions col·legials, la col·laboració amb convenis forma-
tius i per promoure l’agermanament entre els col·lectius de 
l’advocacia jove d’arreu de l’Estat. També, durant aquesta 
jornada, van ser rebuts per la presidenta de la Abogacía 

Joven, Maia Román, amb qui van posar en comú aspectes 
d’interès comú de l’advocacia jove i, en particular, de les 
inquietuds que afecten als companys i companyes de Ta-
rragona. 

Celebració de la reunió trimestral del JAC i  calçotada
El passat dia 2 d’abril el Grup de l’Advocacia Jove de Tarragona va 
ser l’amfitrió de la reunió trimestral que realitza la Jove Advocacia 
de Catalunya (JAC).
Aquest acte es va celebrar a la seu de l’ICAT i hi van participar els 
GAJ de Tortosa, de Mataró, de Manresa, de Sabadell, de Sant Feliu 
de Llobregat i de Reus. 
La degana, Estela Martín, va ser l’encarregada de donar la ben-
vinguda a tots els participants i va posar en valor la tasca que s’es-
tà duent a terme per introduir als nous col·legiats i col·legiades al 
servei del torn d’ofici. Seguidament la sessió va continuar amb 
el debat sobre la necessitat de seguir treballant per la conciliació 

laboral i familiar, de perseverar per millorar la praxis entre l’ad-
vocacia i la judicatura i també de la necessitat de dur formacions 
encaminades al dret de les noves tecnologies. La clausura de l’ac-
te va posar de manifest la voluntat clara dels membres del GAJT 
per establir compromisos amb els diferents GAJ de Catalunya a 
fi de poder crear noves col·laboracions i dur a terme activitats de 
formació i d’oci conjunts.
També, i com és tradició, es va celebrar una calçotada a Mas Ros-
selló a la que hi van assistir, a més de la Junta Directiva del GAJ i 
participants a la reunió, altres col·legiats i col·legiades de l’ICAT i 
membres de la Junta de Govern. 

La degana, Estela Martín, dona la benvinguda als assistents a la 
reunió

Acte de l’ICAM

GRUP DE L’ADVOCACIA JOVE

Parlem de l’ocupació il•legal a 
Tarragona Ràdio
L’advocada i vocal del Grup de l’Advoca-
cia Jove de Tarragona Alba Escoda va ser 
la convidada en l’edició del mes de maig a 
Tarragona ràdio per parlar sobre l’ocupa-
ció il·legal. Escoda va aclarir aspectes com 
ara perquè Tarragona és la segona provín-

cia a Espanya amb més habitatges 
ocupats, perquè actualment hi ha 
un boom de l’ocupació, la legisla-
ció per regular aquesta xacra o com 
funcionen les màfies que faciliten 
vivenda ocupada il·legalment.

Trobada institucional entre 
el GAJT i l’advocacia jove de 
l’ICAM

Participants a la calçotada del GAJT
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Tindràs l’oportunitat 
de formar-te amb un 

equip docent 
teoricopràctic preparat 

i compromès

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

província (Tarragona, 
Reus i Tortosa)

Assistiràs a judicis de 
les diferents 

jurisdiccions i partits 
judicials a l’assignatura 

de Pràctiques 
Jurídiques

Et proporcionem els 
despatxos per realitzar les 

600 h. de  pràctiques 
curriculars a diferents 
localitats i jurisdiccions

Portaràs el teu primer 
cas amb la simulació 

d’un judici en el Treball 
de Fi de Màster

Rebràs un tracte 
individualitzat i una atenció 

personalitzada

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

Amb el programa de 
simultaneïtat podràs 

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

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

dels nostres estudiants han 
superat l’acreditació per a 

l’exercici de l’advocacia
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XAVIER JOU MIRABENT (Sitges, 1958) 

ENTREVISTA

“A la Fiscalia de Tarragona hi ha hagut dificultats per 
a consolidar l’especialització per l’alta mobilitat de la 

plantilla”

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. El 1985 
fou destinat a la Fiscalia de l’Audiència Provincial de 
Girona i el 1986 a la Fiscalia de l’Audiència Provincial 
de Tarragona; durant el període 1996-2006 va exercir de 
tinent fiscal i el juny de 2006 va ser nomenat fiscal en cap, 
càrrec que ha ocupat fins al mes de maig de 2022. També 
va ser professor associat de Dret Processal a la Facultat de 
Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili (1992-
2006). Entre 1996 i 2006 va ocupar el càrrec de president de 
la Comissió Provincial d’Assistència Jurídica Gratuïta de 
Tarragona.

Vostè ha estat 15 anys al capdavant de la Fiscalia. Durant 
aquestes tres legislatures, quins són els canvis més 
importants que ha viscut la seva professió?

La reforma de l’Estatut del Ministeri Fiscal de 2007 que va 
establir el principi d’especialització. A les Fiscalies es van 
constituir les seccions especialitzades de menors, medi 
ambient, cooperació judicial internacional, sinistralitat 
laboral, violència sobre la dona, seguretat vial, cibercrim i 
altres. A la Fiscalia de Tarragona hi ha hagut dificultats per a 
consolidar-les degut a la mobilitat de la plantilla. També cal 
destacar l’ampliació de la plantilla; a la Fiscalia de Tarragona 
el març de 2006 hi havia de 30 places de fiscal i  actualment 
hi ha 49 places més 2 de reforç.

Des de la seva experiència, quins creu que són els reptes 
més importants als quals haurà de fer front la Fiscalia de 
Tarragona en el futur?

Consolidar i materialitzar el principi d’especialitat en la seva 
plenitud. Així mateix afrontar la ralentització en el tràmit dels 
procediments judicials com a consequència de la pandèmia. 
En un futur llunyà un altre repte serà assumir la instrucció 
de les causes penals que preveuen diversos projectes de 
reforma processal i passa en els altres estats europeus.

Respecte a altres audiències provincials, quines 
particularitats creu que té la nostra demarcació?

Una gran mobilitat de la plantilla de la Fiscalia i també 
dels òrgans jurisdiccionals. En els setze anys que he exercit 
com a fiscal en cap (15 com a titular i 1 en funcions), s’han 
incorporat a la Fiscalia 123 fiscals, la majoria de primer 
destí; d’aquests, 81 han obtingut trasllat a altres fiscalies. Per 
altra banda hi ha uns nivells de litigiositat que són superiors 
als que correspondrien a la població censada; a l’estiu la 
població s’incrementa significativament. 

De tota la teva trajectòria com a fiscal en cap, quins són els 
procediments judicials que més l’han marcat?

Els referents a delictes contra la vida. Quan són en grau 
de consumació, es tramiten pel procediment de jurat. La 
celebració d’un judici amb jurat requereix diversos dies. Això 
afecta molt al calendari de serveis i en una fiscalia amb una 
elevada mobilitat com la nostra exigeix un esforç addicional.

A les noves generacions de fiscals, quin consell els donaria?

Tenir en compte que quan es prepara un judici, no s’ha de 
donar res per descomptat, no s’ha de menystenir cap detall. 
També cal estar al dia en les novetats legals i jurisprudencials.

Segons la seva experiència, com creu que es pot millorar la 
percepció que té la ciutadania de la justícia?

Treballant amb discreció i professionalitat.

I per últim, tot i que continua en actiu dins de la Fiscalia, 
segurament tindrà més temps que podrà dedicar a les seves 
aficions …

M’agrada llegir i viatjar i també m’agrada badar i no fer res.



MARÍA JOSÉ OSUNA CEREZO (Melilla, 1960)

“Les meves prioritats són garantir la formació dels fiscals i 
protegir les persones mes vulnerables”

María José Osuna Cerezo porta trenta-quatre anys 
exercint de fiscal a Tarragona i és la primera dona en 
ocupar el càrrec de fiscal en cap a la nostra Audiència. 
Llicenciada en dret l’any 1982 va arribar a Tarragona 
l’any 1988 com a advocada fiscal. Dos anys més tard va 
accedir a la carrera fiscal i l’any 2006, ja amb Xavier Jou 
com a fiscal en cap, va ocupar el càrrec de tinent fiscal. 
El passat dia 25 de maig va prendre possessió del càrrec 
i serà la nova fiscal en cap durant els  propers cinc anys. 

Quan i per què va decidir iniciar la seva activitat 
professional a la fiscalia?

Vaig iniciar la meva activitat a la Fiscalia el mes de gener 
de 1988.  Prèviament havia passat tres mesos a Madrid a 
l’Escola Fiscal.  Vaig preparar  l’oposició a Saragossa amb  
dos preparadors que eren fiscals. Suposo que això va tenir 
alguna cosa a veure,  ja que, de mica en mica, em vaig 
decantar per aquesta opció.  En aquell temps els fiscals, 
quan aprovaven anaven a la capital de província, no  hi 
havia seccions territorials.  Quan arribaves al teu destí tenies 
l’avantatge que et trobaves amb els teus companys que 
tenien ja molta experiència  i t’ajudaven molt. No estaves mai 
sol, i sempre podies consultar o debatre els casos amb gent 
més preparada. Aprenies molt ràpidament, ja que els teus 
companys et resolien molts dubtes. 

Què suposa a nivell personal i professional assumir el càrrec 
de fiscal en cap en una Audiència com la de Tarragona? 

Suposa un repte. La Fiscalia de Tarragona no és una fiscalia 
petita. Som en total 51 fiscals distribuïts en diferents seccions 
territorials. El dia a dia de la Fiscalia suposa la necessitat de 
prendre moltes decisions: de tipus tècnic jurídic i de tipus 
organitzatiu. No totes les decisions són fàcils, però tinc la sort 
de comptar amb molts companys  amb molta experiència 
i,  en la mesura del què puc, tracto  de buscar solucions 
consensuades.

Quines són les seves prioritats durant el seu mandat? 

Les meves prioritats són, per una banda, garantir la formació 
dels Fiscals i de l’altra protegir les persones mes vulnerables 
per aconseguir que tinguin garantit el seu dret d’accés a la 
Justícia en condicions d’igualtat. La formació és essencial. 
Solament el professional que està al dia, que estudia  les 
reformes  legals a fons i la jurisprudència dels tribunals, 
pot donar una  resposta adient al cas que se li planteja.  Per 
a la protecció dels drets de les persones més vulnerables 
comptem amb nous mitjans, solament fa falta conèixer-los 
i tenir voluntat de posar-los en marxa.  Hem de lluitar contra 
la tendència a la despersonalització: darrera  de cada cas  hi 
ha persones que necessiten ser escoltades i compreses. 

El volum de casos  que s’han de resoldre és molt alt i 
això fa que moltes vegades  hom  perdi la capacitat per 
empatitzar amb els afectats pel procediment. Per això hem 
d’aconseguir la sensibilització del professionals amb les 
problemàtiques que tenen les persones més vulnerables, 
ja siguin víctimes o investigats. Precisament una manera 
d’augmentar la sensibilització en relació a una problemàtica 
és l’especialització.

Quins canvis li agradaria introduir en els propers anys?

Vull crear un grup de fiscals experts en víctimes, encarregats 
de controlar  l’agilitat i eficàcia dels procediments seguits 
per greus delictes entre els que  tenim els delictes d’abusos 
i agressions sexuals a menors. No solament assessoraran els 
companys sobre la manera de portar millor el cas, sinó que 
controlaran tots el procediments incoats per tal de garantir la 
seva tramitació prioritària. 

També m’agradaria crear un grup de fiscals especialitzat en 
bandes organitzades per tal d’investigar les seves activitats 
i fer-ho amb més eficàcia. Buscaríem una col·laboració 
estreta amb les forces de seguretat, Vigilància Duanera i 
l’Agència Tributaria en les investigacions per tal de investigar 
la destinació del beneficis de les  organitzacions i tractar de 
decomissar-los . El grup també hauria de tenir coneixements 
sobre col·laboració internacional, sense perjudici de l’ajuda 
dels fiscals especialistes en aquesta matèria. 

Quin és el repte més important que creu que té la la fiscalia 
de Tarragona en l’actualitat? 

Crec que el repte més important que té la Fiscalia de 
Tarragona en l’actualitat és canviar el funcionament de  la 
Fiscalia tenint en compte les seves dimensions. En algunes 
coses continuem funcionant  igual que quan tenia la meitat 
de fiscals. 



En el seu discurs de presa de possessió fa una aposta 
clara per la formació. En quins àmbits d’especialització 
creu que caldria aprofundir?

La formació és essencial i l’especialització és la garantia  
de la resposta adient al cas. La Fiscalia General de l’Estat  
fa molt anys que va apostar per l’especialització i això 
ha provocat que comptem en cada fiscalia amb fiscals 
experts en delictes informàtics, delictes econòmics, 
delictes contra la seguretat  vial, contra el medi ambient, 
de violència de gènere, sinistralitat laboral, delictes 
d’odi, en protecció de víctimes, en protecció de persones 
amb discapacitat, en col·laboració internacional… 
L’assignatura pendent és l’especialització en bandes 
organitzades. Hauríem de tenir més recursos de tot tipus 
per a lluitar contra aquesta important xacra social.

També vol posar en valor el projecte Barnahus 
i fer una guia per agilitzar els procediments per 
protegir als infants i adolescents víctimes d’abusos i 
maltractaments

M’agradaria participar en l’estudi i posada en marxa 
d’una guia d’actuació  en  casos de delictes d’abusos se-
xuals a menors, aprofitant la posada en marxa a Tarrago-
na de la Barnahus, o Casa dels Nens.  Amb la col·labora-
ció de tots els serveis i operadors jurídics que intervenen 
en aquests tipus de casos, fer una guia d’actuació que 
garantís  una resposta ràpida i eficaç als  casos d’abusos 
sexuals a menors. Es tractaria d’aconseguir que la pro-

va preconstituïda, la declaració de la víctima, es pogués 
fer a la Barnahus, a on es desplaçarien els psicòlegs de  
l’equip tècnic dels jutjats, en  un termini raonable, fins i 
tot durant el servei de guàrdia  del jutjat. Mitjançant  vi-
deoconferència el jutge, fiscal , advocat i  persona inves-
tigada podrien participar des del jutjat en la pràctica de 
la prova preconstituïda. Caldria reforçar l’Equip Tècnic 
del jutjat amb algun professional més, però la resta no és 
tan difícil d’aconseguir.

Sempre ha defensat que la instrucció hauria d’estar en 
mans dels fiscals

Sí, soc una defensora de l’atribució de la instrucció de les 
causes als fiscals. Els fiscals són els que  han de  portar 
els casos a judici i són els que saben quins problemes 
tenen si la instrucció no s’ha fet com cal. Per això haurien 
d’encarregar-se de la investigació, buscar els indicis  i 
defensar el resultat de la seva investigació en el judici 
oral.

Tot i l’increment de la càrrega de treball segur que 
també tindrà moments per poder gaudir del temps de 
lleure i les seves aficions 

Sí, espero poder tornar  a practicar les meves aficions. 
Últimament - és veritat que l’estiu i concretament el mes 
de juliol  és sempre molt complicat- només  tinc com 
esbarjo les meves classes d’anglès. Espero poder tornar 
a anar a la piscina, ja que nedar, com a bona  illenca, és 
l’activitat esportiva que més m’agrada.

Acte de reconeixement i benvinguda als fiscals Xavier Jou i 
María José Osuna
El passat dilluns dia 11 de juliol membres de la Junta de 
Govern van entregar una mètopa amb l’escut del Col·legi 
a l’ex fiscal en cap, el Sr. Xavier Jou, en reconeixement a 
la seva trajectòria i tasca al capdavant de la Fiscalia de 
Tarragona. A l’acte també hi va haver un reconeixement 
i benvinguda a la nova fiscal en cap, la Sra. María José 
Osuna, que pren el relleu del Sr. Jou. Els dos fiscals van 
firmar al Llibre d’Honor del Col·legi per agrair la seva col-
laboració i compromís tant amb el Col·legi com amb el 
col·lectiu. 

En un acte distès que es va celebrar a la nostra seu insti-

tucional, es van abordar entre altres temes, la necessària 
implementació de les noves tecnologies en tots els àm-
bits de la Justícia i en especial a la Fiscalia, així com els 
nous reptes que es plantegen per al correcte funciona-
ment de la Justícia. 

Per la seva part, la Junta de Govern, que va estar repre-
sentada en l’acte pel vicedegà Julio de Parellada, la secre-
tària Susanna Duran, el diputat Jose Ferrándiz i la vocal 
del Vendrell Ester Girol, van oferir la seva col·laboració i 

predisposició a seguir col·laborant amb la Fiscalia. 

Acte d’entrega de la mètopa al Sr. Jou La Sra. Osuna signa al Llibre d’Honor del Col·legi
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Els passats 9 i 10 de juny, el Port de Tarragona va acollir 
les IX Jornades jurídiques internes del sistema portuari 
amb una excel·lent resposta per part de tots els assis-
tents. Més d’un centenar de professionals es van donar 
cita al Tinglado 1 del Moll de Costa per compartir experi-
ències en unes jornades que serveixen per ‘formar equip’, 
aprendre i debatre sobre els constants canvis de l’entorn.

Les jornades van estar inaugurades pel president del 
Port, Josep M. Cruset, qui va agrair a tot l’equip del 
‘backoffice’ el bon funcionament de tot el sistema logís-
tic durant els darrers dos anys de pandèmia, temps que 
no es van poder organitzar les jornades. Aquesta trobada 
del sistema portuari és organitzada cada any per ‘Puer-
tos del Estado’ i, a causa de la situació pandèmica vis-
cuda en els darrers anys, l’última edició es va celebrar a 
Eivissa durant l’any 2019.

Després d’aquesta parada obligada de 2 anys per raons 
sanitàries, les jornades de Tarragona han batut el rècord 
d’assistents amb gairebé 115 persones participants, vin-
gudes de tot l’Estat espanyol. La trobada de dos dies va 
comptar amb un programa format per 7 ponències sobre 
les novetats normatives que afecten el Sistema Portuari 
estatal, casos pràctics i activitats complementàries rela-
cionades.

Nivell de reflexió i de debat

Aquesta edició s’ha caracteritzat per la gran predisposi-
ciódels participants a compartir i aprofundir en les no-

vetats legislatives i, en altres temes de gran interès per 
als professionals d‘aquest àmbit, el que es va traduir en 
el fet d’exposar coneixements i experiències i potenciar 
el treball de forma coordinada.

Les jornades les va clausurar l’Advocada de l’Estat, Con-
suelo Castro Rey, qui va donar l’enhorabona per la mag-
nífica organització i va remarcar l’entorn privilegiat on 
es van dur a terme. Consuelo Castro Rey va ressaltar com 
les jornades suposen una trobada de qualitat caracterit-
zada en l’encert de temes tractats i professionals que van 
permetre aprofundir en la seva anàlisi. Castro també va 
emfatitzar el fet de com les jornades propicien un debat 
desenvolupat en llibertat i confiança per intercanviar 
punts de vistes força interessants.

“Després de dos anys sense celebrar-se per la 
pandèmia, l’edició de Tarragona ha suposat un 
rècord de participació amb 115 assistents”

L’equip responsable de l’organització de les jornades de 
Port Tarragona van assenyalar la rellevància de la tro-
bada i l’aprenentatge obtingut en aquesta edició de les 
jornades jurídiques que també serveix en la “transmissió 
de saviesa entre diferents generacions de professionals”.

ESPECIAL PORT DE TARRAGONA

El Port Tarragona acull les IX Jornades jurídiques 
internes del sistema portuari de l’Estat
Les sessions van tenir un alt nivell de reflexió i debat al voltant de les ponències presentades

En aquesta edició s’ha batut rècord d’assistència

El president del Port Josep Maria Cruset durant la presentació i 

inauguració de les jornades

ARI LUCENA

ARI LUCENA
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Enriquiment personal i millora col·lectiva

Entre els dies 9 i 10 de juny actual, va tenir lloc a l’Autoritat 
Portuària de Tarragona les IX Jornades Jurídiques Internes 
del Sistema Portuari d’Interès General. Anualment els advo-
cats i integrants dels serveis jurídics interns de les autoritats 
portuàries, així com els Advocats de l’Estat que hi són afectats, 
es reuneixen en la seu d’un port d’interès general per a trac-
tar assumptes de rellevància en matèria jurídica, analitzar les 
últimes resolucions judicials, aprofundir en matèries de major 
transcendència per a l’acompliment de les tasques diàries, etc.

Port Tarragona és un dels més de 40 ports d’interès general in-
closos en el seu Annex I del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 
setembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de ports de 
l’estat i marina mercant. És per això que Tarragona ha estat la 
seu d’unes intenses jornades de treball, debat i aprenentatge 
d’un gran nivell i complexitat, tal i com va expressar-ho la ma-
joria dels 112 participants, entre ponents, advocats i juristes.

Les matèries objecte de debat van ser qüestions de màxima 
actualitat i de molt calat, tant des del punt de vista jurídic com 
des del punt de vita organitzatiu i de funcionament dels ports. 
En podem destacar cinc. La proposta de modificació del text 
refós de la llei de ports d’estat i marina mercant; la legitimació 
en la impugnació d’actes administratius; la impugnació dels 
actes de contractació dels organismes públics portuari; l’exe-
cució del planejament urbanístic en la zona de servei dels ports 
d’interès general; i les novetats legislatives en matèria conven-
cional, així com un supòsit pràctic sobre contractació, plani-
ficació i execució urbanística i portuària en el port de Bilbao.

Després de les corresponents ponències, a càrrec de presti-

giosos i destacats integrants del camp jurídic, entre els quals 
figurava un magistrat del Tribunal Suprem, va haver un perío-
de de debat, en el si del qual es van intercanviar impressions, 
experiències i van formular propostes de millora. Aquest espai 
de debat ha estat potser el més enriquidor per al participants, 
junt amb les ponències, per la predisposició i diligència dels 
ponents i per l’alt nivell de coneixements de qui preguntava o 
opinava.

Les jornades també van estar atentes a generar espais de tro-
bada i de networking. La visita cultural que la tarda del dia 9 
ens va oferir la possibilitat de donar a conèixer als assistents la 
ciutat de Tarragona. Els seus racons, monuments i història van 
ser l’escenari de retrobaments i converses entre professionals 
que no s’havien vist dels del 2019 a causa de la pandèmia de 
Covid19. Tarragona i concretament el seu patrimoni històric 
van ser, doncs, l’escenari per recompondre les xarxes i les com-
plicitats entre col·legues juristes dels ports espanyols; uns con-
tactes i uns vincles que, arribat el moment, ajuden a resoldre 
els reptes del dia a dia per prestar el millor servei públic.

Particularment, per a aquest humil lletrat, ha estat un honor 
com a jurista i un orgull com a tarragoní i com a portuari, haver 
tingut l’oportunitat de formar part de l’equip organitzador de 
les jornades com a membre del servei jurídic intern de l’Autori-
tat Portuària de Tarragona. Haver assistit als debats de ponèn-
cies magistrals, amb les interessants propostes de millora, i 
amb exposició de casos i supòsits pràctics, és un enriquiment 
personal per a qualsevol que hi hagi assistit i, de ben segur, que 
també un impuls per al col·lectiu, per què han contribuït a la 
millora de la prestació del servei en benefici del ciutadà, així 
com a divulgar i a posar en valor la nostra ciutat i els seus atrac-
tius.

Tots els participants coincidien en que aquestes jornades han 
significat un estímul, un orgull i esperó per a la millora con-
tínua i la preservació del bé comú. Per tot això, vull manifestar 
la més sincera mostra de gratitud i reconeixement als compan-
ys que van assistir a les jornades, que es van desplaçar des de 
províncies llunyanes, i la presència de les quals va facilitar-ne el 
desenvolupament i l’èxit.

Pedro Tomás 
Lucena Belmonte

Cap de Divisió 
Serveis Jurídics Port de 
Tarragona

Col·legiat núm. 2120

Josep Maria Cruset amb membres de l’equip organitzador de les 

jornades

Participants a la visita cultural per la Tarraco romana

ARI LUCENA ARI LUCENA
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Què suposa per al Port de Tarragona haver acollit aquestes 
jornades?

A nivell organitzatiu va ser un gran repte. Per la importància 
que tenen les jornades i pel volum de persones que hem 
acollit, amb més de cent persones arribades de tot l’Estat. 
D’una banda, havíem de respondre a nivell de contingut, 
però també era molt important fer-ho bé en l’àmbit lúdic i 
cultural, per donar a conèixer el nostre Port i la nostra ciutat. 
Estem molt satisfets per com ha anat tot, especialment 
perquè aquestes han estat les primeres jornades després dels 
dos anys de parèntesi de la pandèmia. 

Què destacaria dels continguts de les jornades?

Sobretot la diversitat, l’amplitud de temes, i la profunditat 
en què s’han tractat. La realitat portuària és molt complexa 
a nivell jurídic i hem pogut analitzar qüestions molt diverses, 
totes elles rellevats: novetats en la contractació, en temes 
urbanístics, etc. Era un repte i crec que hem donat resposta 
a les expectatives.  

Més enllà de les ponències, el valor afegit de la trobada és 
la possibilitat de compartir experiències reals del dia a dia 
dels juristes del sector portuari? 

Efectivament, poder compartir aquestes experiències és 
molt valuós. Com també ho és posar cara a les persones amb 
les que estàs compartint aquests coneixements, perquè fa 
que miris als companys d’altres ports com si formessin part 
del teu propi equip. I que sigui una jornada a la que només 
participen juristes del sistema ens permet ser crítics, aquest 
és el motiu pel que no són obertes, perquè són jornades de 
treball que ens han de servir per analitzar al detall la nostra 
realitat del dia a dia. 

Quina importància té per al sector portuari comptar 
amb juristes especialitzats de la màxima competència 
professional? 

En aquest sector, com en molts altres, comptar amb juristes 
especialitzats és fonamental. El fet que dins del món portuari 
convisquin l’àmbit públic i l’àmbit privat, amb diversos 
sectors que es relacionen entre si i amb l’Administració, que 
és l’Autoritat Portuària, fa més necessària l’aportació dels 
juristes. I en el cas d’un port “d’interès general”, com és el de 
Tarragona, encara més, per les particularitats que suposa. El 
món portuari és un gran desconegut, on s’hi barregen moltes 
branques del dret (públic i privat). Posar-hi ordre té la seva 
complexitat. 

Diria que és un sector amb oportunitats per a les advocades 
i advocats de la nostra zona?

Absolutament. Tenim un Port d’interès general a la nostra 
ciutat, situat en el 5è lloc del rànking estatal i dos més dels 
més importants d’Espanya molt a prop. Trobar professionals 
experts en aquesta disciplina portuària és complicat. Els 
professionals del Dret de la nostra zona que s’hi vulguin 
especialitzar poden tenir molt recorregut a aquest sector.

YOLANDA VIZCARRO – DIRECTORA SERVEIS JURÍDICS PORT DE TARRAGONA

“Compartir experiències professionals és el gran valor 
afegit d’aquestes jornades” 



COMISSIONS I SECCIONS

Noves edicions del “Què de què?” de Tarragona 
Ràdio amb la col·laboració de les seccions de l’ICAT  

Ja fa uns mesos que professionals de l’advocacia de l’ICAT col·la-
boren mensualment amb la companya Núria Cartañà, de Tarra-
gona Ràdio, per donar resposta a les consultes i als dubtes més 
freqüents sobre temàtiques d’actualitat i d’interès per a la ciuta-
dania.
El passat mes de febrer, i en la primera edició del consultori jurí-
dic d’aquest any, les companyes de la Secció de Dret de Família 
Ana Pacheco i Concha Ballester, juntament amb la jutgessa del 
Jutjat Penal núm. 2 de Mataró, Lucía Avilés, van tractar sobre la 
violència econòmica de gènere, en el cas dels impagaments de 
pensions, una situació que s’està barallant d’equiparar a violèn-
cia de gènere, entenent que no tot impagament respon a una ti-
pologia de violència econòmica. Al març va ser el torn de la nova 

llei de regulació dels lloguers, una disposició controvertida i en 
procés de regulació i debat. El president de la Secció de Dret Ci-
vil i especialista en dret immobiliari, Manuel Sosa, va explicar els 
motius pels quals Tarragona es considera una zona tensionada i 
va analitzar la legislació vigent i quins avantatges i inconvenients 
suposa per a llogaters i propietaris. El mes d’abril va tocar un 
tema que afecta també la sensibilitat de la ciutadania, com és el 
dret dels animals, amb el Jose Ferrándiz, president de la Secció de 
Dret Animal de l’ICAT que va explicar que el Codi Civil ja consi-
dera els animals “éssers dotats de sensibilitat” i també va avançar 
algunes particularitats del nou avantprojecte de Llei de protecció 
animal a Espanya.  

Ana Pacheco i Conxa Ballester, de la Secció de Dret de Família Manuel Sosa, president de la Secció de Dret Civil

El Col·legi acull la preestrena del documental 
“Barcelona fora de l’armari”  
L’acte va estar organitzat per la Comissió de Conciliació i Igual-
tat del Col·legi
El divendres 13 de maig es va preestrenar a la seu de l’ICAT el do-
cumental “Barcelona fora de l’armari”, en el marc de la celebració 
del Dia Mundial contra la LGTBIfòbia  i que se celebra el dia 17 
de maig. El documental, guanyador del premi del públic al Fes-
tival Internacional de Mediometrajes (FIMMER) de Manzanares 
el Real, s’endinsa en el moviment per la defensa dels drets del 
col·lectiu LGTBIQ+ i de les llibertats sexuals des d’una perspec-
tiva històrica, reconeixent el paper fonamental d’aquelles perso-
nes i agrupacions que van ser les primeres a posicionar-se pels 
drets sexuals i d’identitat de gènere.
A la preestrena hi van assistir les companyes Maria Granja i Fina 
Méndez, copresidentes de la Comissió de Conciliació i Igualtat 
del Col·legi, i va comptar  amb la participació  dels directors del 
documental Iban Pàmies Merlo, Belén Rodríguez López i Toni 
Torbellino Méndez que van introduir el documental explicant 
d’on va venir la idea, quins recursos han estat necessaris i projec-

tes futurs que els estan sorgint arrel d’aquest documental.
Posteriorment  a la projecció del mateix es va fer una taula rodo-
na que servir per analitzar la trajectòria històrica d’aquest mo-
viment, analitzar críticament la futura legislació i per introduir 
nous repctes als quals s’enfronta el col·lectiu.

Maria Granja i Fina Méndez amb els autors del documental
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L’advocacia d’ofici protagonista
del Dia de la Justícia Gratuïta

El passat dia 12 de juliol el Col·legi va celebrar, un any més, la 
diada reivindicativa del torn d’ofici per excel·lència. Amb un punt 
d’informació a la Rambla Lluís Companys, membres de la Junta 
de Govern i del GAJT van informar a la ciutadania de la importàn-
cia d’aquest servei que presten les advocades i advocats i que és 
clau per garantir el dret a defensa a tota la societat, especialment 
entre els ciutadans amb situacions més desfavorides. També es 
va lliurar un diploma al company Ferran Casas, el que més anys 
porta exercint aquest servei al nostre Col·legi, que va agrair a la 
Junta aquest reconeixement. Seguidament es va llegir un mani-
fest reivindicatiu. La degana, Estela Martín, va exposar que “han 
augmentat les prestacions que fem, però no la dotació econò-
mica per als advocats ni el número d’advocats que el presten”.  I 
va afegir que “a alguns jutjats no tenim espais adequats, on per 
exemple en casos de violència masclista les víctimes i els victi-
maris han de compartir dependències”. La degana va demanar a 
l’Administració “més recursos, no n’hi ha prou amb que des del 
Govern es digui que s’ha d’atendre les víctimes; s’han d’incre-
mentar les dotacions econòmiques, necessitem més compromís 
per part de l’Administració”.  També va recordar que “al 2009 es 
van rebaixar les retribucions i que tot i que hem aconseguit peti-
tes recuperacions encara estem per sota del que teníem llavors;  i 
si li sumes l’IPC la pèrdua de poder adquisitiu és del 25%”. 

Per la seva banda, Maria Granja, copresidenta de la Comissió del 
Torn d’Ofici de l’ICAT, va reconèixer que les advocades i advocats 
que presten el servei se senten “menystinguts” i va recordar que 
“és un tema vocacional, ho fem perquè sabem que una part de la 
societat ens necessita, i això va ser més evident durant els mesos 
del confinament, en que vam seguir treballant”. 

Nivells prepandèmia

El 2021, el volum d’expedients de justícia gratuïta a Catalunya va 
recuperar els nivells d’abans de la pandèmia, fins i tot superant 
les xifres de 2019 amb un 0,4%, després de la davallada de l’any 
2020, en que les xifres van baixar de manera considerable per 
efecte del confinament. A la demarcació de l’ICAT la recuperació 
del volum de serveis de justícia gratuïta durant el 2021 el demos-
tren les 6.499 designes de lletrat de torn d’ofici (+24% respecte 
2020) i les 9.735 assistències als detinguts (+29% respecte 2020).  
Per àmbits judicials, el penal representa un 42% dels expedients 
de justícia gratuïta, l’assistència als detinguts un 29% i el dret civil 
i família un 11,5%.Dels 869 lletrats en exercici que tenim a l’ICAT, 
397 presten el servei del torn d’ofici i assistèncial al detingut, que 
representa un 45,6% del total de persones col·legiades exercents 
al Col·legi.

La degana i la copresidenta de la Comissió del TOAD durant la roda 

de premsa 

Lliurament del diploma al company Ferran Casas

Membres del GAJT i de la Junta, després de la lectura del manifest 

reivindicatiu del col·lectiu jove

Punt d’informació Rambla Lluís Companys



FÒRUM JURÍDIC #70 · JULIOL 2228 COMISSIONS I SECCIONS

Manifest de la Comissió de Llengua 
Catalana en defensa del català a la Justícia

El passat dia 21 d’abril la Comissió de Llengua Catalana del 
Consell de l’Advocacia Catalana es va reunir a Sabadell. En 
aquesta reunió hi va participar també la presidenta de la Co-
missió de Llengua Catalana de l’ICAT, Ester Girol. Durant la 
mateixa, i coincidint amb la diada de Sant Jordi, el president de 
la Comissió i degà de Vic, Rogeli Montoliu, va llegir un manifest 
en nom d’aquesta Comissió i per expressar la “profunda preo-
cupació pel crit d’alerta que transmet l’escàs ús del català a la 
justícia, que es troba en risc de desaparèixer o de mantenir-se 
de forma residual en els anys vinents”.

En el manifest es posa en evidència que, dins de tots els àm-
bits, és en l’àmbit judicial on les quotes de retrocés són més 
alarmants. De fet les sentències en català representen menys 
del 7 % del total dictades a Catalunya. Tot i les campanyes de 
suport a la llengua engegades pel Govern de la Generalitat o el 
mateix Consell de l’Advocacia Catalana, com el Pla de Foment 
del Català a la justícia gratuïta o la posada en marxa del portal 
Compendium.cat, la situació continua sent crítica, perquè no 
n’hi ha prou en posar eines al servei dels operadors jurídics si 
no fem, entre tots, “un salt endavant” per la plena normalitza-
ció del català. 

Per això, des la Comissió de Llengua Catalana de l’ICAT:

1.- Requerim a les administracions que sigui 
una prioritat establir el marc jurídic que faci 
possible la plena normalització del català, espe-
cialment en el nostre àmbit.

2.- Encoratgem, engresquem i il·lusionem les 
advocades i advocats a fer ús del català de ma-
nera habitual i sense por, en totes les seves ac-
tuacions orals i escrites.

3.- Reclamem als jutges que en facilitin l’ús 
en igualtat de condicions, procedint en català 
quan es presentin escrits en aquesta llengua, 
com a clara expressió de l’opció lingüística.

4.- Demanem a la resta d’operadors jurídics, 
que també contribueixin a fer que l’ús de la llen-
gua catalana deixi de ser una excepció.

5.- Exigim del poder legislatiu competent la mo-
dificació de la LOPJ de manera que el coneixe-
ment de la llengua catalana (i per extensió de 
les altres llengües de l’Estat) deixi de constituir 
només un mèrit en la provisió de places judi-
cials (Jutges, Magistrats, Fiscals, LAJ, metges 
forenses, gestió processal, auxili judicial….) per 
passar a ser un requisit, de manera que es faci 
efectiu el principi que l’administrador ha d’es-
tar al servei de l’administrat i no a l’inrevés.

6.- Traslladem aquest Manifest a la Generalitat 
de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al 
TSJC i al CGPJ

Perquè és de justícia.

Reunió de la Comissió de Llengua Catalana del CICAC el 21 d’abril

Ester
Girol Palet

Presidenta de la 
Comissió de Llengua 
Catalana
Col·legiada núm. 2009



En el Santander
os tenemos en cuenta.

Por ello, tenemos una cuenta que se adapta a ti: la Cuenta Corriente Colectivos del Santander,
sin comisión de administración ni mantenimiento de la cuenta1, sin comisión por transferencias

en euros, nacionales y UE2 solo por pertenecer a este Colectivo, y con las tarjetas*:

Tarjeta de crédito All in One
Todo lo que necesitas en una única tarjeta.

Tarjeta de débito Santander One3
Sin comisión de emisión ni de mantenimiento. 

También tenemos una oferta preferente de financiación para ti.

Infórmate en el 915 123 123 o en nuestras oficinas.

Banco Santander está adscrito al 
Fondo de Garantía de Depósitos 
de Entidades de Crédito. Para 
depósitos en dinero el importe 
máximo garantizado es de 
100.000 euros por depositante 
en cada entidad de crédito.

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

mayor riesgo.

1. Cuenta no remunerada. TIN 0% TAE 0%. Para un supuesto de que se mantenga de forma constante durante 1 año un saldo diario de 7.000€, 
aplicando un tipo de interés nominal anual de 0% y una comisión de mantenimiento de 0€. 2. Exentas las transferencias en euros, nacionales y UE 
realizadas por internet, banca móvil o cajeros. No aplica a urgentes e inmediatas. 3. Concesión de la tarjeta sujeta a previa aprobación del Banco. 
Esta tarjeta permite el pago aplazado. Ten en cuenta que, si eliges una cuota demasiado baja, tu deuda puede alargarse en el tiempo más de lo 
previsto, ya que la cuota mensual se destinará en primer lugar al pago de intereses y comisiones y en una cantidad menor a la amortización del 
capital. Recuerda usar tu tarjeta de crédito de forma responsable. El uso abusivo de financiación implica un riesgo de sobrendeudamiento con 
consecuencias a largo plazo que pueden afectar a tu planificación financiera. 
*Consulta resto de condiciones en tu oficina más cercana.
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MÀSTER ADVOCACIA

La reforma del régimen de visitas en casos de 
violencia machista: luces y sombras  

Cristina
Villó Travé

Professora de Dret Civil de 
la URV
Docent de l’assignatura 
“Pràctica civil” al Màster 
en Advocacia de la URV

Los hijos e hijas menores de edad se convierten en la mayoría 
de las ocasiones en las grandes víctimas de la violencia de géne-
ro. A la vulnerabilidad resultante de su minoría edad se suma la 
dependencia personal respecto de sus progenitores y el carácter 
decisivo que la declaración de su madre, presunta víctima, ten-
drá en la adopción de las medidas civiles que se adopten en el 
procedimiento. Sin olvidar el riesgo de victimización secundaria 
o revictimización que puede resultar de su derecho de audiencia 
y de la exploración.

Todo ello, sitúa a los hijos e hijas menores en un escenario poco 
alentador en cuanto a lo que a una óptima protección se refie-
re. De ahí, que la adopción de las correctas medidas civiles y su 
adecuada regulación adquiera un papel preponderante en todo 
el entramado judicial de la violencia de género. 

En el Derecho civil de Cataluña, la necesidad de brindar una me-
jor protección a los hijos e hijas víctimas de violencia machista 
ha llevado aparejada una reciente modificación del art. 233-11 
CCCat, encargado de fijar los criterios para determinar el régi-
men y la forma de ejercer la guarda, en línea con la modificación 
del art. 94 CC llevada a cabo por la Ley 8/2021, de 2 de junio. La 
reforma del art. 233-11 CCCat se ha introducido por el Decreto 
Ley 26/2021, de 30 de noviembre, de modificación del libro se-
gundo del Código civil de Cataluña en relación con la violencia 
vicaria que, en concreto, ha modificado los apartados tercero y 
cuarto de este artículo relativo a la guarda y el régimen de visitas 
en los casos de violencia familiar o machista. 

La actual redacción del apartado 3º del art. 233-11 CCCat deja 

atrás la distinción que éste hacía entre víctimas directas e indi-
rectas cuando se refería a los hijos e hijas, por considerar acerta-
damente que una vez acreditada la violencia éstos serán siempre 
víctimas. 

La reforma ha apostado también por ampliar el alcance de apli-
cación de la norma en la misma línea que en el derecho civil 
español. En este sentido, deja de exigir que se haya dictado una 
sentencia firme por actos de violencia familiar o machista, como 
requisito de aplicación de sus normas, para entender que la mera 
existencia de indicios fundamentados de haber cometido estos 
actos de violencia será motivo suficiente para estimar que no se 
puede atribuir la guarda al progenitor, ni establecer un régimen 
de estancias, comunicación o relación con sus hijos e hijas o, si 
existen, se tienen que suspender. La iniciativa del legislador per-
sigue favorecer la efectiva protección de los hijos e hijas, ya que 
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permite avanzarse en los tiempos y combatir el riesgo de que 
esta protección no llegue a tiempo por esperar que se dicte una 
sentencia firme por actos de violencia machista, como exigía la 
regulación anterior. 

En cuanto al régimen de visitas, siguiendo la misma línea que la 
modificación del art. 94 CC, se establece la prohibición o, en su 
caso, suspensión de un régimen de visitas, tanto cuando el pro-
genitor está en incurso en un proceso penal por haber atentado 
contra la vida, la integridad física, libertad, integridad moral o la 
libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de sus hijos 
e hijas o en situación de prisión por estos delitos, como cuando 
existan indicios fundamentados de haber cometido actos de vio-
lencia familiar o machista. 

Así, la regulación catalana apuesta por establecer la prohibición 
o suspensión del régimen de visitas a favor del presunto agresor 
como régimen general. Sin embargo, la imperatividad de la nor-
ma cede frente a la otra novedad introducida por la reforma. Y es 
que el Decreto-Ley 6/2021 ha incorporado en el art. 233-11 CC-
Cat un nuevo y último apartado, el cuarto, en el que prevé que 
con carácter excepcional pueda reconocerse por parte de la auto-
ridad judicial un régimen de visitas, comunicación o relación del 
progenitor con sus hijos e hijas. Una vez más esta redacción si-
gue la tendencia marcada por el derecho español regulando esta 
posibilidad de establecer un régimen de visitas a favor del padre 
solo excepcionalmente cuando la autoridad judicial mediante 
resolución motivada pueda acreditar que ello es lo más conve-
niente para el interés superior del menor, como principio inspi-
rador de cualquier decisión que les afecte (art. 211-6.1 CCCat). Se 
entiende que, a pesar de que la norma no lo diga expresamente, 
para valorar si la relación con el progenitor es acorde al interés 
superior del menor deberá ser éste escuchado siempre y cuando 
tenga edad y capacidad natural suficiente (art. 211-6.2 CCCat).

La valoración grosso modo de la reforma es positiva, pues persi-
gue acometer uno de los principales reclamos en el ámbito de la 
violencia de género. Esto es, mejorar el sistema de protección de 
los hijos e hijas víctimas, apartándoles del entorno de violencia 
en el que se ven inmersos. Ello conlleva ineludiblemente alejarles 
del origen de esta violencia y, por lo tanto, cortar con la relación 
que tienen con su progenitor presunto agresor, pues el interés 

superior del menor, al que tanto se alude y que toma tanta fuerza 
en los asuntos de violencia de género, en la mayoría de los casos 
exige dejar en suspenso las relaciones paternofiliales con el pre-
sunto agresor. 

Además, no podemos pasar por alto que una reforma siempre es 
fruto de la necesidad de cambiar una regulación que no funcio-
na como es debido. En este sentido, la escasez de ocasiones en 
las que se recurría a la prohibición o suspensión del régimen de 
visitas por parte del operador jurídico ha puesto de manifiesto la 
necesidad del cambio, convirtiendo la que era la norma general 
ahora en excepción.

Sin embargo, a pesar de que la reforma es recibida favorablemen-
te como un paso más en firme en la protección de los hijos e hijas 
víctimas de violencia de género, su implementación en la prácti-
ca parece que presentará ciertas dudas o problemas que resolver. 
El riesgo de un aumento de denuncias falsas y su repercusión en 
la valoración de las mismas o la determinación de quién deberá 
evaluar la relación paternofilial para determinar si se recurre a 
la excepción, son algunos de los interrogantes a los que deberá 
darse respuesta.

No obstante, es la posible vulneración de la presunción de ino-
cencia del acusado e, incluso la posible inconstitucionalidad de 
la norma que ello podría llevar aparejado (el juez de VIDO de 
Reus ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad al res-
pecto) el principal problema al que deberá hacer frente la nueva 
regulación, pues la mera existencia de indicios fundados de vio-
lencia conduce a la prohibición del régimen de visitas, sin necesi-
dad de un proceso penal o sentencia firme. No debemos olvidar, 
pero, que la norma no tiene un carácter absoluto, sino que con-
templa la posibilidad de recurrir a la excepción y reconocer un 
derecho de visitas a favor del padre si se entiende que es lo mejor 
para sus hijos o hijas.  

La realidad demostrará cómo se articula todo ello en la práctica y 
permitirá concluir si los términos en los que se ha llevado a cabo 
la reforma han conseguido la consecución del objetivo protec-
cionista, dando respuesta a si los problemas o carencias que se 
desprenden de la nueva regulación se pueden superar mediante 
una adecuada interpretación por parte del operador jurídico.
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L’ONG Coopera ha organitzat l’acollida de més de
cinquanta famílies d’Ucraïna a la Selva del Camp

Glòria Cogul, col·legiada a l’ICAT i col·laboradora d’aquesta ONG,  ens explica com s’ha organitzat l’acollida d’aquests
refugiats

Des de que ha esclatat la guerra de Rúsia contra Ucraïna mi-
lions de persones s’han vist forçades a fugir, principalment 
dones que marxen amb els fills, i que s’han desplaçat arreu 
d’Europa. A la nostra província són moltes les adminis-
tracions, ONG i associacions que s’han bolcat en l’ajuda a 
aquests refugiats. Algunes d’aquestes entitats ja fa anys que 
tenien projectes a Ucraïna i ara, amb el conflicte, han inten-
sificat les accions d’acollida i suport a aquestes persones. 

Una d’aquestes organitzacions és l’ONG Coopera que fa més 
de vint anys que treballa a Ucraïna en projectes d’acollida 
internacional amb infants ucraïnesos amb risc d’exclusió 
social. La Glòria Cogul, advocada i col·legiada a l’ICAT, fa 
anys que hi col·labora i ens explica com han organitzat l’aco-
llida de gairebé un centenar de mares amb les seves criatu-
res a la Selva del Camp, que s’han allotjat en dos dos edificis 
cedits el passat mes de març per l’Arquebisbat de Tarragona.

Glòria, com va començar tota aquesta iniciativa  i perquè 
aquí, a la Selva del Camp?

Efectivament, Coopera porta ja més de 20 anys fent acció 
humanitària a Ucraïna a través d’orfenats i per aquesta raó 
als estius venien molts d’aquests infants en règim d’acollida 
a diverses famílies que així ho demandaven, algunes de les 
quals eren d’aquí de la província.

A l’esclatar el conflicte, Coopera es va unir amb Acció Fami-
liar i es va crear SOS UCRANIA. Llavors algunes d’aquestes 
famílies d’acollida es van mobilitzar a fi de trobar vàries ca-
ses on poder emparar el màxim nombre de gent possible. 
Una d’aquestes cases està ubicada al meu poble,  la Selva 
del Camp, i reunia tots els requisits a l’haver estat des de la 
seva inauguració l’any 1950 casa diocesana d’exercicis es-

pirituals, més coneguda com a casa Cardenal Arce i comp-
tar amb un total de 72 llits, cuina industrial, menjador, sala 
polivalent, lavabos, dutxes, etc.  i estar envoltada d’un bon 
terreny on inclús es cultiva horta i els nens poden jugar tran-
quil·lament. Aquesta casa havia servit també com a casa de 
colònies i convivències però des de feia uns cinc anys esta-
va tancada i no es feia servir i per tant el deteriorament era 
notable. Per iniciativa d’algunes persones es va proposar a 
l’Arquebisbat la cessió temporal d’aquest edifici. La renova-
ció total de la casa es va aconseguir en dotze dies gràcies a la 
col·laboració de molts voluntaris tan del poble com de fora 
de la vila i també gràcies a les donacions i aportacions de 
diverses empreses i particulars.

“A través  de grups de whatsapp ens hem coordinat molt 
bé per tal de demanar tot el que puntualment feia falta i no 
acumular coses innecessàriament. La resposta de la gent 
sempre ha estat ràpida, generosa i desinteressada”

Quantes persones ha acollit Coopera des de l’inici del con-
flicte i quantes estan actualment ubicades a la Selva del 
Camp?

Coopera i Acció familiar han portat de moment unes 500 
persones en cinc viatges de rescat durant els dos primers 
mesos del conflicte que s´han repartit per diverses cases 
arreu de tota Espanya. Actualment a La Selva hi ha unes 
seixanta cinc persones, és a dir, està gairebé al límit de la 
seva capacitat.

L’arquebisbat us va cedir al març l’edifici de la Casa d’Exer-
cicis. Un cop ja disposeu de l’espai, com ho feu per amb 
tant poc temps tenir-ho tot preparat?

L’organització dels voluntaris i de les tasques a fer per ca-
dascun ha estat la clau a banda del considerable nombre de 
gent que es va poder reunir a través de varis grups de what-
sapp  creats a tal efecte. També la donació de material. Hi ha-
via i encara hi ha unes persones que han estat constantment 
dirigint tant la feina de condicionar la casa, omplir el rebost, 
organitzar a través d’un hotel el càtering de les primeres 
setmanes, retolar i etiquetar en els dos idiomes, preparar el 
material escolar, instal·lar la wifi perquè els més grans po-
guessin seguir les classes online, etc. 

Mares i infants al menjador de la casa de La Selva
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I un cop arriben els infants i les mares, quin és el protocol 
que heu seguit?

Els primers dies es fa una tasca d’acompanyament comp-
tant amb l’ajut d’ algunes persones d’Ucraïna que ja fa anys 
que viuen aquí i que ens van ajudar molt sobretot al principi 
amb l’idioma a fi de poder-les situar i explicar el funciona-
ment de la casa. La veritat és que tot va  anar molt ràpid. 
Després es fa un triatge, és a dir, classificar a les persones 
per afinitat, parentiu, amistat, edat, nivell econòmic i a par-
tir d’aquí s´han anat distribuint entre les diverses cases. A la 
de La Selva s’han quedat només mares i fills principalment 
i el primer que es fa és l’ empadronament,  la targeta sani-
tària i el NIE a la Policia Nacional i també els tràmits a l’Am-
baixada. Quan ja tenen el seu NIE el que es fa és la integració 

buscant-los-hi feina i escolaritzant als nens. Gairebé totes 
les mares estan treballant i les que han optat per no treballar 
es queden a la casa i tenen cura dels nens mes petits que no 
van a l’escola i dels més grans quan arriben per la tarda ja 
que es queden a mitja pensió. Ara estan molt organitzades 
i són elles mateixes les que porten la casa però els primers 
dies no van ser fàcils ni per a elles ni per a nosaltres.

“La senyora de més edat que tenim a la casa de La Selva és 
La Sinaïga de 83 anys i al principi estava molt desorientada 
fins que vam aconseguir localitzar al seu fill i va poder fer-li 
una vídeotrucada per explicar-li on estava i ensenyar-li la 
casa”

Quines edats tenen els infants que heu acollit?

Els nens van des dels pocs mesos d’edat fins als setze anys 
aproximadament encara que la majoria estan entre els deu i 
els dotze anys. A Ucraïna als setze anys ja són majors d’edat 
però a la guerra no hi van fins als divuit, amb algunes excep-
cions.  En un dels viatges també vam rebre gent gran i alguns 

homes malalts que després vam agrupar en d’altres cases 
que eren millors per a ells. La senyora de més edat que tenim 
és la Sinaïga de 83 anys i al principi estava molt desorientada 
fins que vam aconseguir localitzar al seu fill i  va poder fer-
li una vídeotrucada per explicar-li on estava i ensenyar-li la 
casa. Ara està molt contenta i es passa el dia a l’hort.

Quines són les dificultats més grans que us esteu trobant 
en tot aquest procés?

Evidentment les dificultats econòmiques són les que més 
ens preocupen ja que en principi esperàvem que la guerra 
durés menys temps i elles pensaven que al setembre po-
drien tornar al seu país però al principi també n´hi havia 
una de més preocupant i era que arribaven molt afectades 
emocionalment, i els nens espantats i desorientats, a més 
venien de zones molt diferents.

A les persones que arriben quin és el temps que heu previst 
que poden estar aquí a la Selva del Camp?

El projecte té vàries etapes i òbviament sempre hi ha un 
principi i un final. Una d’aquestes passa per procurar que 
les que treballen es puguin independitzar. D’altra banda ja 
hi comença a haver alguna zona segura a Ucraïna i algunes 
mares ja tenen previst tornar en quan puguin per la qual 
cosa l’acció humanitària de SOS UCRANIA continuarà allà.

L’ICAT també ha engegat un projecte de suport, en col·la-
boració amb la Creu Roja, als refugiats d’Ucraïna i també 
té desplegat un SOJ específic. Però vosaltres, els voluntaris 
que sou professionals de l’advocacia, us heu trobat en al-
guna situació d’haver d’atendre també consultes i dubtes 
legals d’aquestes famílies?

De moment només hem hagut de regularitzar-los al nostre 
país però no podem descartar que tinguem que solucionar 
altres tipus de situacions legals que puguin sorgir.

I un cop s’acabi, que esperem que sigui el més aviat possi-
ble, es farà algun tipus de suport a les famílies allà a Ucraï-
na?

Quan elles puguin tornar, Coopera continuarà amb la seva 
tasca com a ONG a Ucraïna que no és una altra que la de 
cooperació al desenvolupament realitzant projectes que 
millorin la qualitat de vida de les persones, principalment 
d’accés a l’educació en qualsevol dels seus nivells. La forma-
ció i la capacitació professional són els objectius així com la 
promoció de les persones. Les famílies que tenim a la casa 
ja formaran sempre  part de la nostra d’una manera o altra.

Núm. Compte Coopera projecte SOS UCRANIA - Reus

ES87 2100 0969 3102 0030 0699

Per a les donacions escriure a
marimar@cooperaong.org

el nom, cognoms, DNI i l’adreça

Glòria Cogul i altres voluntaris durant les tasques de condicionament 

de la casa



TRIBUNA JURÍDICA

La filiación y la gestación subrogada en España

El principio número 3 de la Declaración de Derechos del 
Niño (1959. ONU) así como el art. 3 de la Convención de De-
rechos del Niño (New York, 20 noviembre 1989) declaran que 
todo niño, toda persona tiene derecho a un nombre y a una 
nacionalidad.

En el estado español la filiación provee al nacido de un nom-
bre y dos apellidos, y de su nacionalidad, ya que del prin-
cipio general -ius sanguinis- resulta que son españoles los 
nacidos de padre o madre español. O los adoptados por pa-
dre o madre españoles (aunque haya más supuestos para la 
adquisición de la filiación).

El Título Preliminar del Código Civil establece las normas de 
derecho internacional privado, aplicable a todo el territorio 
del estado. En virtud del Artículo 9, 1º y 4º, las relaciones pa-
terno- filiales, se regirán por la ley personal del hijo. La ley 
personal correspondiente a las personas físicas es la deter-
minada por su nacionalidad.

La filiación es objeto de regulación interna en cada país y no 
existen a día de hoy tratados con dicho objeto. En España 
todos los hijos son iguales ante la ley, independientemente 
de su filiación, que produce los mismos efectos (art. 39 C.E)

1.-La publicidad de la filiación se produce en el acto de ins-
cripción en el Registro Civil

Hay que tener muy   en cuenta para entender el escenario 
legislativo en el estado español sobre la maternidad por 
subrogación, que el Registro Civil depende de la Dirección 
General de Registros y Notariado y que han sido sus deci-
sivas RESOLUCIONES y sus INSTRUCCIONES las que han 
fijado las líneas legales actuales, que permitan que los hijos 
nacidos de padre o madre español accedan al Registro Civil 
como tales, adquiriendo la nacionalidad española. En deter-

minados casos contra el criterio de los tribunales, siempre 
dando prioridad al beneficio del menor, en coordinación 
con el ordenamiento jurídico español.

Nuestra regulación de la filiación está basada en el principio 
de la verdad biológica, la libre investigación de la paternidad 
y la maternidad sin limitaciones probatorias y el favor filii, 
entendido como derecho de la persona a conocer su origen; 
no existe discriminación entre filiación matrimonial y no 
matrimonial, ni entre la filiación por naturaleza o por adop-
ción, debiendo aclarar que dentro de la filiación por natu-
raleza se contemplan e incluyen los nacidos que tienen su 
origen en la utilización de técnicas de reproducción asistida.

2.-El escenario legal: contrato nulo

En el año 2006 (Ley 14/2006 de 26 de mayo) entró en vigor la 
Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, en su momento 
extraordinariamente vanguardista respecto a las existentes 
en la región. En su virtud, cualquier mujer española, (o resi-
dente) mayor de 18 años tiene acceso y derecho a las técni-
cas de reproducción asistida para ser madre, sin ningún otro 
requisito o condición. La gestación subrogada no deja de ser 
una técnica de reproducción asistida, pero en su artículo 10 
la LTRA declara nulo y contrario al orden público español el 
contrato de gestación por subrogación.

Dice lo siguiente:

“1. Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se con-
venga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer 
que renuncia a la filiación materna a favor del contratante 
o de un tercero.

La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución 
será determinada por el parto.

Queda a salvo la posible acción de reclamación de la pater-
nidad respecto del padre biológico, conforme a las reglas 
generales.”

Y aquí hay que hacer dos precisiones para comprender 
cómo en España, pese a la prohibición de la maternidad su-
brogada, obtienen la filiación y la nacionalidad los hijos de 
padre o madre aportantes del material biológico.

Concha
Ballester Colomer
Secció de
Dret de Família
Col·legiada núm. 1204
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1.-En la inscripción de nacimiento se hará constar necesa-
riamente la filiación materna,   pero si la madre renuncia a 
ejercer los derechos derivados de dicha filiación, (es nula la 
renuncia a la filiación misma) el dato de la maternidad   ten-
drá un acceso muy restringido , sólo   para caso de peligro 
para la salud o causa criminal.

En nuestro ordenamiento está prevista la adopción del hijo 
del cónyuge o pareja de hecho, mediante un procedimiento 
cualificado.

Con la adopción   hecha por la madre intencional, se cancela 
la filiación materna generada por el parto.

2.- Se mantiene la posible acción de reclamación de la pa-
ternidad respecto del padre biológico, (salvo donante anó-
nimo) conforme a las reglas generales, lo que tiene gran im-
portancia a efecto de resolver los problemas de inscripción 
de hijos nacidos fuera de España por gestación subrogada, 
de padre biológico español.

No se plantea ninguna sanción si se contraviene el art. 10 
LTRA.

El dilema se focaliza en el nacimiento de un hijo por gesta-
ción subrogada acaecida fuera del territorio nacional, bajo 
una legislación extranjera a cuyo amparo se haya constitui-
do una relación de filiación a favor de la madre y/o padre(s) 
españoles   comitentes .Estos llegan con un bebé en los bra-
zos al Registro Civil Consular y pretende su reconocimiento 
en España a través de la inscripción.

En nuestro país se ha producido una evolución en el trata-
miento de esta cuestión que expongo brevemente en suce-
sivos epígrafes.

Es importante añadir que nunca los Tribunales españoles 
han intervenido sobre el núcleo familiar, entendiendo que 
no es esa la cuestión que se somete a su juicio.

3.- RESOLUCION de la Dirección General de Registros y 
Notariado   que acuerda la inscripción de la filiación por 
maternidad subrogada en base a certificación extranjera 
que reúne los requisitos formales: 18 de febrero 2009

Un matrimonio español de dos varones (el matrimonio ho-
mosexual está permitido en España desde la modificación 
del Código Civil de 2005) encargaron la gestación a una mu-
jer californiana, con material genético de uno de los varo-
nes. Presentan ante el Registro Consular de Los Ángeles una 
certificación de nacimiento y filiación expedida   a favor de 
los padres, por la autoridad de California. En ella ya no  apa-
rece la identidad de la gestante.

El Registro Civil deniega la inscripción de nacimiento.

Pero la Dirección General de Registros, principalmente para 
preservar el interés superior del menor resuelve del siguien-

te modo:

“El interés superior del menor aconseja proceder a la ins-
cripción en el Registro Civil español de la filiación que figura 
en el Registro extranjero. En efecto, en el caso de rechazar 
la inscripción podría resultar que los hijos, de nacionalidad 
española, quedarían privados de una filiación inscrita en el 
Registro Civil. Ello vulnera el art. 3 de la Convención sobre 
los derechos del niño hecha en Nueva York el 20 noviembre 
1989, en vigor para España desde el 5 enero 1991”.

“Denegar la inscripción en el Registro Civil español vulnera 
también el citado precepto por cuanto el interés superior de 
los menores, conforme al citado Convenio, exige que éstos 
queden al cuidado de los sujetos que han dado su consen-
timiento para ser padres, ya que ello constituye el ambiente 
que asegura al niño la protección y el cuidado necesarios 
para su bienestar”.

Según la propia Resolución, la nacionalidad española puede 
afirmarse cuando uno de los padres de intención sea tam-
bién padre biológico. De ahí que esa aportación biológica 
viene a determinar que el hijo es nacido del padre español.

La DGRN acuerda la inscripción de la certificación califor-
niana y la filiación a favor de ambos progenitores en base 
al siguiente criterio: basta que la certificación extranjera 
reúna las formalidades y condiciones necesarias de validez 
para que una certificación extranjera cause inscripción en 
el Registro Civil Español, ( emitida por la autoridad compe-
tente, traducida y legalizada etc…) sin valorar la ley aplicada 
por el país extranjero (en este caso, sin valorara el derecho 
estadounidense con quien España ,dice, mantiene intensas 
relaciones jurídicas). Inscribe la filiación de los hijos (eran 
gemelos) a favor de los comitentes y les otorga la naciona-
lidad española. La inscripción no vulnera el orden público 
español.

4.-Criterio jurisprudencial

La Sentencia de Juzgado 15 de Valencia, de 15 de septiem-
bre 2010 ratificada por el T. Supremo el 6 de febrero de 2014, 
anula la resolución 18.2.2009 al entender que no basta la 
mera certificación de nacimiento emitida por autoridad ex-
tranjera, aunque reúna las condiciones de validez.

El Juez y Tribunal Supremo asumen que el control de le-
galidad no exige identidad de soluciones entre el derecho 
extranjero y el español, pero la adoptada por el legislador 
foráneo no puede vulnerar el orden público internacional 
español.

Afirma que ni en España ni en los países con similares prin-
cipios y valores se acepta que la adopción o las técnicas de 
reproducción humana asistida vulneren la dignidad de la 
mujer gestante y del niño, mercantilizando la gestación y la 
filiación, “cosificando” a la mujer y el niño, posibilitando la 
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explotación del estado de necesidad en que se encuentren 
mujeres jóvenes en situación de pobreza. Se debe conside-
rar la prevención de la sustracción, venta o tráfico de niños, 
exigiendo que el consentimiento de la madre haya sido 
prestado libremente después del nacimiento del hijo y no 
obtenido mediante pago o compensación de clase alguna 
(artículo 4 del Convenio sobre cooperación internacional en 
materia de protección del niño y cooperación en materia de 
adopción internacional de 29 de mayo de 1993).

El Tribunal Supremo dice ser necesario por tanto realizar 
una ponderación entre los distintos bienes jurídicos prote-
gidos, de la que resulte la “solución que menos perjudique a 
los menores, empleando para ello los criterios establecidos 
en el ordenamiento jurídico”. Y se remite a nuestros princi-
pios de orden público, que deberán aplicarse, contenidos en 
la Constitución Española: art. 18. 1, derecho a la intimidad 
familiar del menor, art. 39, de la protección a la infancia, art. 
15, de la protección de la integridad física y moral y art. 10, 
del derecho a la dignidad de las personas.

Concluye el Tribunal que la sola certificación extranjera no 
permite ni provee de información suficiente que asegure la 
preservación de las necesarias garantías, y que se necesita 
información relevante y suficiente sobre el procedimiento 
judicial previo que permita la valoración de las circunstan-
cias del caso concreto que han llevado a acordar la filiación.

Deniega el reconocimiento de la certificación registral de 
California pero exclusivamente en cuanto a la filiación en 
ella determinada, pero no al resto de su contenido”. Es decir 
que la inscripción de nacimiento en su día practicada en el 
Registro Civil Consular de Los Ángeles no se cancelaba en su 
integridad, sino solo parcialmente en relación con la men-
ción de la filiación, que quedaría condicionada a la posterior 
acción de reclamación de paternidad instada por el padre 
biológico y/o al proceso de adopción que el Tribunal sugie-
re, e insta la intervención, del M. Fiscal.

En resumen, el T.S exige como garantía de los derechos en 
juego ,una sentencia ( una resolución judicial)del país que 
acuerda la filiación, a favor del español biológicamente “pa-
dre”.

5.- INSTRUCCIÓN general de 5 de octubre de 2010 emitida 
por la DGRN estableciendo el régimen de inscripción re-
gistral de los nacidos mediante gestación por sustitución 
fuera de España, a fin de adaptarse al criterio jurispruden-
cial

La Instrucción establece como requisito previo para la ins-
cripción de los nacidos mediante gestación por sustitución, 
la presentación ante el Juez Encargado del Registro Civil, 
además de la certificación expedida por autoridad extranje-
ra, de una “resolución judicial dictada por tribunal extranje-
ro competente que determine la filiación”

La exigencia de resolución judicial en el país de origen tiene 
la finalidad de controlar el cumplimiento de los requisitos 
de perfección y contenido del contrato con arreglo al régi-
men legal del país donde se ha producido la gestación, así 
como la protección de los intereses del niño y de la madre 
gestante, del consentimiento prestado   sin haber sido some-
tido a violencia o coacción, todo lo cual no es posible con la 
sola certificación registral extranjera.

Y se garantiza el interés superior del menor facilitando la 
continuidad transfronteriza de la filiación declarada por un 
juez extranjero, y la correspondiente prevención de evitar 
encubrimiento de un posible el tráfico internacional de me-
nores.

Tal resolución ha de ser reconocida en España mediante 
exequátur

Si la resolución proviene de un proceso similar a jurisdicción 
voluntaria, el encargado del Registro Civil ha de instar un in-
cidente previo para su reconocimiento conforme a la legis-
lación española contenida en la Ley de Cooperación Jurídica 
internacional, de 29/15 de 30 de julio.

6.-Praxis: Consulado en Kiev 

Cientos de padres españoles han acudido a la gestación su-
brogada en Ucrania, por ser el país más barato en costes. 
Pero no existe en Ucrania ninguna intervención judicial en 
el proceso.

El consulado en Kiev vino a inscribir el nacimiento y la filia-
ción a favor del padre español biológico, y la nacionalidad 
española del recién nacido   por la vía (legal) de reconoci-
miento ante el encargado del registro consular, con expreso 
consentimiento de la gestante, y prueba irrefutable de la fi-
liación paterna ( test de ADN) . Como la identidad de la ges-
tante aparecía como tal en la documentación, la esposa, es-
poso o pareja del padre biológico , debían o podían adoptar ( 
con consentimiento de la gestante) al hijo en España por un 
proceso especial al efecto, que cancelaba definitivamente la 
filiación a favor de la madre biológica, convirtiendo a la ma-
dre, padre o pareja intencional ,en progenitor por adopción.

Visto lo que estaba sucediendo, La DGRN emitió una Ins-
trucción de 14.2.19 que facilitase cobertura legal   decla-
rando la competencia del registro consular para practicar 
la inscripción de dicho nacimiento si se acredita la filiación 
del menor respecto de un progenitor español mediante el 
reconocimiento del padre en cualquiera de las formas esta-
blecidas en el Código Civil y cumpliendo los requisitos pre-
vistos en cada caso para la plena validez y eficacia de dicho 
reconocimiento que requerirá el consentimiento expreso 
de la madre gestante .Como complemento para asegurar la 
verdad material de la paternidad y a los efectos de prevenir 
el tráfico internacional de menores, la propia Instrucción 
requiere la práctica de una prueba de ADN que se debe veri-
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ficar con plenas garantías médicas y jurídicas.

La Instrucción pone en valor la Ley Orgánica 8/2015, de 22 
de julio, de protección de la infancia y adolescencia, que , 
establece que todo menor tiene derecho a que su interés 
superior sea valorado y considerado como primordial en 
todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en 
el ámbito público como privado, así como en las medidas 
concernientes a los menores que adopten las instituciones, 
públicas o privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos 
primará el interés superior de los mismos sobre cualquier 
otro interés legítimo que pudiera concurrir.

Pero el 16.2.2019 de manera fulminante, por anuncio de la 
Ministra de Justicia socialista, se interrumpe esa práctica, se 
anula la instrucción, 14.2.2019, avisando que no se admite 
ya la prueba de ADN como vehículo para inscribir a los ni-
ños en el Registro Civil Consular, ( exigen resolución judicial, 
inexistente ) dejando atrapados en Kiev a de 39 familias con 
sus hijos recién nacidos. Solo éstos 39 bebés, ya nacidos an-
tes del 14.2.19 fueron inscritos por el reconocimiento pater-
no más la prueba de ADN, pudiendo viajar a España, que-
dando todavía unos 80 bebés en gestación en Ucrania, cuya 
situación era kafkiana. (Los hijos de padre comitente nacen 
en Ucrania con la nacionalidad directa del padre, con lo que 
ni eran ucranianos, ni eran españoles).

Esta situación se produce por la frontal oposición del gobier-
no entrante, de coalición PSOE y partido comunista Unidas 
Podemos, a la gestación subrogada.

El Gobierno de España en base a informe del Comité de 
Bioética de mayo 2017, arremetió contra la maternidad su-
brogada, como generadora de grave vulneración de los de-
rechos del menor y de la madre gestante y anunció que se 
perseguirá a las Agencias que se dedican a ello con ánimo de 
lucro. El Comité también se pronunció sobre la necesidad de 
una actuación coordinada a nivel internacional, para que las 
medidas que se adopten sean eficaces.(Eficaces en contra, 
por supuesto).

7.- Régimen legal actual: Instrucción 18.2.2019

Solo dos días después de anularse por el Gobierno la Instruc-
ción de 14.2.19, se dicta una nueva Instrucción de la DGRN 
el 18.2.19 estableciendo el régimen general y legal del Reino 
de España para la inscripción de la filiación y nacimiento de 
los nacidos por maternidad subrogada fuera de territorio es-
pañol, de padre /madre españoles. Es la legislación vigente a 
día de hoy que se formula en términos muy contundentes en 
contra de la gestación por sustitución. Literalmente dice la 
resolución que “La gestación por sustitución constituye un 
fenómeno en el que se produce una grave vulneración de los 
derechos de los menores y de las madres gestantes. El inte-
rés preferente de los primeros debe quedar en todo caso sal-

vaguardado, y a la vez la actuación de los poderes públicos 
debe garantizar a la mujer una adecuada protección contra 
el peligro de abusos de situaciones de vulnerabilidad que es 
de todo punto inaceptable. Resulta además claro que la lu-
crativa actividad de las agencias mediadoras que operan en 
este terreno no puede considerarse ajustada a derecho. Se-
ría necesaria una actuación internacional coordinada para 
hacerle frente de forma eficaz. En tanto no se disponga de 
ese claro marco internacional, y sin perjuicio de la adopción 
de las medidas oportunas y más contundentes para atajar 
esta práctica en España, se debe tratar el fenómeno con el 
necesario rigor.

Las solicitudes de inscripción en el Registro Civil consular 
de la filiación de menores nacidos con posterioridad a la pu-
blicación de la Instrucción, (20.2.2019) no serán estimadas 
salvo que exista una sentencia de las autoridades judiciales 
del país correspondiente que sea firme y dotada de exequa-
tur, u objeto del debido control incidental cuando proceda, 
de conformidad con la Instrucción de 5 de octubre de 2010.

El encargado o encargada del Registro Civil consular en es-
tos casos deberá suspender la inscripción, con base en la 
ausencia de medios de prueba susceptibles de apreciación 
dentro del procedimiento consular.

El solicitante deberá obtener, si procede, de las autoridades 
locales el pasaporte y permisos del menor para viajar a Espa-
ña. Una vez en España, a fin de asegurar que se cumplen to-
das las garantías con necesario el rigor probatorio, se deberá 
iniciar el correspondiente expediente para la inscripción de 
la filiación, con intervención del Ministerio Fiscal, o interpo-
ner las acciones judiciales de reclamación de dicha filiación.

Es decir: si no existe sentencia extranjera garantista de la 
protección de los bienes jurídicos protegidos fuera de Es-
paña, habrá de obtenerse tal sentencia ante los tribunales 
españoles, o bien instar expediente de inscripción en Espa-
ña con intervención del Ministerio Fiscal. Esta es la pequeña 
puerta que el actual gobierno deja abierta.

Ahora bien, este doble sistema garantista debe de compagi-
narse con las orientaciones recientes del TEDH que pone de 
relieve la necesidad de contar con procedimientos efectivos 
y ágiles para la determinación de la filiación en estos casos, 
lo antes posible. En su Opinión no vinculante de 10/4/19 
insta a los diferentes países a fin de que garanticen que la 
madre intencional se convierta en madre legal, sin que sea 
necesario que la madre gestante aparezca en la inscripción 
de nacimiento. En España este supuesto está previsto me-
diante la adopción del hijo del cónyuge o pareja hecho por 
la madre intencional, mediante un procedimiento judicial 
especial y cualificado en cuanto a la legitimación, previsto al 
efecto en el art 176 y 177 del Código Civil, como se ha venido 
diciendo.
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8.-Posición del Gobierno de España y breve panorama de 
derecho comparado

PSOE, partido gobernante en coalición con Unidas Pode-
mos se ha posicionado en contra. Recentísimamente la Mi-
nistra Carmen Calvo declaraba que en los dos años de legis-
latura que le queda al Psoe/Podemos, se tiene intención de 
acabar con esta práctica “ nefasta”. Como hemos dicho, el 
feminismo extremo de Unidas Podemos, tiene mucho peso 
en la coalición, de modo que   “El PSOE no puede abrazar 
ninguna práctica que suponga socavar os derechos de las 
mujeres ni de las niñas y apuntalar la feminización de la po-
breza”.

Unidas Podemos está totalmente en contra, si bien dentro 
del partido conviven dos corrientes: la que concibe la liber-
tad sexual de la mujer en absoluto y la que considera la ma-
ternidad subrogada como forma de explotación de la mujer.

Ciudadanos, partido hoy minoritario, llevó al congreso una 
proposición de ley de maternidad subrogada, que no se tra-
mitó. Establecía que NO podría autorizarse mediando pre-
cio y solo la reposición de los gastos de la gestante.

El Partido Popular (conservador en la oposición) mantiene 
corrientes internas encontradas.

9.-Comentarios a la sentencia del pleno del T.S de 31 de 
marzo de 2022 sobre la maternidad subrogada

La sentencia, que ha causado cierto revuelo en la opinión 
pública, en realidad no hace sino mantener ,reforzar y enfa-
tizar la línea jurisprudencial que ya venía manteniendo en 
torno al contrato de maternidad subrogada. Arremete con-
tra una práctica que considera lesiva para la dignidad de la 
gestante y desde luego, la del hijo.

La sentencia extranjera siempre es exigida como GARANTIA 
de que en el país de origen se ha velado por la integridad 
y libertad de la gestante, así como los derechos del hijo. Y 

en esta exigencia se armoniza el criterio jurisprudencial con 
la última resolución de la Dirección General de Registros y 
Notariado ya citada.

En la sentencia del pleno, la madre que pretendía el recono-
cimiento de la filiación, por posesión de estado, carecía de 
todo vínculo biológico con la hija gestada por otra mujer, sin 
ninguna aportación genética de la actora.

En este caso estamos ante una auténtica adquisición de un 
hijo, a través de AGENCIA, CON FINES LUCRATIVOS. No 
existe otro vínculo de la comitente con el bebé, sino el ne-
gocial y el pago. Sin más. Y los argumentos del T.S son acer-
tados.

En beneficio de esa menor, que pertenece de facto al grupo 
familiar constituido con la madre, remite el T.S a la adop-
ción o al acogimiento, abriendo una puerta hasta ahora no 
contemplada.

Hay que tener muy en cuenta que los Tribunales españoles 
nunca han actuado ni intervenido sobre   la familia, ni los 
hijos, cuyo núcleo familiar es precisamente, en esta caso 
también, lo que lleva a la Sala Primera del T.S a arbitrar un 
camino de solución.

El tema no es fácil. Prueba de ello es la diferencia de posicio-
nes jurídicas de los distintos países.

La M. S está prohibida: España, Italia, Francia, Australia.

Hay países en las que se permite, mediando precio: Ucrania, 
Georgia, India (con grave riesgo de explotación de mujeres 
en estado de vulnerabilidad).

En otros, se permite solo de manera altruista, aun cuando se 
prevé reembolso de gastos o daños en la gestante. Canadá y 
Portugal .En este último la ley de gestación subrogada está 
recurrida ante su Tribunal Constitucional.

En Reino Unido se permite pero no con fines comerciales, 
teniendo en tal caso incluso reproche penal.

Y por último hay países que exigen control y/o autorización 
previa administrativa (Israel) o judicial (Grecia). Esta última 
opción me parece la más garantista: explorar la situación 
caso por caso antes de autorizar, según las circunstancias, 
la gestación.

Solo un apunte más: con la desdichada guerra en curso en-
tre Rusia e Ucraina, algunos padres comitentes españoles, 
que tienen un hijo en vías de gestación, sacaron a las ma-
dres embarazadas para traerlas a España. Ahora se plantea 
un nuevo escenario, ya que ,algunas de ellas ya no tienen 
claro lo de entregar a sus hijos, y, siendo nulo el contrato en 
suelo nacional, su cumplimiento es inexigible por contrario 
al orden público.
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