
IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE TARRAGONA

Èxit de participació als 
actes de la festa de Sant 
Raimon

14

L’Alcalde, Josep Fèlix 
Ballesteros, visita la seu 
del Col·legi

30

La Junta de Govern 
aprova la reducció de les 
quotes col·legials

9

Entrevista amb Irene 
Mallol, l’advocada  del 
cèntim sanitari 

20

N57/JULIOL DE 2014



FÒRUM JURÍDIC2 N57/2014

ETS ÚNIC
LES TEVES NECESSITATS

I RISCOS TAMBÉ
Per això, personalitzem 
les teves assegurances,  

      perquè contractis només
el que tu necessites

OPTIMITZA LA TEVA INVERSIÓ EN SEGURETAT 
EVITA EXCESSOS O CARÈNCIES DE PROTECCIÓ
El nostre Sistema d'Anàlisi de Necessitats aporta 
un mètode lògic que racionalitza la contractació 

Sol·licita gratuïtament els serveis inclosos 
en el conveni amb el teu col·legi professional

1. Analitzem les teves necessitats econòmiques
2. Auditem les teves cobertures públiques i privades
3. Identifiquem excessos o manques de protecció
4. Aportem una solució personalitzada
5. Mantenim periòdicament la seva adequació
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Durant el primer semestre d’aquest any l’actual Jun·
ta de Govern ha complert amb un dels principals 
compromisos adquirits en el programa amb el qual 
va ser escollida: la rebaixa de quotes col·legials. 

Aquesta rebaixa ha estat del 10% i estem treballant per que pugui 
ser fins i tot superior. Segurament aquesta ha estat la decisió més 
rellevant pel conjunt dels col·legiats durant l’exercici del nostre 
mandat, però no ha estat l’única que considerem important.

Així, per exemple, hem d’evidenciar la intensa activitat rea·
litzada des de l’àrea de formació. Amb el suport de les diferents 
seccions col·legials, s’han programat més de trenta cursos des del 
mes de gener. I pel pròxim semestre ja s’estan tancant propos·
tes que han de servir per incidir en l’obligat reciclatge continu al 
que estem abocats els professionals per aconseguir la millora en 
l’exercici de l’advocacia. Aquest servei de formació continuada, 
gratuït pels associats de l’ICAT, ha estat i continuarà sent una de 
les apostes més fortes d’aquesta Junta de Govern que presideixo.

Un dels nous serveis implantat aquest any ha estat el de tuto·
ria al nou col·legiat, coordinat juntament amb el GAJ. D’aquesta 
manera, diversos advocats voluntaris acompanyen als nous col·
legiats que s’han volgut acollir a aquesta proposta, en els inicis 
del seu recorregut professional. Una experiència que, n’estem 
convençuts, serà enriquidora per als col·legiats que exerceixen de 
tutors i profitosa per aquests nous companys. 

Una altra de les prioritats de treball de la Junta de Govern és 
aconseguir una gestió optimitzada dels recursos del Col·legi i la 
qualitat en els serveis. Una bona manera d’aconseguir·ho és esta·
blint convenis de col·laboració amb altres estaments o empreses 
de serveis. En aquesta edició de la revista us n’expliquem alguns; 
com també ens fem ressó de la tasca de manteniment de sinèrgies 

de relació amb diferents organitzacions professionals i adminis·
tracions. En aquest sentit, cal destacar la visita del nostre estimat 
Alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, a la seu col·legial qui es va reunir 
amb la Junta de Govern i va mostrar gran sensibilitat vers les ne·
cessitats del col·lectiu. Per la nostra part, la Junta va oferir tota 
la seva col·laboració en els projectes de ciutat, com per exemple, 
la difusió dels Jocs del Mediterrani 2017, incorporant el logotip 
oficial al paper col·legial.

En l’àmbit general de l’exercici de l’advocacia, hi ha sobre la 
taula moltes incògnites a les quals haurem de fer front com a 
col·lectiu: la polèmica llei de taxes, el projecte de llei de justícia 
gratuïta o la de reforma del poder judicial, amb la que assistim 
a la limitació dels drets dels ciutadans i fa més difícil l’accés a la 
justícia. També la futura llei de serveis i col·legis professionals, 
que ha posat en estat d’alerta a totes les organitzacions implica·
des, és un dels majors reptes amb els quals ens trobarem com a 
organisme col·legial. 

Es tracta, sense dubte, d’un futur que es preveu ple de canvis 
importants. Però cal que els enfoquem amb optimisme, voluntat 
i ganes de treballar. Cal que ens preparem per afrontar els nous 
reptes i mirar de transformar·los en oportunitats. Estem conven·
çuts que en aquesta societat que hem de (re)construir, el nostre 
paper com a organització professional és fonamental. Ara més 
que mai, com a Col·legi, ens hem de convertir en imprescindi·
bles. 

No sabem si ho aconseguirem, però tots plegats hem de dibui·
xar el futur que volem i que necessitem.

 Manel Albiac Cruxent
 Degà

Mirant al futur

«Cal que ens 
preparem per 
afrontar els nous 
reptes i mirar de 
transformar-los en 
oportunitats.»
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Aprovació del pressupost de 
2014: l’ICAT rebaixa un 10% la 
quota als seus col·legiats 

Aprovació dels comptes anuals 
i liquidació pressupostària de 
l’exercici 2013

 El dia 16 de desembre de 
2013 l‘assemblea de l’ICAT 
va aprovar el pressupost per a 
l’exercici 2014, el primer rea·
litzat sobre uns estats financers 
(balanç i compte de resultats) 
confeccionats segons el Pla Ge·
neral Comptable. 

El pressupost de 2014 s’as·
senta sobre els pilars de trans·
parència, austeritat i optimit·
zació del recursos col·legials. El 
pressupost aprovat va presentar 
els següents trets principals:
• Pel que fa als ingressos, des·
taca la reducció de les quotes 

col·legials en un 10%, la con·
tenció dels ingressos de les 
administracions públiques i 
un increment significatiu dels 
ingressos d’entitats privades 
(patrocinadors, publicitat, col·
laboracions, etc). 
• En quant a les despeses, cal 
esmentar la reducció de les que 
corresponen a representació, 
esdeveniments col·legials i d’es·
tructura, mentre que es mante·
nen i/o optimitzen les despeses 
de formació i biblioteca, amb 

l’objectiu de mantenir o incre·
mentar la qualitat dels serveis. 
Finalment s’ha incrementat la 
partida corresponent a costos 
salarials degut a l’actualització 
de sous i l’ampliació de perso·
nal amb la finalitat de donar al 
col·legiat un servei millor i més 
eficaç.

Tot i que s’han reduït les 
quotes col·legials, el pressupost 
de 2014 contempla un roma·
nent de caixa d’uns 45.000 eu·
ros.

 El dia 28 de març de 2014 
es va convocar de nou assem·
blea general. En aquesta sessió 
el degà va presentar la memò·
ria de les activitats de l’exercici 
2013 i es van aprovar els comp·
tes anuals i la liquidació del 
pressupost de 2013. 

El tresorer va explicar que la 
Junta de Govern de l’ICAT va 
encarregar durant l’any 2013 la 
reconstrucció dels estats finan·
cers del col·legi (balanç i comp·

te de resultats) corresponents 
a l’exercici 2012, necessaris 
per portar la comptabilitat de 
2013 segons el Pla General de 
Comptabilitat, tot per adaptar 
el Col·legi a la normativa vigent 
i a allò disposat en el seus pro·
pis estatuts.

El resultat de l’exercici 2013 
va ser de benefici de 108.453€, 
import al qual afegides les 
amortitzacions comptables 
dóna una cash·flow o capacitat 

de liquiditat de l’ICAT prope·
ra als 150.000 €. Això demos·
tra que no només la reducció 
de quotes aprovada pel 2014 va 
ser correcta,  sinó que cal apro·
fundir en la possibilitat d’una 
futura nova reducció.

Els comptes de 2013 presen·
ten una reducció de despeses 
generalitzada producte d’una 
política de racionalització i 
contenció dels costos, sent 
molt significativa la reduc·
ció en determinades partides 
com ara les de representació, 
festes i esdeveniments col·
legials. Pel que fa als ingressos, 
constatar que hi ha hagut un 
increment dels de naturalesa 

col·legial.
Destacar, per altra banda, 

que aquests comptes i la liqui·
dació pressupostària han estat 
auditades i avalades per un 
auditor de comptes, sense que 
hagi fet cap menció respecte al 
seu contingut.

La informació completa 
sobre l’estat de comptes de 
l’ICAT es pot consultar a la 
plana web del col·legi (www.
icatarragona.com) a l’apartat 
de notícies col·legials i també 
mitjançant el cercador.

 Alberto García
 Tresorer de la Junta de 
Govern

Principals aspectes econòmics de l’exercici 2013 
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 El passat dia 6 de febrer i el 
dia 10 d’abril , el degà va rebre 
personalment als nous col·
legiats en el tradicional acte de 
benvinguda que des de fa uns 
anys té lloc a la seu del Col·legi.

Acompanyat de les diputa·
des de la Junta de Govern, Sra. 
Susana Morales i Sra. Estela 

Martín, juntament amb la ge·
rent del Col·legi, Sra. María 
Eugenia Bodas i del president 
del Grup d’Advocats Joves, Sr. 
Lluís Escoda, el degà va voler 
conversar en un ambient més 
distès amb aquests nous com·
panys/es i aprofitar, no només 
per explicar els diferents ser·

veis de l’ICAT als quals tenen 
accés, sinó especialment per 
propiciar un intercanvi d’im·
pressions i conèixer les seves 
inquietuds, visió de futur i ex·
pectatives respecte el Col·legi. 
Tots els representants institu·
cionals es van posar a disposi·
ció d’aquests nous companys i, 

especialment, se’ls va informar 
del recentment estrenat ser·
vei de tutoria al nou col·legiat 
coordinat entre la Junta de 
Govern i el Grup d’Advocats 
Joves.

Al final de l’acte es va obse·
quiar als assistents amb un pe·
tit obsequi de benvinguda. 

Durant l’any 2013 i primer 
semestre de 2014 prop de 80 
col·legiats han participat dels 
diferents actes de benvinguda 
que s’han celebrat a l’ICAT.

El degà rep personalment als nous col·legiats 
en els actes de benvinguda 

Acte de benvinguda celebrat el mes de febrer.

Més de 150 infants visiten la seu col·legial 
per donar la benvinguda als patges

La diada de Sant Jordi ajuda a recaptar 
més de 1000€ per a l’Hospital Sant 
Joan de Déu

 El dia 23 d’abril el Col·legi 
va celebrar la diada de Sant 
Jordi. Es van repartir més de 
500 roses entre els col·legiats 
que van visitar les seus de Tar·
ragona i del Vendrell, cons·
tatant, un any més, l’èxit de 
participació d’aquesta jornada. 
També, i tal i com ja es va fer 
durant el 2013 coincidint amb 
aquesta data, es van posar a la 

venda unes polseres solidàri·
es especialment creades per 
aquesta festivitat. La suma de 
les vostres aportacions va per·
metre obtenir 1.010,50€ que 
aniran destinats al finança·
ment de projectes de recerca 
per la lluita contra el càncer in·
fantil de l’Hospital Sant Joan 
de Déu. Moltes gràcies per la 
vostra col·laboració!

 Com ja és tradició, el passat dia 30 de desembre es va celebrar 
el festival infantil de Nadal. Més de 150 nens i nenes acompa·
nyats pels seus familiars van omplir el saló d’actes per donar la 
benvinguda als patges reials.

Per fer més amena l’espera, el mag Struck ens va oferir un es·

pectacle molt aplaudit que va fer les delícies de petits i grans. 
En acabar, el degà va rebre els patges i els va acompanyar fins al 

saló d’actes, on un cop asseguts, tots els nens i nenes els van donar 
les cartes i van recollir els seus regals. Seguidament, es va servir 
un berenar de coca de xocolata al vestíbul del Col·legi.

La festa infantil de Nadal és per nosaltres una de les celebra·
cions més entranyables, perquè ens dóna l’oportunitat de poder 
obrir el Col·legi a les vostres famílies, amb qui sempre és un plaer 
compartir l’alegria de les festes de Nadal.

Una col·legiada recollint la seva rosa.
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 La Junta de Govern va orga·
nitzar, juntament amb Càritas 
Tarragona, la I campanya de 
recollida d’aliments en la qual 
van col·laborar tant als col·
legiats/des com a altres perso·
nes vinculades amb la nostra 
institució. 

Des del dia 3 de desembre i 
fins al 7 de gener de 2014 els 
col·legiats van poder fer ar·
ribar a la seu del carrer Enric 
d’Ossó, aliments i altres mate·
rials no peribles de primera ne·
cessitat per als col·lectius més 

desafavorits.
A través d’aquesta campa·

nya, la Junta de Govern ha vol·
gut continuar donant suport a 
les accions de Càritas, amb la 
qual ja manté un conveni de 
col·laboració amb la creació el 
mes de maig de 2013 d’un torn 
de voluntariat no remunerat, 
i posar el seu granet de sorra 
realitzant accions directes per 
fomentar i facilitar la partici·
pació del col·lectiu en iniciati·
ves de suport a aquelles perso·
nes que estan vivint situacions 

de precarietat aquí a la nostra 
ciutat.

El resultat d’aquesta cam·
panya va ser tot un èxit, i des 
del Col·legi no podem més 

que tornar a agrair la vostra 
contribució, anònima però in·
dispensable per tirar endavant 
qualsevol activitat solidària. 
Gràcies de nou!

L’ICAT posa en marxa la 
I Campanya de recollida 
d’aliments per Càritas

Detall d’algun dels aliments recollits a la seu de l’ICAT.

Membres de Junta i col·legiats 
participen de les activitats  de foment 
de la lectura en català per Sant Jordi

 El Col·legi, com a membre 
del Ple Institucional i Social per 
al Foment de l’Ús de la Llengua 
Catalana al Camp de Tarrago·
na, va ser convidat a participar 
de les activitats de foment a la 
lectura que la Direcció General 
de Política Lingüística de Tar·
ragona (DGPLT) va programar 
durant la diada de Sant Jordi.

L’objectiu de la proposta era 
acostar aquesta festa a les perso·
nes que es troben en situacions 
que no els permeten celebrar·la 
al carrer, perquè són en hospi·

tals, residències de gent gran, 
etc. a través de la lectura d’una 
selecció de textos elaborada per 
la Biblioteca Pública de Tarra·
gona i la DGPLT.

La iniciativa va ser molt ben 
acollida per part de col·legiats/
des, que de seguida ens van 
fer arribar les seves peticions. 
Per part de la Junta de Govern 
hi van participar el degà del 
Col·legi, que es va desplaçar a 
l’Hospital Sociosanitari Fran·
colí de Tarragona; la diputada 
Ester Girol i la companya Jeni·

fer Mendoza, vocal del Grup 
d’Advocats Joves, que van visi·
tar la Policlínica Comarcal del 
Vendrell; el diputat Frederic 
Royuela, que va assistir a la re·

sidència L’Ermita del Vendrell; 
i finalment la diputada Maria 
José Bertomeu, que va realitzar 
les lectures al Pius Hospital de 
Valls.

El diputat Frederic Royuela fent la seva lectura.

VIIè sopar solidari del Club Lions

 El passat dia 25 d’abril, di·
versos membres de la Junta de 
Govern del Col·legi van assis·
tir al VIIè sopar solidari que 
el Club Lions de Tarragona 
va organitzar, a l’Hotel Impe·
rial Tarraco, en benefici de la 

casa del traseünt de Tarragona, 
que gestiona, entre altres, la 
Fundació Bonanit de la qual 
el Col·legi n’és patró. Al sopar 
van assistir més de 150 perso·
nes i  es van recaptar un total 
de 8.000 euros. 
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 Com ja es tradició, els pat·
ges reials van visitar, el passat 
dia 20 de desembre, els nens i 
nenes de l’Associació La Mun·

tanyeta. El degà, Sr. Manel 
Albiac,  i el bibliotecari de la 
Junta de Govern, el Sr. Antoni 
Mendía, van acompanyar els 

patges, que van fer entrega de 
104 regals als infants de l’esco·
la, del Taller i de la Residència. 
La visita va ser molt agraïda 
per part dels nens/es, dels seus 
familiars i pels monitors i la 
direcció del centre.

Aprofitem aquest espai per 

recordar·vos de l’existència 
dels torn especials voluntaris 
de les fundacions Onada i La 
Muntanyeta, creats per oferir 
assessorament i assistència lle·
trada per als tràmits judicials 
del procés d’incapacitació dels 
membres de l’Associació Pro·
vincial de Paràlisi Cerebral. 
Des del Col·legi us animem 
a que us doneu d’alta com a 
voluntaris en aquest torn, en·
viant un correu electrònic a 
l’adreça secretaria@icatarra·
gona.com.

El degà i el bibliotecari de la Junta fan 
la tradicional entrega de joguines a la 
Muntanyeta     

Recollida de mòbils per la Fundació 
Llamada solidaria

 El Col·legi col·
labora, des del 
passat mes d’abril, 
amb la Fundació 
Llamada solida·
ria, que ha ende·
gat una campanya 
de sensibilització 
amb l’objectiu de 
donar visibilitat a 
les malalties mino·
ritàries i possibili·
tar, a les persones que vulguin 
contribuir amb aquesta campa·
nya, un sistema senzill i eficaç 
que ajudi a recaptar fons per la 
seva investigació i curació a tra·
vés de la recollida de terminals 
mòbils en desús. El Col·legi 

no només ha donat difusió a 
la campanya sinó que serveix, 
també, com a punt de recolli·
da. El propi Col·legi ha facili·
tat més de 80 dispositius que 
abans s’utilitzaven per al servei 
de guàrdia.
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Els col·legiats participen massivament 
dels actes de la festa col·legial

 Aquest any, i com a nove·
tat, hem volgut compartir i fer 
extensible la nostra festa a la 
ciutat, programant activitats 
obertes al públic, com ara una 
exposició de pintura de l’autor 
Dan Urbano, que es va poder 
visitar al vestíbul de l’entrada de 
la seu col·legial, una taula rodo·
na sobre esport, motivació i nu·
trició o bé una conferència so·
bre Mindfulness, entre d’altres.  
A més, tothom qui va visitar la 
nostra seu els dies previs a la fes·
ta va poder gaudir d’una expo·
sició itinerant de vinyetes sobre 
els drets humans, i una mostra 
d’escultures de Jesús Gazol.

Previ als actes propis de la fes·
ta, i durant tota la setmana, el 
Grup d’Advocats Joves va orga·
nitzar tot un seguit d’activitats 
de caire més lúdic. El dissabte 
dia 17 de maig va tenir lloc el 
2n torneig de pàdel, al Club 
Tennis Tarragona, amb una més 
que notable participació, ja que 
es van inscriure prop de trenta 
parelles. El dimarts dia 20 de 
maig, advocats i funcionaris de 
l’administració de Justícia van 
disputar un partit de futbol, i 
el dimecres dia 21, a la cafete·
ria “La Magistral” de la seu col·
legial, es va poder degustar un 
tast de cerveses artesanes. 

El dia 23 de maig, a les 15.00 
h. va tenir lloc un dinar de tre·
ball a Mas Roselló, on es va 
reunir el Ple del Consell dels Il·

lustres Col·legis d’Advocats de 
Catalunya. Enguany, i per mo·
tius d’agenda, no es va realitzar 
el relleu de la presidència del 
Consell, que tradicionalment 
té lloc durant els actes de la fes·
ta del nostre Col·legi.

A les 17.30 h. es va celebrar la 
missa in memoriam en sufragi 
pels companys difunts, oficiada 
pel mossèn de la Parròquia de 
Sant Pau, Excm. Sr. Joan Sedó 
Perelló.

A les 19.00 h. , al saló d’actes 
de la seu col·legial, s’iniciaven 
els actes solemnes de la festivi·
tat. 

La presidència estava forma·
da pel president de l’Audiència 
Provincial de Tarragona,  l’Il·lm 
Sr. Javier Hernández García, 

El nostre Col·legi va 
celebrar, el passat dia 
23 de maig, la  festa 
col·legial en honor 
de Sant Raimon de 
Penyafort.

Sr. Fernando Huidobro Menció
Sr. Juan Carlos Largo de Celis
Sr. Alfredo Ballarín Sancha
Sr. Luis Bacaría Gorrochategui
Sr. Juan Carlos Carcelero Laleona

Insígnies d’argent 2014

Discurs del fiscal en cap, Il·lm Sr. Xavier Jou.

Jennifer Macia, representant dels nous togats.
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pel president del Consell de 
l’Advocacia Catalana, Excm. 
Sr. Miquel Sàmper Rodríguez, 
pel nostre degà, Excm. Sr. Ma·
nel Albiac Cruxent, per l’Il·lma 
Secretària de Relacions amb 
l’Administració de Justícia, Sra. 
Maria Josep Feliu Morell, i pel 
fiscal en cap de l’Audiència Pro·
vincial de Tarragona, Il·lm Sr. 

Xavier Jou Miravent. Entre els 
convidats també hi van assistir 
altres autoritats del món del 
dret i la justícia, entre els quals 
destaquem la presència per pri·
mera vegada en aquest acte de 
la degana del Colegio de Abo·
gados de Madrid, Excm. Sra. 
Sonia Gumpert.

El degà del Col·legi va do·

nar la benvinguda a tots els 
assistents. Tot seguit el vice·
degà, Sr. Julio de Parellada, va 
procedir a la lectura de l’ordre 
del dia, començant l’acte d’im·
posició de togues als 27 nous 
col·legiats i col·legiades donats 
d’alta en aquest Col·legi des del 
dia 3 de maig de 2013, que van 
fer el corresponent jurament 

acompanyats dels seus padrins i 
padrines. Va pronunciar el dis·
curs en representació dels nous 
lletrats la companya Jennifer 
Macia Morilla.

Seguidament, es va procedir 
a la lectura de l’acord de junta 
segons el qual es concedeix la 
insígnia d’argent als col·legiats 
que han complert 25 anys 
d’exercici de la professió sense 
nota desfavorable al seu expe·
dient. El company Juan Carlos 
Largo de Celis va ser l’encar·
regat de parlar en nom dels 
homenatjats.  Finalment es va 
donar pas als discursos dels 
membres de la taula presidenci·
al. L’acte va concloure amb un 
recital de la Coral Concordie, 
dirigida per la Sra. Montserrat 
Ríos Hevia, i a la qual hi parti·
cipen col·legiats tant de l’ICAT 
com del COFT. 

A les 21.30h, els assistents es 
van desplaçar al restaurant Mas 
Folch on van poder gaudir d’un 
aperitiu i un sopar de gala. El  
moment més solidari de la nit 
va tenir lloc justament durant 
el sopar, amb un sorteig benèfic 
en el que es van recaptar 3.150€ 
que es destinaran a les funda·
cions Onada, La Muntanyeta, 
Bonanit i Ginac, de les quals el 
Col·legi n’és patró.

La festa col·legial d’aquest 
any ha estat, novament, molt 
participativa i no volem deixar 
d’agrair la vostra assistència, 
tant a les activitats més lúdi·
ques com també als actes més 
solemnes, així com al tradici·
onal sopar de gala. De tot cor, 
moltes gràcies. Esperem que 
continueu acompanyant·nos 
i poder retrobar·nos, de nou, 
l’any vinent.

Sr. Francisco Javier Granados López Sr. Javier Gutiérrez Martín
Sr. Miguel Ángel Mateos Rozas Sra. Estela Martín Urbano
Sra. Glòria Rovira Monllor Sr. Pere Rubio Alonso
Sra. Josefa Méndez Higuero Sr. Lluís Miquel López Fabra
Sra. Clàudia Masdeu Almagro Sra. Verònica Moncunill Fernández
Sr. José M. Martí Arjona Sra. Ester Girol Palet
Sr. David Suárez Reyes Sra. Trinidad García López
Sra. Maria del Pilar González Mateo Sr. Oriol Vázquez Tarrida
Sr. Ramon Fabregat Tortosa Sr. Ignacio Bermejo Sánchez
Sr. Ignacio de la Calzada González Sr. Gerard Salom Tejado
Sr. Francisco Javier Boabén Peribáñez Sr. Antonio Gómez Fernández
Sra. Mónica Lort Muñoz Sr. Antoni Mendía Martí
Sr. Albert Conde Olano Sr. Francesc García Colet
Sr. Lluís Maria Maiso Tomàs Sr. Jesús Maria Maiso Tomàs
Sr. Joaquim Vázquez Marchán Sra. Maite Jiménez González 
Sr. Roger Massó Poyatos Sra. Marta Pastor Llácer
Sra. Jennifer Macia Morilla Sr. Lluís Escoda Beltran
Sra. Eva Fuentes Aparicio Sra. Mayte Puell García
Sra. Rosa Maria Rivas Carrasco Sr. Frederic Royuela Ampurdanès
Sra. Alba Santiago Mancebo Sr. Javier Mazariegos Castillón
Sr. Rafael Amancio Muñoz Oteros Sr. Eduard Fermín Partido
Sr. Francisco Javier Grau Beltran Sra. Manuela Perea Arroyo
Sr. Ignacio Soler Aguilar Sr. Javier García Bueno
Sra. Irene Pomares Solé Sr. Adrián Pomares García
Sra. Núria Valls Domènech Sr. Tomàs Gilabert Boyer
Sra. Laia Martínez Sánchez Sra. Cristina Penalba Sánchez
Sra. Pilar Hernández Martínez Sr. Alberto García Rodríguez

Nous col·legiats/des Padrins/es de jurament

Es recaptem més de 
3.000 € en el sorteig 
benèfic celebrat 
durant el sopar
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L’ICAT i Gouptome signen un 
conveni per ajudar en casos 
d’aturada cardiorespiratòria

 El passat dia 31 de març el 
Col·legi va signar un acord de 
col·laboració amb GOUPTO·
ME, en virtut del qual l’ICAT 
participa en la difusió de l’apli·
cació sanitària per a mòbil cre·
ada per aquesta empresa, que 
facilita auxili en casos d’atura·
da cardiorespiratòria.

Davant d’un problema car·
díac, el temps de reacció és fo·
namental. L’objectiu d’aquesta 
app, doncs, és reduir al màxim 

aquest temps avisant als usuaris 
registrats amb coneixements 
de RCP i indicant la ubica·
ció dels desfibril·ladors més 
propers al succés. D’aquesta 
manera, podem disminuir els 
riscos en el nostre entorn amb 
la col·laboració ciutadana. 

Entre els dies 14 i 25 d’abril, 
l’app Gouptome es va poder  
descarregar de forma gratuïta 
per als col·legiats tant en la ver·
sió per a iPhone, com en versió 

Android. Les persones que hi 
estiguin interessades poden 
accedir a aquesta aplicació a 
través de les plataformes App 

Store i Google Play, buscar 
GOUPTO.ME i donar·se 
d’alta a la seva pàgina de Face·
book.

CONVENIS

Signatura de l’acord a la seu col·legial.

Acord entre l’ICAT i Previsión 
Nacional Sanitaria (PSN)

 El Col·legi i Previsió Naci·
onal Sanitària han signat un 
acord de col·laboració mitjan·
çant el qual PSN ofereix accés 
preferent als nostres col·legiats 
a la seva cartera de serveis: as·
segurances de protecció per·
sonal i familiar, estalvi, gestió 
d’inversions i consultoria en 
serveis professionals, en ma·
tèria de protecció de dades o 
sistemes de gestió de qualitat 
entre d’altres.   La reunió va 
comptar amb l’assistència del 
degà del Col·legi, Manel Albi·

ac, el tresorer, Alberto García, 
i la gerent, María Eugenia Bo·
das. Per part de PSN van estar 
presents Anna Pedraza, del 
Consell de Notables de PSN, 
i Fernando Martínez, director 
de la Zona Catalunya·Balears, 
juntament amb membres del 
seu equip. Aquest és el primer 
conveni de col·laboració que 
PSN subscriu amb un Col·legi 
d’Advocats; no obstant, l’enti·
tat compta amb prop de 1000 
mutualistes professionals de 
l’àmbit del dret. 

El degà, Manel Albiac, i la Sra Anna Pedraza, de PSN.

Els ciutadans ja podran adreçar-se als 
despatxos d’advocats per constituir una 
nova empresa

 L’ICAT va signar el passat mes de maig un conveni de col·
laboració amb l’Administració General de l’Estat, a través 
del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme (Direcció Ge·
neral d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa), per l’esta·
bliment de Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) integrats 
en la Red CIRCE.

Mitjançant aquest conveni, el Col·legi vol incentivar que 
els despatxos professionals actuïn com a punts virtuals d’in·
formació,  per facilitar tot tipus de serveis d’informació, tra·
mitació de documentació, assessorament, formació i suport 
al finançament empresarial. 

Els advocats més a prop de poder 
utilitzar la plataforma Lexnet

 El dia 9 de juny, el president del CGAE, Carlos Carnicer, 
i el Ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón van signar 
el conveni marc de col·laboració tecnològica que permetrà 
als advocats l’accés a Lexnet. Mitjançant aquest conveni, les 
parts es comprometen a millorar la interoperabilitat en les 
seves relacions mitjançant l’ús prioritari d’aquest sistema per 
a l’intercanvi segur d’informació entre òrgans judicials i ad·
vocats. 

A través dels Col·legis d’Advocats, el CGAE impulsarà 
que la presentació d’escrits i la recepció de notificacions ju·
dicials es realitzin a través de Lexnet amb el certificat digital 
ACA. Si encara no teniu activat el vostre carnet col·legial 
amb certificat, contacteu amb la biblioteca de l’ICAT.
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 Conferència: ‘Nul·litat de les clàusules abusives’ 
(23/01/2014)

Sessió organitzada per la Secció de Dret Civil conjuntament amb 
ADICAE. La conferència va ser realitzada pels advocats d’ADI·
CAE Sra. Helena Risco i Sr. Tomàs Serra que van estar explicant 
les estratègies judicials que, des d’aquesta associació, utilitzen en 
els casos de clàusules hipotecàries abusives i, també, en casos de 
participacions preferents. 

 Conferència: ‘Fiscalitat en els convenis matrimonials i 
en la liquidació de béns’ (24/01/2014)

Sessió organitzada per la Secció de Dret de Família. Els advocats 
Sr. Alejandro Ebrat Picart i Josep Guiu Badia, especialistes en fis·
calitat en general i en la dels convenis matrimonials en particular, 
van aclarir com es tributen els diferents acords presos en els conve·
nis matrimonials i de liquidació de béns, i van resoldre quantitat 
de dubtes als assistents.

 FEM un cafè...sobre l’audiència prèvia (31/01/2014)
Tertúlia organitzada per la Secció de Dret Civil i  que va tenir com 
a ponent al  Sr. Josep Lluís Muntadas Martra, advocat. 

 Conferència: ‘Aproximació al dret penitenciari’ 
(06/02/2014)

Ponent: Il·lm. Sr. Benito Pérez Bello, advocat i jutge en excedència 
del Jutjat de Vigilància Penitenciària 5 de Barcelona.

 Conferència: ‘L’impost de Successions a Catalunya amb la 
nova reforma. Aspectes conflictius’ (13/02/2014)

Conferència impartida per l’advocat Sr. Alejandro Ebrat Picart 
que, a través d’exemples pràctics, va anar enumerant les princi·
pals modificacions que introdueix la reforma, indicant possibles 
alternatives a aplicar.També es van tractar temes conflictius de la 
reforma com les herències en casos de no residents, d’activitat em·
presarial o professional, entre altres. 

La formació continuada, eina bàsica de l’ICAT 
per fomentar l’excel·lència professional

Durant el primer semestre de 2014 s’han desenvolupat prop de trenta activitats formatives 
que han estat organitzades per la Comissió de Formació juntament amb les diferents seccions i 
comissions col·legials, que participen activament en la creació d’oferta.

La Comissió de Formació està presidida i coordinada per la diputada de la Junta 
de Govern, Rocío de Mantaras. 
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 FEM un cafè... sobre aspectes pràctics de 
l’embargament de béns en processos d’execució 
(14/02/2014)

Tertúlia organitzada per la Secció de Dret Civil. L’ Iltre. Sr. Sergio 
Macián de Greef, secretari judicial del Jutjat d’Instrucció 4 de Tar·
ragona, va ser l’encarregat d’aclarir els dubtes relacionats amb  els 
embargaments sobre comptes o devolucions tributàries i de par·
ticipacions socials, o aquells relacionats amb l’aplicació de la Llei 
1/2013 sobre protecció de deutors hipotecaris.

 Taula rodona sobre tècniques d’interrogatori en 
l’àmbit penal (20/02/2014)

Organitzada per la Secció de Dret Penal, va comptar com a po·
nents amb l’Il·lm. Sr. Ignacio Echeverría Albacar, magistrat jut·
ge del Jutjat Penal 2 de Tarragona, l’Il·ltre. Sr. Ángel Villafranca 
Sánchez, fiscal de l’AP de Tarragona, i el Sr. Jordi Carrasco Urtia·
ga, advocat, els quals van explicar, entre altres temes, les diferènci·
es entre l’interrogatori en fase d’instrucció i en el plenari, la forma 
d’introduir les contradiccions, o les preguntes que mai s’han de 
formular.

 FEM un cafè… sobre constitució i extinció de parelles 
de fet (07/03/2014)

Nova tertúlia organitzada per la Secció de Dret de Família del 
Col·legi que va tenir com a ponent a la notària Sra. María Sáenz 
de Santa María García.

 Conferència: ‘Principals novetats en matèria fiscal i 
tributària per a l’exercici 2014’ (14/03/2014)

Activitat organitzada per la Secció de Dret Financer i Tributari 
del Col·legi, en la que van intervenir les professores de dret finan·
cer i tributari de la Facultat de Dret de la UAB, Sra. Montserrat 
Peretó i Garcia i Sra. Carmen Jover Díaz, que van analitzar, entre 
altres, les principals modificacions en impostos com el de succes·
sions, l’IVA, el de transmissions patrimonials i actes jurídics o els 
impostos locals.

 FEM un cafè... sobre les Directrius del Pla de Control 
Tributari 2014. Actes amb acord: normativa vigent 
(20/03/2014)

Tertúlia que va comptar com a ponents amb el Sr. Joaquín Mª 
Albisu Fernández de Arcaya, delegat de l’Agència Estatal d’Admi·
nistració Tributària a Tarragona i el Sr. Roberto Luengo Martín, 
Inspector Regional Adjunt, seu de Tarragona (Inspector en Cap 
de Tarragona), que van definir quines són les línies de control tri·
butari i les actuacions del mateix per a l’any 2014.

 FEM un cafè... sobre els procediments monitoris i 
conseqüències derivades de la seva transformació a judici 
ordinari o verbal (21/03/2014)

L’Il·lm. Sr. Manuel Galán Sánchez, magistrat jutge de la secció 3a 
de l’Audiència Provincial de Tarragona va respondre les preguntes 
en relació als problemes processals derivats d’aquesta transforma·
ció i sobre quins són els criteris jurisprudencials que aplica l’Audi·
ència. Tertúlia organitzada pel Grup d’Advocats Joves.

 Conferència:  ‘Les últimes reformes introduïdes en 
l’àmbit de la contractació del sector públic’ (24/03/2014)

Organitzada per la Secció de Dret Administratiu. El ponent , Sr. 
Jordi Abras Carbó, advocat de PricewaterhouseCoopers a Barce·
lona, i especialista en matèria de contractació administrativa, va 
analitzar els articles modificats per les diferents lleis que afecten a 
la contractació en el sector públic en àmbits com les unions tem·
porals d’empresaris, la resolució contractual en supòsits de demo·
ra en el pagament del preu del contracte, els mitjans d’acreditació 
de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional, o 
la responsabilitat patrimonial de l’Administració en concessions 
d’obra pública, entre altres.

 El recurs de cassació en l’àmbit penal (27/03/2014)
Organitzada per la Secció de Dret Penal. L’advocat Sr. Javier Ig·
nacio Prieto Rodríguez va fer un repàs als motius que permeten 
la interposició del recurs de cassació i la diferent jurisprudència al 
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respecte, a més d’avançar les reformes previstes en l’avantprojecte 
de llei processal.

 Conferència: ‘Principals novetats introduïdes per la Llei 
8/2013, de rehabilitació, regeneració i renovació urbana’ 
(31/03/2014)

Ponent: Sr. Rafael Fernández Bautista, professor de dret admi·
nistratiu de la Universitat de Barcelona, secretari de l’Associació 
de Tècnics Urbanistes i especialista en dret urbanístic. Activitat 
organitzada per la Secció de Dret Administratiu.

 Jornada sobre el tràfic de persones i el nou protocol de 
Catalunya (04/04/2014)

Jornada organitzada per la Subcomissió d’Estrangeria del Consell 
de l’Advocacia Catalana (CICAC) conjuntament amb la Secció 
d’Estrangeria de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona (in-
formació ampliada a la pàgina 26).

 Conferència: ‘Problemàtica i solucions a l’enquadrament a 
la Seguretat Social del col·lectiu d’advocats’ (07/04/2014)

Ponent: Sr. Mario Gil Villanueva, Inspector de Treball i Segu·
retat Social de la Direcció General de la Inspecció de Treball 
i Seguretat Social. Activitat organitzada per la Secció de Dret 
Administratiu.

 Sessió demostrativa de la plataforma per la liquidació 
telemàtica de l’IVA (11/04/2014)

La Sra. Olga Reverté, Cap de l’Àrea Gestora de la Dependència 
Provincial Informàtica de l’Agència Tributària i la Sra. Lorena 
Couceiro, adjunta al Cap de la Dependència de Gestió, van pre·
sentar la plataforma telemàtica de la seu electrònica de l’Agència 
Tributària per a liquidar l’IVA, ensenyant on es troben els dife·
rents formularis i els requisits tècnics per a poder fer el tràmit. 

 Conferència: ‘El recurs de cassació en l’àmbit civil’ 
(25/04/2014)

El Dr. Joan Picó i Junoy, catedràtic de Dret Processal de la URV, 

va aclarir els dubtes derivats de la normativa referent als recur·
sos de cassació civils, tractant aspectes com els de la competèn·
cia, els criteris d’inadmissió i estratègies a seguir, o les qüestions 
pràctiques a tenir en compte a l’hora de presentar un recurs de 
cassació.

 I Curs de Dret Concursal (del 6/05 al 15/07 de 2014)
Aquesta és la primera edició d’un curs organitzat amb voluntat 
de permanència en la programació formativa anual de l’ICAT. 
Consta de 10 sessions que repassaran tots els apartats transcen·
dentals d’un procés concursal (el concurs de la persona física i de 
societats especials, efectes del concurs, determinació de la mas·
sa activa i passiva, solucions del concurs de la persona física i de 
societats especials o els aspectes fiscals del concurs, entre altres) 
i compta amb destacats especialistes en la matèria entre magis·
trats, economistes i fiscalistes. La sessió inaugural va anar a càrrec 
de l’Il·lm. Sr. César Suárez, magistrat jutge del Jutjat Mercantil 
de Tarragona sota el títol “Introducció al dret concursal: El refi·
nançament del preconcurs i del concurs de creditors. L’acord ex·
trajudicial de pagaments.” Aquest curs ha estat patrocinat per la 
corredoria d’assegurances AON i les companyies Mapfre i Caser, 
i han col·laborat amb diferents obsequis pels assistents les edito·
rials jurídiques Tirant lo Blanch, El Derecho, VLex, Aranzadi i 
La Ley.

 Conferència: ‘La Llei 27/13, de mesures de racionalització 
i sostenibilitat de l’administració local: Mesures de 
Control Econòmic i Implicacions Financeres’ (19/05/2014)

Ponent: Sr. José Fernando Chicano Jávega, interventor de l’Ajun·
tament de Tarragona. Organitzada per la Secció de Dret Admi·
nistratiu

 Xerrada: Mindfullness, enfoca la teva atenció a l’era de les 
distraccions (20/05/2014)

Amb Fernando Tobías Moreno, professor d’habilitats personals 
a la Escuela de Ingeniería ICAI, de la Universidad Pontificia de 
Comillas.
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 Conferència: ‘El recurs d’empara constitucional. Admissió 
i especial transcendència constitucional’ (29/05/2014) 

Ponència impartida per l’Il·ltre. Sr. Manuel Miranda Estrampes, 
fiscal del Tribunal Constitucional. Organitzada per la Secció de 
Dret Constitucional.

 Taula rodona: ‘Execucions hipotecàries, clàusules 
abusives, preferents, swaps i altres productes financers’ 
(30/05/2014) 

Aquesta activitat, organitzada per la Secció de Dret Civil, va te·
nir com a ponents a l’Il·lma. Sra. Marta Aragón Ariola, jutgessa 
del Jutjat de Primera Instància 6 del Vendrell, el Sr. Jesús María 
Sánchez García, advocat, i el Sr. Ignasi Fernández de Senespleda, 
advocat, que van debatre i polemitzar sobre la diferent jurispru·
dència i actualitat processal en relació a les execucions hipote·
càries, monitoris i diferents productes bancaris. La taula rodona 
va oferir la visió dels advocats que defensen els usuaris d’aquests 
productes bancaris, la posició dels propis bancs, i la visió des d’un 
jutjat d’instància. A més, els ponents van posar a disposició dels 
col·legiats, multitud de jurisprudència, tant espanyola com euro·
pea, i que teniu disponible a la secretaria col·legial. 

 Conferència: ‘Les diputacions provincials després de la 
reforma operada per la Llei 27/2013, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local’ (02/06/2014)

Organitzada per la Secció de Dret Administratiu. L’advocada i 
cap dels serveis jurídics de la Diputació de Tarragona, Sra. Anna 
Magnet Planas,  va fer un repàs a les principals modificacions in·
troduïdes per aquest llei.

 Conferència: ‘Els honoraris professionals de l’advocat: 
l’especial transcendència del full d’encàrrec’ (4/6/2014) 

Organizada per la Comissió d’Honoraris (informació ampliada a 
la pàgina 25).

 FEM un cafè.. sobre els grups d’empreses a efectes 
laborals en els procediments judicials d’acomiadament 
(06/06/2014)

Amb l’Il·lm. Sr. Francisco J. Sánchez Icart, magistrat jutge del Jut·
jat Social 3 de Tarragona. Organitzada per la Secció de Dret del 
Treball i de la Seguretat Social

 Tertúlia: ‘FEM un cafè...sobre els procediments 
arrendataris’ (13/06/2014) 

Organitzada per la Secció de Dret Civil. Els ponents,  l’Il·lma. Sra. 
Raquel Marchante Castellanos, magistrada jutgessa del Jutjat de 
Primera Instància 1 de Tarragona i l’Il·ltre. Sr. Josep M. Sabater 
Sabaté, secretari judicial del Jutjat de Primera Instància 3 de Tar·
ragona, han tractat sobre els motius legals, pràctica real i casuís·
tica sobre la suspensió in situ dels llançaments, la reclamació dels 
increments de renda dins de la reclamació de quantitat per falta 
de pagament, el criteri que se segueix a l’hora de fixar les dates de 
llançament o les conseqüències d’haver acudit al judici ordinari, si 
procedia verbal, i a l’inrevés. 
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«Després de tant esforç, la sentència del 
cèntim sanitari ha estat gratificant»

 L’impost sobre les vendes minoristes de determinats hi-
drocarburs (IVMDH), popularment conegut com a ‘cèntim 
sanitari’, en vigor entre l’1 de gener de 2002 i l’1 de gener de 
2013, no respecta la directiva sobre els impostos especials. 
Aquesta es la conclusió a la qual ha arribat la Sala Tercera del 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea en en la seva sentèn-
cia de 27 de febrer de 2014. Aquesta sentència ha causat una 
enorme revolució mediàtica i judicial donat que l’Estat i la 

majoría de CCAA hauran de retornar als consumidors prop 
de 13.000 milions d’euros recaptats indegudament per aquest 
concepte entre 2002 i 2011. La justícia europea dóna respos-
ta així a una ‘qüestió prejudicial’ plantejada pel TSJC, en el 
marc d’un litigi entre una  empresa  de  transports  (Trans-
ports  Jordi  Besora,  S.L.)  i  la  Generalitat  de Catalunya, en 
el que la primera reclama la devolució de determinades quan-
titats pagades per aquest tribut.

IRENE MALLOL. Col·legiada núm. 2036 de l’ICAT

¿Què és el popularment 
conegut ‘cèntim sanitari’? 

«És el denominat Impuesto so-
bre Ventas Minoristas de Hidro-
carburos que es va aprovar per 
l’Estat espanyol al desembre de 
2001. Com el seu propi nom in·
dica gravava els hidrocarburs i es 
pagava en el moment en que els 
consumidors finals repostàvem 
els nostres vehicles a les benzine·
res. Tot  i  ser  un  impost  estatal  
la  recaptació estava  cedida ínte·
grament  a  les  Comunitats  Au·
tònomes.  Es  va  constituir  amb  
la finalitat de que la recaptació 
s’havia de destinar a despeses 
en matèria sanitària, en general. 
L’impost estava format per dos 
trams: un estatal que era fix per 
totes les Comunitats Autòno·
mes fixat per la Llei estatal; i un 
variable que no era obligatori i 
es podia aprovar per qualsevol 
de les Comunitats, dins uns lí·
mits, a través de llei autonòmica 
pròpia.»

¿Com es va iniciar aquest 
procés de reclamació per 
part de Mallol Assessors?

«L’any 2.009 vam iniciar les 
reclamacions. Al despatx tenim 
molts clients transportistes i 
vam decidir engegar els proce·
diments un cop estudiat el tema   

i   veient   que   hi   havia   mol·
tes   possibilitats   de   guanyar   si 
aconseguíem arribar al Tribunal 
de Justícia de la Unió Europea. 
Ho vam dir als clients i 56 em·
preses van decidir tirar endavant 
les reclamacions. El passat 28 de 
març es va publicar la sentència 
del TSJ de Catalunya.»

¿Quins són els efectes pràctics 
d’aquesta sentència?

«A efectes pràctics només resol 
un dels mils expedients oberts 
a nivell nacional. Però sí que 

és cert que, pel que es veu, està 
servint de guia per altres òr·
gans judicials o administratius 
perquè per exemple l’Audiència 
Nacional, aquest mes de maig, 
ha resolt un cas igual en els ma·
teixos termes que el TSJ de Ca·
talunya.»

¿Per què el Tribunal Europeu 
ha considerat il·legal aquest 
impost?

«Perquè un dels requisits que 
havien de complir aquests im·

postos segons l’article 3.2 de la 
Directiva 92/12 era tenir una 
“finalitat específica” i segons el 
TJUE l’IVMDH no tenia una 
finalitat específica donat que 
destinar la recaptació d’un im·
post a sufragar despeses sanitàri·
es en general no és tenir finalitat 
específica. Per atendre aquestes 
despeses els Estats ja tenen el 
seus propis sistemes impositius 
i inclús l’Impost d’Hidrocarburs 
que està harmonitzat a nivell 
comunitari. El que es pretenia 
amb la Directiva 92/12 era que 

els Estats no poguessin crear im·
postos que gravessin una sèrie de 
productes de forma indiscrimi·
nada i per això es van establir uns 
requisits molt rígids i estrictes.»

¿Com valores la sentència del 
TJUE que  des de Mallol 
Asessors heu propiciat?

«Només hi ha una forma de 
valorar·la i és de forma positiva. 
Havíem d’arribar a Luxemburg i 
hi vam arribar que ja va ser prou 
difícil, per no dir el més com·

plicat. Un cop arribats ja va ser 
argumentar el millor possible el 
perquè consideràvem que exis·
tia la vulneració de la Directiva 
comunitària i ens van donar la 
raó. Tot el que preteníem s’ha 
realitzat.»

¿A partir de quan sorgeix 
efecte a l’Estat?

«De forma immediata. És més, 
la sentència de Besora es dicta el 
28 de març, tan sols un mes des·
prés de la sentència del TJUE.»

¿Qui està legitimat per a 
sol·licitar la devolució 
de las quotes suportades 
indegudament pe 
l’IVMDH? ¿Quin és 
el procediment per a 
sol·licitar-les?

«Legitimats estan tant el subjec·
te passiu que repercutia l’impost 
i l’ingressava a hisenda com els 
consumidors finals que han su·
portat la repercussió. Ara bé, la 
devolució es farà únicament als 
consumidors finals. El procedi·
ment és la devolució d’ingressos 
indeguts a través de la via de la 
rectificació d’autoliquidacions. I 
les primeres reclamacions s’han 
de presentar a l’Agència Tributà·
ria, oficina d’Aduanes i Impostos 
Especials.»

«Ja portem expedients de 102 empreses i per 
cadascuna d’aquestes tenim oberts diferents 
expedients depenent dels exercicis que haguem 
reclamat i en diferents instàncies i òrgans.»
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¿De quina forma es produirà la 
devolució d’aquest impost?

«Doncs esperem que a través de 
pagaments de les quantitats in·
degudament suportades. El que 
sí creiem és que aquelles perso·
nes que tinguin deutes tributaris 
només cobraran les diferències 
perquè hisenda compensarà 
d’ofici.»

¿Quan trigaran a efectuar-se 
aquestes devolucions?

«Esperem que poc. És més, el 
propi ministre d’Hisenda va dir 
que volia resoldre els expedients 
abans dels 6 mesos que tenen per 
resoldre’ls segons la normativa 
existent. Ara bé, a data d’avui 
(finals de maig), no sabem en·
cara res de ningú, ni tan sols de 
Besora quan ja fa 2 mesos de la 
sentència.»

¿Existeixen límits a la 
devolució dels impostos 
recaptats incorrectament?

«La normativa tributària tan 
sols permet reclamar els darrers 
4 anys, per tant, a data d’avui, tan 

sols podríem reclamar d’abril de 
2010 a desembre de 2.012 (amb 
efectes a partir de 2.013 l’impost 
va ser derogat). A banda per a 
que et puguin retornar diners 
s’ha de justificar molt bé el que 
s’ha suportat indegudament i 
per això cal tenir factures on es 
visualitzi molt bé quant, quan i a 
on es va efectuar el repostatge. Si 
no disposem de factures és difí·
cil justificar la devolució per això 
els particulars tenen més difícil 
que les empreses poder reclamar 
res.»

S’està comentant la possibilitat 
de sol·licitar la devolución 
dels períodes ja prescrits 
mitjançant una acció de 
responsabilitat patrimonial 
de l’Administració Pública. 
¿Quina és la teva opinió al 
respecte?

«Des del despatx estem estudi·
ant les possibilitats. És una via 
existent però  on  el  concepte  és  
totalment  diferent  donat  que  
no  és  un procediment tributari 
el que engeguem, sinó un pro·

cediment de reclamació contra 
l’Estat on li demanem que ens 
rescabali el perjudici que hem 
tingut. Aquí és on està la difi·
cultat del procediment, provar 
el perjudici. Amb els riscos que 
pot suposar la condemna en cos·
tes. A través d’aquest procedi·
ment es podria reclamar des del 
primer dia sempre i quan es tin·
gui suficient documentació.»

¿Existeix a Europa algun 
impost similar al cèntim 
sanitari?

«Suposem que sí perquè en el 
procediment europeu davant 
el TJUE també van compa·
rèixer els Estats de Portugal, 
França i Grècia. Per tant, si van 
comparèixer segurament és per·
què tenen impostos similars 
a l’IVMDH i el que dictés el 
TJUE els podria afectar.»

¿Quantes reclamacions de 
l’IVMDH gestioneu des del 
vostre despatx?

«Ara ja portem expedients de 
102 empreses. Per cadascuna 

d’aquestes 102 empreses tenim 
oberts diferents expedients de·
penent dels exercicis que ha·
guem reclamat i en diferents 
instàncies i òrgans.»

La recent sentència del 
TJUE ha projectat a nivell 
nacional el vostre despatx. 
¿Què ha suposat per a 
Mallol Assessors en general 
i per a tu en particular la 
repercussió mediàtica de tot 
aquest assumpte?

«Primer  de  tot  molt  d’orgull  
i  satisfacció.  S’ha  treballat  (i  
encara es treballa) moltíssim 
i veure que al final ha valgut la 
pena és el més gratificant. Tam·
bé el fet de tenir la sensació que 
no has fallat als teus clients, que 
els vam convèncer per jugar amb 
nosaltres i que hem demostrat 
que no els hi ‘veníem fum’. De·
mostrar que des de despatxos 
‘petits’ es poden fer grans co·
ses.»

 Jose Ferrándiz Macián
 Periodista i advocat

D’esquerra a dreta, Carlota Jover, Lluís Briansó i Irene Mallol, a la seu del TJUE a Luxemburg.

El dia 2 de juliol, 
Irene Mallol i 
Lluís Briansó van 
participar com a 
ponents en una 
conferència sobre 
la sentència del 
cèntim sanitari a 
l’ICAT
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 La Comissió de Mediació i Deonto·
logia Professional de l’ICAT està presi·
dida i coordinada pel diputat de la Junta 
de Govern, Javier Gutiérrez Martín i ac·
tualment la integren 21 col·legiats/·des.

La Comissió té com a missió vetllar 
pel compliment de les normes deonto·
lògiques que regeixen l’exercici de la pro·
fessió, garantint el respecte als drets dels 
particulars. Així mateix, l’ICAT ofereix 
també el servei de mediació col·legial 
per tal de resoldre possibles conflictes 
que es puguin produir entre lletrats.

Durant l’any 2013, la Comissió de 
Deontologia va tramitar un total de 
135 expedients, dels quals la Junta de 
Govern de l’ICAT va acordar·ne l’arxiu 
de 60, 10 expedients es van arxivar per 
falta de ratificació de la queixa per part 
del queixant i 27 expedients per falta 
de competència territorial de l’ICAT 
(havent traslladat l’expedient al col·legi 
d’advocats competent). La resta d’expe·
dients es van arxivar un cop la Junta de 
Govern, prèvia ponència o proposta de 
resolució segons la fase de l’expedient 
de deontologia, va comprovar la inexis·
tència d’incompliment de les normes de 
deontologia per part del lletrat objecte 
de reclamació.

No s’ha acordat cap sanció d’expedi·
ents oberts durant l’any 2013, tot i que 
s’ha executat una sanció provinent d’un 
altre col·legi d’advocats  i s’ha sancionat 
a un col·legiat respecte a un expedient 
iniciat a l’any 2012. S’ha declarat la ca·
ducitat de dos expedients oberts durant 
l’any 2013, tot i que vist que els fets no 
havien prescrit, la Junta de Govern d’ofi·
ci va tornar a obrir uns altres expedients. 
Sobre el secret professional o empara 
col·legial, s’han resolt dues sol·licituds 
d’aixecament del secret professional, 
cinc peticions de mediació, 35 consultes 
i resten encara en tramitació 31 expedi·
ents oberts durant el 2013. Així mateix, 
des de l’àrea de deontologia  s’han elabo·
rat dues instàncies (una de queixa i una 
de genèrica) per tal de facilitar l’accés al 
servei de deontologia als particulars. 

Comissió de 
Deontologia  Aquesta comissió està presidida i coordinada pels diputats de la Junta de Govern, Sr. Javier 

Gutiérrez Martín i la Sra. Estela Martín Urbano.
A continuació us oferim dades estadístiques en relació als serveis relacionats amb el Torn 

d’Ofici i Assistència al Detingut des de l’any 2011 i fins al 2013.

Comissió del Torn d’Ofici

Any 2011 2012 2013

Nombre total d’advocats inscrits al TOAD 352 393 431

Nombre d’advocats inscrits al torn d’ofici 348 396 427

Nombre d’advocats inscrits a l’assistència al detingut 312 355 375

Any 2011 2012 2013

Assistència al detingut 312 355 375

Assistència a la víctima 185 210 238

Assistència per estrangeria 13 210 245

Assistència al menor 196 241 246

Torn ofici civil 309 354 385

Torn ofici família 312 357 387

Torn ofici laboral 120 155 177

Torn ofici contenciós administratiu 143 170 189

Any 2011 2012 2013

Gener 480 605 701

Febrer 632 696 551

Març 879 743 619

Abril 600 625 590

Maig 579 724 747

Juny 665 750 488

Juliol 550 622 735

Agost 188 184 184

Setembre 559 590 551

Octubre 664 684 657

Novembre 665 701 647

Desembre 581 356 495

 Total 7.042 7.280 6.965

Any 2011 2012 2013

Seu Tarragona 1.770 1.758 1.653

Seu del Vendrell 1.322 1.380 1.196

Total 3.092 3.138 2.849

Any 2011 2012 2013

Assistència 9.215 8.521 8.452

Designa 7.093 7.350 7.381

Total 16.308 15.871 15.833

Total de lletrats inscrits al TOAD

Nombre de lletrats inscrits als diferents torns

Designes emeses per mesos

Persones ateses al Servei d’Orientació Jurídica

Justícies gratuïtes tramitades

COMISSIONS I SECCIONS
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 La Comissió d’Honoraris Professionals 
està presidida i coordinada pel vicedegà del 
Col·legi, Julio de Parellada, i actualment 
està integrada per dotze membres.

Entre les seves funcions cal destacar 
l’emissió dels informes preceptius no vin·
culants en els incidents de taxació de costes 
i jura de comptes, que preveuen els articles 
35 i 246 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, 
d’Enjudiciament Civil, que encarrega als 
Col·legis d’Advocats l’emissió dels informes 
relatius a les impugnacions de les taxaci·
ons quan es considerin excessives, i també 
l’emissió de dictàmens pericials a l’empara 
dels articles 339 i següents de la LEC.

Durant l’any 2013 es van reunir els dies 1 
de febrer, 1 de març, 12 d’abril, 31 de maig, 
24 de juliol, 11 d’octubre i 20 de desembre, 
en el decurs de les quals es van emetre 167 
informes que van ser aprovats per Junta de 
Govern.

Quant a activitats formatives, la Comis·
sió d’Honoraris va organitzar el passat dia 
4 de juny, una interessant conferència sobre 
“Els honoraris professionals de l’advocat: 
l’especial transcendència del full d’encàr·
rec”, que va comptar com a ponent amb el 
degà del Col·legi d’Advocats de Sabadell, 
Juan Antonio García Cazorla, que és a la 
vegada vicepresident del Consell de l’Advo·
cacia i president de la Comissió d’Honora·
ris i Mediació també del CICAC. 

En aquesta sessió el ponent va fer un re·
pàs a la normativa que regeix els honoraris 
professionals, incidint, especialment, en 
el full d’encàrrec, descrivint els principals 
drets i deures a que obliga la signatura 
d’aquest document, i oferint una sèrie de 
recomanacions per a la seva redacció.

Comissió d’Honoraris 
Professionals

 La Comissió de Mediació es reuneix mensualment a la seu de l’ICAT i, entre les seves 
activitats, destacaríem l’organització, el passat mes de novembre de 2013,  de les III Jor·
nades de Mediació de Tarragona juntament amb l’Institut Municipal de Serveis Socials 
de l’Ajuntament de Tarragona, l’Associació de Professionals de la Mediació de les Comar·
ques Tarragonines, el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, i el Projecte Educatiu de 
Ciutat de Tarragona i amb la col·laboració del Centre de Mediació de Dret Privat de la 
Generalitat de Catalunya i el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya

En aquesta edició es van tractar temes com ara la situació de la mediació en l’actualitat i 
es van analitzar casos pràctics de mediació en àmbits com família, hipotecari, salut, comu·
nitari, policial i mercantil. Les jornades van comptar amb la presència del tinent d’alcalde 
de Serveis a la Persona, Javier Villamayor, la directora del Centre de Mediació de Dret 

Privat de la Generalitat de 
Catalunya, Ana Llanza i 
representants de diferents 
col·legis professionals de 
Tarragona, que van oferir 
una visió multidisciplinà·
ria sobre la mediació.

Així mateix, durant els 
mesos de març i d’abril 
de 2014, la seu del nostre 
Col·legi va acollir presen·
cialment el curs de medi·
ació mercantil programat 
pel Consell de l’Advocacia 
Catalana. 

Amb col·laboració amb la Fundació URV – Centre de Formació Permanent, i atenent 
les sol·licituds d’alumnes de cursos i diplomes en mediació demanant poder acompanyar a 
mediadors en el transcurs de la seva activitat mediadora, durant el mes de juny s’ha obert 
una llista de mediadors voluntaris per acollir aquests alumnes en les mediacions practica·
des, així com també al servei del SOM. 

Així mateix, el Col·legi ha constituït recentment, el llistat de mediadors en els àmbits 
concursal i mercantil, establint els requisits necessaris per a formalitzar la sol·licitud.

En l’àmbit formatiu al 2013, a part de les Jornades de Mediació, va venir al nostre Col·
legi el catedràtic de la URV Sergio Nasarre per oferir·nos una ponència magistral sobre la 
intermediació hipotecària. 

Altres informacions d’interès. En relació a la cobertura per la responsabilitat civil dels 
mediadors, el Col·legi va informar als mediadors/·es que a l’actual pòlissa de responsabi·
litat civil subscrita per l’ICAT (AON) està inclosa la cobertura de l’activitat de mediació 
amb el mateix límit que la resta d’activitats. També, i degut a la manca de pagament per 
part de la Generalitat de Catalunya de les mediacions realitzades entre l’últim trimestre 
de 2012 i el mes de novembre de 2013, el Col·legi va decidir avançar aquests pagaments 
als mediadors que serà compensat una vegada la Generalitat efectuï aquest pagament pen·
dent.

La Comissió de Mediació actualment està preparant, pel darrer semestre de 2014, un ci·
cle formatiu específic per mediadors, com un Curs de PNL o les IV Jornades de Mediació. 
Així mateix hem aconseguit que el Centre de Mediació, Serveis Territorials de Tarragona 
amb col·laboració amb el Cejfe hagin programat a Tarragona un Curs sobre la gestió de 
conflictes d’alta intensitat per al mes de juliol de 2014 d’una durada de 20 hores i que serà 
totalment gratuït.

 Maria José Bertomeu. Presidenta de la Comissió de Mediació

Comissió de Mediació
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 La Secció d’Estrangeria es reuneix periòdicament a la seu de l’ICAT amb l’objectiu de 
compartir, estudiar, proposar i debatre tots aquells aspectes que considerem interessants  so·
bre aquesta matèria, que és tan apassionant i canviant alhora.  La nostra secció, com la resta, 
està oberta a la participació de totes aquelles persones que tenen interès o ganes de treballar 
en aquest àmbit del dret. És per això que, com a coordinadora, us convido a que col·laboreu 
amb nosaltres. Estarem encantats de comptar amb la vostra presència.

La Secció, a banda de les reunions, ha participat també en diferents activitats formatives, 
entre les que en destacaríem les següents:

– El passat dia 28 de març, en el marc del cicle Fem un cafè...? vam organitzar una tertúlia 
sobre el dret penal i estrangeria, que va tenir com a ponent a la Sra. Olga Hernández de Paz, 

advocada i membre de l’Associació Ca·
talana de Professionals d’Estrangeria 
ACPE com a convidada. 

– El dia 4 d’abril, la Secció juntament 
amb la Subcomissió de’Estrangeria del 
Consell de l’Advocacia va organitzar 
una interessantíssima  Jornada sobre 
el tràfic de persones i el nou protocol 
a Catalunya.

La Jornada va ser inaugurada pel pre·
sident del Consell de l’Advocacia Cata·

lana, Miquel Sàmper, pel degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Figueres, Joan R. Puig, i 
pel degà del nostre Col·legi, Manel Albiac, que va destacar la importància de les Jornades 
donat que el tràfic  de persones és el tercer negoci mundial i, en canvi, és un dels temes menys 
tractats en l’àmbit del dret d’estrangeria.

L’advocat i membre de la Secció d’Estrangeria de l’ICAT, Rubén Viñuales, va ser el mo·
derador de la primera taula rodona, que va tractar de  la  protecció internacional en els casos 
del tràfic de persones,  protocols d’actuació i visió de les víctimes. Les ponents van ser la Sra. 
Helga Flamtermesky, representant del projecte “Mujer Frontera”, la Sra. Rosa Cendón, coor·
dinadora de l’àrea de sensibilització i incidència de l’entitat SICAR Adoratrius i la Sra. Eva 
Menéndez, oficial de protecció d’ACNUR.

La segona taula rodona versava sobre “L’actual protocol d’actuació sobre el tràfic de per·
sones a Catalunya. Problemàtiques i reptes futurs” i va ser moderada per la presidenta de la 
Secció de Dret d’Estrangeria, Maite Jiménez. La ponència va començar amb la introducció 
del Subdirector General de Reparació i Execució Penal a la Comunitat del Departament de 
Justícia, Marc Cerón, que va presentar el protocol d’actuació sobre el tràfic de persones a Ca·
talunya. Carlos Blázquez, inspector de la UCRIF a Tarragona va explicar quina és la realitat 
policial davant d’aquestes situacions i quines són les dificultats reals (la falta de declaració, la 
no assistència de les persones, les declaracions no tangibles). La Cap de l’Oficina d’Estrangers 
de la Subdelegació del Govern a Tarragona, Pilar Carrasco, va parlar del paper de les subde·
legacions del Govern davant de casos de tràfic de persones. L’advocada Mercedes Alconada, 
especialista en temes de tràfic de persones, va posar sobre la taula la manca de mitjans apor·
tats per part de l’administració per a poder actuar amb efectivitat, el desconeixement dels 
advocats sobre aquesta problemàtica i va explicar el funcionament del torn d’ofici específic 
que té el Col·legi d’Advocats de Sevilla.

Per acabar, Rosa Cendón va fer un repàs al protocol que s’aplica a Catalunya, tot destacant 
que es tracta d’un protocol de coordinació i no de protecció, deixant en mans de les entitats 
socials la protecció de les víctimes i no en l’administració, que és qui s’hauria de fer càrrec 
d’aquestes persones. Des de la signatura del protocol UCRIF, Mossos d’Esquadra i agents 
socials treballen organitzadament en la lluita contra la trata de persones.

 Maite Jiménez. Coordinadora de la Secció d’Estrangeria

Secció d’Estrangeria

 La Comissió de Conciliació, Políti·
ques per la Igualtat i d’Atenció al Col·
legiat, actualment presidida i coordinada 
per les diputades de la Junta de Govern 
Sra. Anna Casas i Susana Morales, té 
com a objectiu impulsar mesures que fa·
cilitin la conciliació de la vida familiar i 
laboral dels col·legiats. 

Amb aquesta vocació, aquesta Comis·
sió va endegar l’any 2009 un servei de 
ludoteca orientat a cobrir els períodes 
curts de vacances escolars (festes de Na·
dal, setmana santa, finals del mes juny 
i principis de setembre). Des de la seva 
creació han passat per les dependències 
del Col·legi prop de 400 nens/·nes. 

La ludoteca és gratuïta i va adreçada als 
fills/·es dels col·legiats d’entre cinc i deu 
anys. L’edició de juny d’aquest any ha tin·
gut com a novetat el canvi d’ubicació, ja 
que no s’ha celebrat a les dependències 
de la seu col·legial sinó a la Parròquia de 
Sant Pau, amb qui el Col·legi ha subscrit 
un acord de col·laboració en virtut del 
qual la parròquia cedeix temporalment 
l’accés a les seves instal·lacions. 

Aquesta comissió, que inclou  l’atenció 
al col·legiat, participa també del recent 
creat servei de tutoria al nou col·legiat, 
un servei coordinat conjuntament amb 
el Grup d’Advocats Joves (informació 
ampliada a la plana 26). Alhora, també 
treballa en la recerca i formalització de 
convenis amb empreses per tal d’oferir als 
col.legiats millors condicions en l’àmbit 
de la prestació de serveis i del consum.

Comissió de 
Conciliació, Polítiques 
per la Igualtat i 
d’Atenció al Col·legiat

COMISSIONS I SECCIONS
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 Aprofitant l’ocasió brindada per la revista col·legial, faig un re·
sum de les activitats de la Secció des de mes de juliol de 2013 amb 
la finalitat que serveixi, també, per publicitar·la entre els companys 
col·legiats per tal que, qui així ho desitgi, pugui participar en la ma·
teixa. La Secció de Dret Civil està integrada, actualment, per 17 
col·legiats/·des.

Aquesta secció es reuneix el segon divendres de cada mes, de les 
13.00 h a les 15.00 h. i, com és lògic donada l’extensió de la matèria, 
s’ha distribuït en diferents àrees de les que es responsabilitza cada 
membre, entre elles: propietat horitzontal i arrendaments, respon·
sabilitat extracontractual i assegurances, successions, civil general i 
procediment civil, a més d’un responsable de les modificacions le·
gislatives, tot això a fi de que es facin les aportacions oportunes en 
quant a novetats que poguessin afectar a algun d’aquests àmbits. 

Durant aquest any en les diferents reunions s’han realitzat estu·
dis/ponències entre els propis membres i referents a l’última mo·
dificació de la Llei d’Arrendaments Urbans, sobre Mediació i Ar·
bitratge civil, sobre la futura reforma de la jurisdicció voluntària, 
sobre qüestions processals concretes, com la intervenció provocada 
de l’art. 14, la intervenció dels subjectes originàriament no deman·
dats ni demandants de l’art. 13 de la LEC, sobre accions judicials i 
cuestions de la pràctica judicial en quant a participacions preferents, 

entre d’altres.
En l’actua·

litat s’està rea·
litzant una po·
nència ·estudi 
sobre l’aporta·
ció de la prova 
electrònica en 
el procés civil · 
significant que 
totes elles s’han 
realitzat des 

d’una vessant eminentment pràctica i del que realment ens trobem 
o ens podem trobar en els jutjats o tribunals.

Així mateix, en les reunions existeix plena llibertat per exposar 
dubtes processals o de dret material, anècdotes i comentaris d’as·
sumptes i/o resolucions judicials d’interès i en les que a través del 
brainstorming, cada membre aporta la seva visió i possibilitats de 
plantejament d’accions judicials, recursos, oposicions, etc.

Des de la secció i juntament amb la Comissió de Formació Con·
tinuada, també s’han promogut activitats formatives pels col·legiats 
plantejant col·loquis, conferències, tertúlies del Fem un cafè...?, en 
matèries com dret bancari (preferents, swaps, clàusules abusives, 
clàusules sòl, execucions hipotecàries), sobre qüestions pràctiques 
dels embargaments, sobre processos arrendataris, sobre la reforma 
del Llibre Vè del Codi Civil de Catalunya, entre altres.

Per últim, només reiterar que la secció està oberta a qualsevol 
nova incorporació dels col·legiats. 

 Irma Roldán. Coordinadora de la Secció de Dret Civil

Secció de dret Civil

 El dret de família ha esdevingut amb el pas del temps en una espe·
cialitat dins del dret civil, principalment arrel de la promulgació del 
ja derogat Codi Civil de Família l’any 1998 i, posteriorment, amb el 
recent Codi Civil de Catalunya de 29 de juliol de 2010,  essent dins 
del nostre dret foral la branca més important.

Per aquest motiu, els membres que formen part d’aquesta secció 
ens reunim a la seu de l’ICAT un cop al mes per debatre els temes 
més controvertits, com la guarda dels fills i l’ús de la casa familiar,  
entre d’altres, i compartir les diferents resolucions judicials que ens 
dicten en els nostres propis assumptes matrimonials, per tal de co·
nèixer la interpretació que fan els tribunals envers la llei, així com els 
criteris que tenen a l’hora de dictar unes mesures en un procediment 
de crisis matrimonial. Part d’aquest recull de jurisprudència és el que 
trobeu en el DSI de Família, elaborat conjuntament amb el servei de 
biblioteca, i que trimestralment us fem arribar per correu electrònic 
a les vostres bústies. Acostumem també durant aquestes reunions a 
plantejar dubtes sobre assumptes que estem treballant i, entre tots 
els companys, ens donem mútuament un cop de mà per trobar una 
solució.  

També, quan alguns de nosaltres té l’oportunitat d’assistir a jorna·
des sobre dret de família, exposem a la reunió de la secció les ponèn·
cies més interessants amb la finalitat que la resta de companys pu·
guin nodrir·se d’aquesta informació. Des de que es va crear aquesta 
secció hem tingut l’oportunitat d’anar a la trobada anual que celebra 
la Societat Catalana d’Advocats de Família (SCAF) habitualment a 
Girona, durant el mes de les flors, i que també es va celebrar aquí a 
Tarragona el 2013, moment en què la nostra secció va poder partici·
par des de l’elecció de ponents, fins a la temàtica a impartir. Pel que 
fa a l’àmbit estatal, membres de la secció també hem participat de les 
Jornades que cada any organitza l’AEAFA a Sevilla. 

Ara bé, totes les activitats que fem no són de caire jurídic, també 
són ocioses, com el sopar que organitzem pel Nadal o en qualsevol 
data només amb l’excusa de passar una estona junts, essent en aques·
tes ocasions quan aprofitem per demostrar el costat més divertit i 
inèdit de cadascun de nosaltres. 

Puc dir amb tota seguretat que els companys/·es que formem part 
d’aquesta secció estem molt ben avinguts i que l’ambient que es res·
pira és de total companyerisme, ja que tenim l’objectiu d’aprendre 
dret de família, i que millor que compartir el que sabem cadascun 
de nosaltres.

 Anna Casas. Coordinadora de la Secció de Família

Secció de Família
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Activitat intensa
 Des de la presa de possessió 

el passat mes de juny de 2013, 
el Grup d’Advocats Joves de 
Tarragona ha desenvolupat una 
intensa activitat, especialment 
dirigida als nous col·legiats, amb 
la finalitat de vetllar pels seus 
interessos, integrar·los dins de 
la vida col·legial i professional,  
complementar l’activitat forma·
tiva amb formats i temàtiques a 
mida de les seves necessitats,  i 
sobretot garantir que puguin 
comptar amb tot el recolzament 
i suport que necessiten especial·
ment en els inicis en l’exercici de 
la professió.

Nous serveis
El balanç d’aquest primer any 
ha estat altament positiu, desta·
cant dins de l’oferta de serveis la 
posada en funcionament, el pas·
sat mes de novembre de 2013, 
d’una plana web amb accés a 
una zona privada, i la  implan·
tació, durant el mes de febrer de 
2014, d’un servei de tutoria al 
nou col·legiat. 

La web del GAJ, www.advo·
catsjovestarragona.com, a més 
de ser el mitjà principal ·junta·
ment amb les xarxes socials ·de 
comunicació de les activitats 
del grup , així com, de notícies 
i informacions d’interès, dispo·
sa, com hem avançat, d’una àrea 
privada que serveix per a  poder 
descarregar documents i per 
participar en un fòrum de re·
solució de dubtes només acces·
sible per als membres del Grup 
d’Advocats Joves de Tarragona 
que, us recordem, poden sol·
licitar les claus d’accés mitjan·
çant correu electrònic a  gaj@
advocatsjovestarragona.com.

El servei de tutoria al nou col·
legiat, que s’ofereix entre l’ICAT 
i el GAJ, està coordinat per la 

diputada de Junta, Sra. Susana 
Morales, i el president del GAJ, 
Sr. Lluís Escoda.  Aquest servei, 
totalment voluntari, orienta als 
nous col·legiats amb els dubtes 
que els puguin sorgir relacio·
nats amb l’exercici professional, 
el tracte amb el client i la rea·
lització de les guàrdies, oferint 
fins i tot l’oportunitat de rebre 
assistència en el primer torn de 
guàrdia a realitzar. Des de la 
seva implantació, s’han presen·
tat com a voluntaris 14 tutors i 

han demanat ser tutoritzades 14 
persones.

Així mateix, el GAJ, com a 
membre dels Joves Advocats de 
Catalunya i de la Confederación 
Española de Abogados Jóvenes, 
ha participat en diferents troba·
des. Els dies 14, 15 i 16 de juny 
de 2013 membres del grup es 
van desplaçar a la ciutat de Ma·
llorca per tal d’assistir a la reunió 
trimestral de la Confederación 
Española de Abogados Jóvenes 
(CEAJ). Els dies 5, 6 i 7 de juli·

ol de 2013 es van desplaçar a la 
ciutat de Palamós per tal de ce·
lebrar el XVII Congrès de Joves 
Advocats de Catalunya ( JAC). 
Els dies 13, 14 i 15 de setembre 
de 2013 van visitar la ciutat de 
Málaga per tal d’assistir a la re·
unió trimestral de la CEAJ.  El 
dia 19 d’octubre de 2013 mem·
bres del Grup es van desplaçar a 
la seu de l’Il·lustre Col·legi d’Ad·
vocats de Granollers per assistir 
a la celebració de les eleccions a 
la Junta de Govern de Joves Ad·
vocats de Catalunya ( JAC). Els 
dies  24 i 25 d’octubre de 2013, 
respresentants del GAJ van visi·
tar  la seu de l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Barcelona on 
es va celebrar el I Congrés del 
Torn d’Ofici, amb el lema “Sen·
se Torn, no hi ha justícia. En·
tre tots podem canviar el Torn 
d’Ofici? La teva opinió comp·
ta”. El dia 23 de novembre de 

GRUP D’ADVOCATS JOVES

Reunió del JAC a Tarragona i dinar calçotada.

Tast de cerveses.

L’atenció i el suport al 
nou col·legiat, punts 
destacats del primer 
any del GAJ
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2013 membres del Grup es van 
desplaçar a la seu de l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Terrassa 
per assistir a la celebració de la 
Junta de Govern de Joves Ad·
vocats de Catalunya ( JAC).  
El dia 13, 14 i 15 de desembre 
de 2013 membres del Grup es 
van desplaçar a Logroño per tal 
d’assistir a la reunió trimestral 
de la CEAJ. El dia  18 de gener 
de 2014,  membres del GAJ van 
anar a la reunió de Joves Advo·
cats de Catalunya ( JAC) a la seu 
de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Sabadell. El dia 7 de febrer 
de 2014 van assistir en repre·
sentació del GAJ a la festivitat 
de Sant Raimon de Penyafort a 
la seu de l’ICAB. Els dies 7, 8 i 
9 de març de 2014 els membres 
del grup es van desplaçar a la 
ciutat de Toledo a la reunió tri·
mestral de la CEAJ.  El dissabte 
22 de març de 2014, la reunió 
del JAC es va celebrar a la seu 
del nostre Col·legi, que va obrir 
les seves portes a advocats de tot 
Catalunya. Finalitzada la troba·
da, es va celebrar un dinar calço·
tada que va comptar amb l’as·

sistència de 60 persones. El dia 
17 de maig de 2014 la reunió 
de Joves Advocats de Catalunya 
( JAC) es va celebrar a la seu de 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Lleida, on també hi va haver re·
presentació tarragonina.

El dia 25 de març de 2014, 
el GAJ va celebrar l’Assamblea 
General Ordinària on es es van 
aprovar els pressupostos per a 
l’any 2013 i per a l’exercici 2014 
i es van rendir l’estat de comptes 
del Grup.

Actes lúdics
Respecte les activitats de caire 
més lúdic destaquem, entre d’al·
tres, el tradicional sopar d’estiu 
del GAJ que es va celebrar el 
passat mes de juliol de 2013 al 
restaurant Mas Roselló de la 
ciutat de Tarragona, i on es va 
gaudir d’un sopar de temàtica 
Flower power amb premi per a 
les disfresses més originals; i el 
sopar de Nadal del GAJ, que 
va tenir lloc el 20 de desembre 
de 2013 al restaurant AMBRA, 
on gairebé una cinquantena de 
col·legiats es van reunir per a 

compartir una molt agradable 
vetllada amb companys de pro·
fessió on no hi van faltar grans 
moments de diversió i sorpreses. 

Per primer cop des de la seva 
creació, el GAJ va organitzar 
conjuntament amb el Col·legi, 
la Festa de Sant Raimon de Pe·
nyafort. Entre els diferents actes 
organitzats pel GAJ destacar el 
tradicional partit de futbol en·
tre l’equip de futbol del GAJ, 
format exclusivament per ad·
vocats col·legiats a l’ICAT, i un 
equip format per jutges i fun·
cionaris de l’administració de 
Justícia, que va tenir lloc el dia 
20 de maig de 2014. També, el 
dia 22 de maig de 2014, el GAJ 
va convidar als col·legiats al I 
tast de cerveses amb piscolabis 
a la terrasa de la cafeteria de 
l’ICAT (La Magistral), on els 
assistents van poder degustar 
cinc tipus de cerveses artesanes 
i van gaudir d’un petit refrigeri. 
Finalment, destacar la 2a edició 
del torneig de pàdel dels joves 
advocats de Tarragona que va 
tenir lloc el dissabte dia 17 de 
maig de 2014 al Club de Tennis 

de Tarragona. El torneig , que va 
ser tot un èxit de participació, 
va constar d’un quadre masculí, 
un quadre femení i un quadre 
mixt i va finalitzar amb l’entre·
ga dels corresponents premis als 
guanyadors i amb un sorteig de 
material esportiu entre els assis·
tents.

Recordeu també que la plan·
tilla de l’equip de futbol, que 
des de la temporada 2013/2014 
està a la lliga provincial de Fut·
bol 7, no està tancada així que, 
qui ho desitgi, l’animem a for·
mar part d’aquest gran equip.

Entre les activitats de caire 
més solidari destaquem la tra·
dicional entrega d’oli a la Mano·
lita de “Betània” que col·labora 
des de fa anys amb els més ne·
cessitats subministrant·los pro·
ductes de primera necessitat. 
També, membres de la junta 
directiva van participar, com 
a patges reals, en l’entrega de 
regals a l’Associació Provincial 
de Paràlisi Cerebral “La Mun·
tanyeta” on van repartir més 
de cent regals als nens i nenes 
membres d’aquesta institució.

Pel que fa a les activitats de 
formació. El dia 13 de desem·
bre de 2013 es va organitzar un 
FEM un cafè... sobre la modifi·
cació de les mesures imposades 
en sentència? amb l’Il·lm. Sr. Je·
sús M. del Cacho Rivera, magis·
trat jutge del Jutjat de Menors 
de Tarragona, com a convidat. 
El dia 21 de març de 2014 es va 
celebrar la tertúlia Fem un cafè... 
sobre els procediments monito·
ris i conseqüències derivades de 
la seva transformació a Judici 
Ordinari o Verbal” amb  l’Il·lm. 
Sr. Manuel Galán Sánchez, com 
a ponent.

La Junta Directiva del GAJ durant els actes de la festa col·legial.

Alta partipació en 
totes les activitats 
organitzades
pel GAJ
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L’Alcalde de Tarragona, Josep Fèlix 
Ballesteros, visita la seu col·legial

 El Col·legi va tenir l’honor, 
el passat dia 28 de febrer, de re·
bre la visita de l’Excm. Sr. Josep 
Fèlix Ballesteros, Alcalde de 
Tarragona. La trobada es va de·
senvolupar en un  ambient in·
formal i amistós i va servir per 
que l’Alcalde conegués les in·
quietuds del nostre col·lectiu, 
així com també es va fer palesa 
la intenció de mantenir l’estreta 
col·laboració entre les dues ins·
titucions  per treballar conjun·
tament al servei de la ciutat.

El degà va voler transmetre 
la disponibilitat del Col·legi 
per ajudar en tot allò que sigui 
possible i, en aquest sentit, el 
Col·legi es va oferir com a enti·
tat col·laboradora en la difusió 
dels Jocs del Mediterrani 2017 
incorporant a tota la seva docu·
mentació oficial el logotip dels 
Jocs.

Com a entitat de dret públic, 
la reunió amb els membres de 
Junta va servir també per po·
sar damunt la taula temes ja 

més relacionats amb el món 
de l’advocacia i de servei a la 
justícia, com ara el projecte de 
ciutat judicial o la posada en 
funcionament de la presó de 
Mas d’Enric. Per altra banda, la 
Junta de Govern va proposar·li 
la signatura d’un conveni per 
a la creació d’una oficina d’in·
termediació hipotecària amb 
l’objectiu d’assessorar i oferir 

protecció a les famílies que vi·
uen quotidianament el drama 
dels desnonaments.

La reunió va concloure amb 
el compromís ferm entres les 
dues corporacions de conti·
nuar treballant en tots aquells 
assumptes que esdevinguin un 
benefici per al ciutadà i també 
per al nostre col·lectiu profes·
sional. 

L’alcalde, amb el degà del col·legi, en el moment de signar en el Llibre 
d’Honor.

Posada en marxa d’ATENEA, 
la nova plataforma de 
comunicació dels atestats

 El dia 16 de juny va entrar 
en funcionament ATENEA, la 
plataforma que permet que tot 
el procés per accedir als infor·
mes d’accidents de trànsit que 
siguin competència de la Policia 
de la Generalitat·Mossos d’Es·
quadra, es resolgui dins l’àmbit 
d’un únic sistema d’informació. 
L’accés a aquesta nova eina es 
realitza mitjançant l’Oficina 
Virtual de Tràmits de la Gene·
ralitat de Catalunya (OVT) i 

substitueix el procediment ac·
tual de descàrrega d’informes 
pels accidents de trànsit que 
s’hagin produït a partir del dia 8 
d’abril de 2014. A partir de l’en·
trada en funcionament d’aques·
ta eina, els col·legiats hauran 
de tramitar individualment els 
atestats i no a través del Col·legi, 
com es feia fins ara. Per a qual·
sevol consulta es pot contactar 
amb l’ICAT a través de l’adreça 
atestats@icatarragona.com.

 Durant el 2013 l’ICAT 
va tramitar un total de 180 
col·legiacions: 149 de no 
exercents i  31 d’exercents. 
Aquesta diferència és de·
guda als terminis imposats 
per la Llei 34/2006, de 30 
d’octubre, d’accés a les pro·
fessions d’advocat i procu·
rador que ha produït, des 
de l’any 2011, un boom de 
col·legiacions arreu de l’Es·
tat. Finalitzat el termini, 
el nombre d’altes de col·
legiats exercents respecte 
el de no exercents s’ha nor·
malitzat, tot i que  encara 
s’observa un lleuger aug·
ment de les col·legiacions 
en exercici fruit de la fina·
lització del Màster d’Accés 
a l’Advocacia (2012·2013) 
i de l’imminent canvi en la 
normativa d’accés al Torn 
d’Ofici. Des del dia 1 de ge·
ner i fins a a 31 de maig de 
2014 s’han inscrit a l’ICAT 
19 col·legiats exercents i 11 
no exercents.

El Col·legi tramita 
180 col·legiacions 
durant el 2013

Avís de renovació dels carnets 
amb firma digital ACA 

 El passat gener, el CGAE 
va informar als Col·legis que 
per motius d’actualització de 
les polítiques de certificació, 
les targetes ACA emeses abans 
del novembre de 2012 s’hauri·
en d’anar substituint progres·
sivament per noves targetes 
adaptades a les actuals directi·
ves comunitàries de seguretat. 
Els col·legiats no cal que facin 
cap petició de targeta fins que 
no rebin l’avís de caducitat del 
seu certificat. Serà aleshores 
quan hauran de contactar amb 

l’ICAT, per telèfon o bé per 
correu electrònic a biblio@ica·
tarragona.com i, en funció del 
carnet, l’operadora responsable 
d’emetre els certificats digitals 
del Col·legi farà la comprova·
cio i el tràmit, si s’escau, de sol·
licitar nou carnet. Malgrat que 
el CGAE recomana que aques·
ta despesa sigui assumida pels 
propis col·legiats, en el cas de 
Tarragona, i per acord de Junta 
de Govern del dia 14 de febrer, 
serà el Col·legi qui es farà càr·
rec del cost de renovació.
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Els Col·legis professionals creen 
una borsa de treball per potenciar 
l’ocupació a Catalunya

 L’Associació Intercol·legial 
de Col·legis Professionals de 
Catalunya, de la qual l’ICAT 
n’és membre de ple dret des de 
la seva fundació l’any 2011, ha 
creat la primera borsa de tre·
ball Intercol·legial – www.bor·
sadetreball.cat – per potenciar 
l’ocupació entre els diferents 
professionals que la integren 
(més de 150.000 col·legiats/·

des) i convertir·se en el por·
tal de referència a Catalunya. 
Actualment, a través d’aques·
ta plataforma es pot accedir a 
més de 3.000 ofertes de feina 
de tots els sectors professio·
nals. L’ICAT facilita l’accés a 
aquesta borsa de treball a tra·
vés d’un bàner disponible des 
de la nostra plana web www.
icatarragona.com

El degà s’incorpora a la societat 
‘Infraestructura Tecnológica de la 
Abogacía’

 El passat dia 11 d’abril de 2014, el Pleno del Consejo Ge·
neral de la Abogacía Española, soci únic de la societat “Infra·
estructura Tecnológica CGAE, S.L.U.”, va acordar per unani·
mitat nomenar al nostre degà, Manel Albiac, membre del seu 
Consell d’Administració. La societat ITCGAE es va consti·
tuir l’any 2005 per gestionar els actius tecnològics del Consejo 
General de la Abogacía Española  i facilitar l’accés a les TIC 
dels advocats i els col·legis.

Cita prèvia a l’oficina d’estrangeria de 
Tarragona

 L’Oficina d’Estrangeria de Tarragona va implantar, el mes 
de febrer, el sistema de cita prèvia per a la recepció de totes 
les sol·licituds d’autoritzacions, tant de les inicials com de 
les renovacions, amb l’objectiu de proporcionar una atenció 
personalitzada al ciutadà estranger ·o bé al seu representant· 
i agilitzar els procediments. Es pot accedir a la cita prèvia a 
través de l’enllaç de la seu electrònica de la Secretaria d’Estat 
d’Administracions Públiques.  Per a qualsevol aclariment po·
deu dirigir les vostres consultes per correu electrònic a l’adreça 
info.extranjeria.tarragona@seap.minhap.es.

Creació de la Secció de Dret Animal
 Des del passat mes de febrer el Col·legi compta amb una nova 

secció, la de dret animal, coordinada pel company Jose Ferrándiz 
Macián i integrada per quinze col·legiats/·des. Recordem que les 
persones interessades en formar part de qualsevol secció o comissió 
col·legial, poden contactar amb l’ICAT a través del correu secreta·
ria@icatarragona.com.

C O R R E C C I Ó  V I S U A L  P E R  L À S E R

SENSE ULLERES 
NI  LENTS 

DE CONTACTE
TOT ES VEU MILLOR

Tarifa General: 895€/ull. Tarifes vàlides per a tractament làser. Excepte Lasik/Lasek Z-100. Promoció vàlida des de 01/07/14 fins el 30/09/14. No acumulable a altres ofertes.

NOMÉS 
FINS AL 30 

DE SETEMBRE

Dr. José Luis 
Cuadrado
Especialista en oftalmologia
Clínica Baviera Catalunya

María Reina
Pacient de Clínica Baviera

NO OBLIDIS 
PRESENTAR a la clínica 
la teva ACREDITACIÓ 
DE COL·LEGIAT!

SOL·LICITA LA TEVA 1ª CONSULTA MÈDICA 902 130 100 / clinicabaviera.com

TARIFES I PROMOCIÓ VÀLIDES NOMÉS A LES CLÍNIQUES DE CATALUNYA
Reus. Carrer de Castellvell, 12 / 977 32 80 60 • Tarragona. Carrer de Pere Martell, 41 / 977 25 19 32

 

PROMOCIÓ EXCLUSIVA

795€/ull
Consulta mèdica preoperatòria 35€

per col·legiats i familiars directes de l´
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La dudosa constitucionalidad de las tasas
 D. Diego Zafra Mata.
 Jutge titular del Jutjat Social 1 de Tarragona.

 Desde que el día 22 de noviembre de 2012 entraran en vigor 
las llamadas “Tasas Judiciales”, las cuales se contemplan en la  Ley 
10/2012, de 20 de noviembre por la que se regulan determinadas 
tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, se ha suscitado una 
importante controversia en nuestra Sociedad, especialmente entre 
los operadores jurídicos, entre los que se incluyen los miembros del 
Poder Judicial ( Jueces y Magistrados) y los Letrados, entre otros.

Mucho se ha escrito y se ha comentado sobre la esta Ley, pero en 
el presente artículo doctrinal quiero hacer incapié hasta qué punto 
la regulación contenida en la norma legal de referencia, al menos 
en lo que respecta a las tasas en el orden social, puede encuadrarse 
dentro de la regulación de nuestra Carta Magna.

Para mayor comprensión del tema es menester traer a colación el 
tenor literal del art. 7.1 de la Ley 10/2012 que reza así: “1. Sin per·
juicio de su modificación en la forma prevista en el artículo 8, será 
exigible la cantidad fija que, en función de cada clase de proceso, se 
determina en la siguiente tabla: 

En el orden social: suplicación 500 euros.  Casación 750 euros.
2.Además, se satisfará la cantidad que resulte de aplicar a la base 

imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
anterior el tipo de gravamen que corresponda, según la siguiente 
escala: de 0 a 1.000.000 euros un tipo de 0,5%”. Precepto que se ha 
de poner en relación con el art. 8.2 de la misma norma legal, según 
el cual para el caso de que el recurso de suplicación o el de casación 
en su caso no vaya acompañado del modelo oficial aprobado a tal 
efecto que justifique el pago de la tasa exigida por el ya reprodu·
cido art. 7.1 el Secretario Judicial ha de requerir a la parte recu·
rrente para que aporte el justificante acreditativo del pago, dejando 
transcurrir el plazo para la formalización del recurso, debiendo dar 
cuenta al Juez o Magistrado para que mediante auto resuelva sobra 
la inadmisión del recurso por transcurso del plazo legalmente pre·
visto para el caso de que no se acreditare el correspondiente pago.

Todo lo anterior se ha de entender sin olvidar que esta norma le·
gal fue objeto de modificación legislativa con ocasión de la entrada 
en vigor del Real Decreto 3/2013, de 22 de febrero, la cual, como 
consecuencia de las numerosas críticas recibidas desde distintos 
entes sociales, vino a aminorar el importe de las tasas a abonar por 
hacer uso de la Administración de Justicia, aunque no se puede ob·
viar que este “parche legislativo” de modo alguno ha dado respues·
ta a las reivindicaciones de los ciudadanos en su calidad de “jus·
ticiables”, así como tampoco a los distintos operadores jurídicos.

Al margen de que la Ley de Tasas es criticable desde el punto de 
vista jurídico y social, siendo muy dudoso su encuadramiento en 
el marco de nuestra Carta Magna, es de justicia hacer una breve 
reflexión, y es que la exigencia de tasas como medio para acceder a 
la justicia, ya sea en vía declarativa (mediante la presentación de la 
demanda), o ya sea en vía de recurso, no es inconstitucional por sí 

solo, una vez que el propio art. 31 CE exige el deber del contribu·
yente a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, entre los 
que se encuentra, tal y como reitera la doctrina del Tribunal Cons·
titucional, entre otras, en la sentencia 20/2012, de 16 de febrero 
en relación a la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, que en su art. 35 
regulaba la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los 
órdenes civil y contencioso·administrativo que debía satisfacer las 
personas jurídicas, el deber de contribuir al sostenimiento de los 
gastos derivados de la Administración de Justicia.

Sin embargo, este deber de contribuir al sostenimiento de los 
gastos derivados de la Administración de Justicia ha de casar bien 
con los principios tributarios que se contienen en el art. 131 de 
nuestra Norma Suprema. Así pues, se ha de tener en cuenta los 
principios de proporcionalidad, igualdad y capacidad económica.  

A modo de ejemplo se puede afirmar que en el Impuesto de Ren·
tas de las Personas Jurídicas (IRPF) no todos los contribuyentes 
pagan por igual, sino que cada uno lo ha de hacer en función a su 
capacidad económica, debiendo guardar la proporcionalidad entre 
el fin perseguido por la norma, cuál es la de contribuir al soste·
nimientos de todos los gastos públicos y la capacidad económica 
del contribuyente. Pues bien, esta misma filosofía se ha de predicar 
respecto a las tasas judiciales, lo cual ha sido obviado totalmente 
por el Legislador cuando en la propia Exposición de Motivos de 
la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, viene a referir que “...asimis·
mo, la determinación de la carga tributaria no se hace a partir de la 
capacidad económica del contribuyente, sino del coste del servicio 
prestado, que nunca puede superarse”.  

Esta referencia legislativa no permite llegar a otra conclusión de 
que la finalidad perseguida por el Legislador no solo es la de que 
todo ciudadano que quiera obtener la tutela efectiva de jueces y tri·
bunales, derecho fundamental garantizado en el art. 24 CE, debe 
contribuir a mantener el alto coste que genera la Administración 
de Justicia, sino que además se persigue una ineludible finalidad 
recaudatoria, mas aún, si se tiene en cuenta el importe pecuniario 
que se exige como tasa para la presentación de la demanda en el 
orden civil y contencioso·administrativo, así como para la interpo·
sición de los recursos legalmente previstos en los órdenes jurisdic·
cionales citados a lo que se ha de añadir los recursos de suplicación 
y casación en el orden social.

Llegado a este punto cabe plantearse la cuestión que da título 
al presente artículo doctrinal, ¿es constitucional la Ley de Tasas?.

En mi humilde opinión entiendo que no, y así lo vengo a razo·
nar con ocasión de la cuestión de inconstitucionalidad que planteé 
ante el Tribunal Constitucional mediante auto de 12 de marzo de 
2013, la cual ha sido admitida mediante Providencia del Pleno del 
Tribunal Constitucional de 5 de junio de 2013, y que en la actua·
lidad está pendiente a fecha de hoy de resolución, y a la cual voy 
hacer referencia para razonar mi respuesta.  

Resulta que en el orden social se regula el recurso de suplicación 
en los arts. 190 y siguientes de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
Reguladora de la Jurisdicción Social LRJS en adelante), así como 
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el recurso de casación en los arts. 205 y siguientes del mismo Tex·
to legal, exigiendo la Ley de Tasas que, con la interposición del 
recurso de suplicación se abone el importe de 500 euros y con el 
recurso de casación la cantidad de 750 euros, debiéndose abonar 
el tipo de gravamen que oscila entre un 0,5% para cantidades de 0 
a 1.000.000 euros y para el resto un 0,25% si se trata de personas 
jurídicas. Tratándose de personas físicas, tras la reforma operada en 
febrero del vigente año, se exige el abono de un tipo de gravamen 
de 0,10 con un límite de 2.000 euros.

Cabe cuestionar a continuación si el importe de las tasas exigidas 
en el orden social para recurrir son o no proporcionales con el fin 
perseguido y, por ende, si conculcan el acceso al recurso, que como 
sostiene la doctrina del Tribunal Constitucional al tratarse de un 
derecho de configuración legal, y una vez que está previsto por el 
Legislador Procesal Laboral la interposición del recurso de supli·
cación y el de casación en el orden social es por lo que el derecho a 
recurrir forma parte del derecho al acceso a la jurisdicción el cual 
está garantizado por el art. 24.1 de la Constitución Española (CE 
en adelante).

En este sentido ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional 
en la Sentencia de 16 de febrero de 2012, que concluye en sus Fun·
damentos Jurídicos 9 y 10 que “en todo caso, desde nuestra pers·
pectiva, debemos poner de manifiesto que en principio no vulnera 
la Constitución que una norma de rango legal someta a entidades 
mercantiles, con un elevado volumen de facturación, al pago de 
unas tasas que sirven para financiar los costes generados por la ac·
tividad jurisdiccional que conlleva juzgar las demandas que libre·
mente deciden presentar ante los Tribunales del orden civil para 
defender sus derechos e intereses legítimos. 

Esta conclusión general sólo podría verse modificada si se mos·
trase que la cuantía de las tasas establecidas por la Ley 53/2002, 
de 30 de diciembre, son tan elevadas que impiden en la práctica 
el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto en 
términos irrazonables , atendiendo a los criterios de la jurispruden·
cia expuestos en el fundamento jurídico 7”.  

El art. 4 de la ley 10/2012 exime a los trabajadores de abonar el 
60% de las tasas que deben abonar para el caso de no haber recurri·
do al beneficio de la asistencia jurídica gratuita, pero es que olvida 
en este punto a los beneficiarios de la seguridad social para los que 
no contempla exención alguna a no ser que les haya sido recono·
cido el beneficio a litigar gratuitamente, lo cual está reconocido y 
garantizado por el art. 119 CE. El hecho de exigir el Legislador 
una cantidad pecuniaria en concepto de tasa sin tener en cuenta 
la capacidad económica del contribuyente que pretende benefi·
ciarse del sistema judicial, al pretender el acceso a la jurisdicción 
para obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales (art. 24.1 CE) 
conculca los principios de todo sistema tributario y supone por sí 
solo importantes obstáculos para un gran número de trabajadores 
y beneficiarios de la seguridad social para acceder en el orden so·
cial al recurso de suplicación y, mas especialmente, al recurso de 
casación, lo que de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitu·
cional conculca el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva 
garantizado en el art. 24 CE.

Ello teniendo en cuenta que el salario mínimo interprofesional 

para el año 2013 está fijado en la cuantía de 645,30 euros men·
suales, siendo el salario que puede percibir un trabajador, mas aún 
cuando la realidad es que la inmensamente mayoría de los trabaja·
dores son “mileuristas”. 

Respecto a los beneficiarios de prestaciones de seguridad social 
hay pensionistas que perciben una pensión de 300 euros y en con·
tadas ocasiones la pensión llega a superar los 1.000 euros mensua·
les y sin que por ello vengan a realizar actividad retribuida alguna, 
mas aún cuando se les ha reconocido en situación de incapacidad 
permanente absoluta o en gran invalidez, incluso cuando se trata 
de una pensión de jubilación o de viudedad, lo que difícilmente el 
beneficiario venga a percibir otro tipo de emolumentos.

Teniendo en cuenta lo anterior solo cabe reflexionar un momen·
to y se llegará necesariamente a la conclusión de que la finalidad 
perseguida por el Legislador, vala la reiteración, no es otra que la 
de gravar con la tasa el acceso a la justicia con fines recaudatorios 
y con el objeto de reducir la litigiosidad que existe en nuestro país 
la cual resulta excesiva si se compara con el resto de los países euro·
peos, sin que se tenga en cuenta un derecho fundamental como es 
el derecho a la tutela judicial efectiva, el cual también se contempla 
en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, habiendo llegado 
en este punto a referir el Tribunal Europeo de Derechos Huma·
nos en Sentencia de la Sección 3ª, de 7 de febrero de 2008, rec. 
nº 4113/2003 que una limitación del acceso a un tribunal no se 
concilia con el artículo 6.1 más que si persigue una finalidad legíti·
ma y si existe una relación razonable de proporcionalidad entre los 
medios empleados y la finalidad perseguida.

En lo relativo en particular a la exigencia del pago a las jurisdic·
ciones civiles (lo cual nada impide extrapolarlo al orden social) de 
una tasa judicial relativa a las demandas de que deben conocer, no 
pueden considerarse como una restricción al derecho de acceso a 
un tribunal que fuera en sí misma incompatible con el artículo 6.1 
del Convenio.

Sin embargo, el Tribunal reitera que el importe de los gastos 
apreciado a la luz de las circunstancias de un asunto determinado, 
incluida la situación financiera del recurrente y la fase del procedi·
miento en la que la restricción en cuestión se impone, son factores 
a tomar en cuenta para determinar si el interesado se ha beneficia·
do de su derecho de acceso a un tribunal, o si, por razón del impor·
te de los gastos exigidos, éste ha sido restringido hasta un punto tal 
que el derecho se encuentra afectado en su propia sustancia.

Así pues, a la vista de la doctrina europea de derechos humanos 
y del Tribunal Constitucional español, y teniendo en cuenta lo an·
teriormente expuesto solo queda que el lector juzgue por sí mismo 
y extraiga sus propias conclusiones sobre si es o no, con carácter 
general y en todos los casos, constitucional la Ley de Tasas en el or·
den social, siendo predicable los razonamientos antes expuestos al 
resto de los órdenes jurisdiccionales en los que también se exige el 
pago de la correspondiente tasa judicial, excepto en el orden penal, 
sin perjuicio de que ello pueda provocar un colapso de este último 
orden jurisdiccional al intentar los titulares del derecho a la tutela 
judicial efectiva penalizar asuntos propios del resto de órdenes ju·
risdiccionales, como por ejemplo las demandas de responsabilidad 
civil derivadas de accidente de tráfico.
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El interrogatorio de la propia parte
 Ángel Elías Pérez Núñez
 Col·legiat núm. 2733 a l’ICAT
 Ex jutge substitut (2007-2013)

 Se ha extendido en el foro la práctica de limitar el interrogatorio 
de la propia parte a repreguntas en virtud de las preguntas formula·
das por la adversa, única facultada para interesar dicha prueba. Esta 
praxis, asumida, aceptada y consolidada (sobre todo en la Jurisdic·
ción social), no obstante puede ser más que discutida y discutible. 
Este artículo se dirige a la defensa de una interpretación más amplia 
del desarrollo de esta prueba cuando es el letrado del interrogado el 
que tiene la palabra en la fase de práctica de dicha prueba, optando 
así el que suscribe por la tesis opuesta.

El cuerpo legislativo procesal que con carácter general regula los 
medios de prueba, y que es de aplicación supletoria para todas las 
jurisdicciones a falta de previsión legal expresa que disponga otra 
cosa, es la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, en adelante 
LEC), cuerpo legal que cita entre los medios de prueba a proponer 
y practicar el del interrogatorio de parte en el art 299.1·1º. No obs·
tante ¿qué límites tiene este medio de prueba a la hora de proponer·
lo? ¿Qué límites tienen cada una de las partes intervinientes en el 
proceso para practicar dicha prueba? ¿Es un medio de prueba que 
es propio de una sola de las partes o es una prueba de la que podrán 
servirse todos los implicados en el proceso?

En cuanto al facultado para proponerla, los límites vienen fijados 
en la propia LEC, tanto en el art 282 como en el art 301. Este últi·
mo precepto dispone de forma clara y sin posibilidades de otra in·
terpretación posible que cada parte sólo podrá proponer la prueba 
del interrogatorio de las demás litigantes sobre hechos y circunstan·
cias de los que tengan noticia y que guarden relación con el objeto 
del juicio. Por lo tanto no cabe proponer el interrogatorio de la pro·
pia parte, sino solo de las partes adversas o con las que se mantengan 
posturas contradictorias.

Podemos hallar la razón de ser de la limitación del facultado para 
proponer la prueba del interrogatorio de parte en la circunstancia 
que la propia parte ha hecho constar los hechos que le son de su in·
terés, y que estima relevantes, en su escrito de demanda o en su escri·
to o exposición de contestación a la demanda. Pero esta limitación 
legal a una de las partes para proponer la prueba de interrogatorio 
puede ser cuestionada. Al limitar la posibilidad de pedir el interro·
gatorio de la propia parte, se procede a limitar la posibilidad de que 
el Órgano Judicial pueda valorar, bajo el principio de inmediación, 
las exposiciones del propio interesado y llegar a conclusiones en ra·
zón de la coherencia de la exposición, los gestos y comportamientos 
de la parte, limitando así poder hacer que el interesado exponga, 
bajo las preguntas que se le formulen, las apreciaciones personales 
de los hechos. Pero ha sido la decisión del legislador, a la hora de de·
terminar los medios de prueba de los que puede valerse cada parte, 
el que ha optado por fijar una limitación legal a quién puede pro·
poner la prueba del interrogatorio de parte. Pero una cosa es limitar 
quién puede proponer la prueba, y otra cosa es como debe desarro·

llarse la práctica de esta prueba cuando intervienen las partes que 
no la han propuesto.

Establecido legalmente quién puede proponer la práctica de la 
prueba del interrogatorio de parte, una vez propuesta la misma, el 
órgano judicial debe resolver sobre su admisión. Estimada por el 
Órgano Judicial como pertinente la prueba propuesta, hay que de·
terminar el alcance y límite de su práctica. Esta cuestión requiere de 
la lectura de los artículos 302 y 306 de la LEC y del artículo 24.2 de 
la Constitución Española.

En cuanto a la forma de practicar la prueba, con carácter gene·
ral la LEC dispone que la misma se lleva a cabo de forma oral, en 
sentido afirmativo, con claridad y de forma precisa, vinculado a los 
hechos considerados como controvertidos (art 302.1 y tomando en 
consideración el art 281.3 de la LEC). Pero la cuestión que resta por 
analizar es a qué límites se somete el letrado de parte para formular 
preguntas a su propio patrocinado, y en este sentido parece meridia·
namente claro el contenido del art 306.1 cuando dispone que “…los 
abogados de las demás partes y el de aquella que declaren podrán, 
por este orden, formular al declarante  nuevas preguntas que repu·
ten conducentes para determinar los hechos...”. Del tenor literal del 
texto legal parece deducirse que las únicas preguntas que deben ser 
inadmitidas por el Juez cuando se interroga a la propia parte serán 
las inútiles y las impertinentes. Entonces se nos plantea la cuestión 
de si se pueden considerar inútiles o impertinentes las preguntas 
que se formulen a la propia parte que se integren entre los hechos 
controvertidos pero no tengan su razón de ser en las preguntas for·
muladas por el que propone la prueba. Para responder a la pregunta 
y rebatir la tesis que se sigue en el foro, comenzaremos exponiendo 
los razonamientos que permitirían limitar el interrogatorio de la 
propia parte a meras repreguntas o aclaraciones a tenor de lo que 
haya preguntado la parte adversa proponente de la prueba.

Un razonamiento que podría permitir al Órgano Judicial defen·
der que la parte solo puede repreguntar vendría de una interpreta·
ción restrictiva del art 306.1 en relación con el art 301.1: el propo·
nente de la prueba del interrogatorio de parte es siempre la parte 
que mantiene oposición con las pretensiones del sujeto sometido 
al interrogatorio, y aquí el límite para la prueba es que se trate de 
hechos y circunstancias de los que tenga noticia el interrogado y que 
guarde relación con el objeto del pleito, por lo que el razonamiento 
que permitiría limitar a la propia parte el interrogatorio libre den·
tro de los hechos controvertidos sería afirmar que como cada parte 
tiene la carga de probar sus propios hechos, es el que propone el in·
terrogatorio de parte el que, con sus preguntas, delimita los hechos 
y circunstancias que quiere probar con dicho medio de prueba, por 
lo que circunscribe su prueba a unos hechos concretos y determina·
dos, y para garantizar la igualdad de armas, se permite al letrado del 
interrogado incidir sobre la prueba solicitada, admitida y en fase 
de práctica, dentro de lo que quiere probar con ella el proponente 
de la prueba y no en virtud de los hechos que constituyen debate 
jurídico. No obstante, esta interpretación restrictiva no puede sus·
tentarse a tenor de la literalidad del artículo 306.1, que habla de 
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nuevas preguntas conducentes a determinar los hechos. Si fuese in·
tención del legislador limitar al letrado de la propia parte los hechos 
sobre los que desarrollar su interrogatorio tras la intervención de las 
otras partes, hubiese hecho expresa cita en el precepto de tal límite. 
Esta interpretación es coherente con la previsión final del propio 
art 306.1 cuando, y aquí sí, limita las facultades del tribunal, que 
solo puede preguntar con el fin de obtener aclaraciones y adiciones 
sobre las circunstancias y hechos sobre los que ya ha depuesto el 
interrogado. Esta expresa previsión limitativa en la intervención del 
Tribunal Juzgador en el medio de prueba ofrece, a sensu contrario, 
una interpretación sistemática de la LEC favorable a no restringir la 
intervención de la parte interrogada siempre que se dirija a esclare·
cer hechos controvertidos del pleito.

Puede defenderse que el art 302.2, que regula la comprobación 
por el órgano judicial de que las preguntas correspondan a los he·
chos debatidos, se sitúa sistemáticamente después del precepto que 
establece quién puede interesar el interrogatorio de parte y antes del 
precepto que regula el interrogatorio de la propia parte, por lo que 
la falta de una previsión idéntica en el art 306 hace del interrogato·
rio de la propia parte como una mera intervención de defensa ante 
los hechos que se pretenden probar por la adversa con sus preguntas 
previas, reduciendo así el campo de intervención del letrado que de·
fiende al interrogado. Sin embargo, tal interpretación parece obviar 
que ni la interpretación sistemática ni la literal de la LEC permiten 
al órgano judicial limitar las facultades del letrado que asiste a su 
parte para poder interrogar al mismo sobre lo que es el objeto del 
pleito (hechos controvertidos) y así poder dilucidar con su propia 
parte como entiende que acaecieron los hechos o circunstancias 
que llevan al litigio.

A mayor abundamiento, y para discrepar de esa línea argumental 
limitativa, podemos defender que no cabe limitar el interrogatorio 
de la propia parte más allá de lo que son los hechos controvertidos, 
y ello porque la práctica de esta prueba y las normas que regulan la 
misma debe ser interpretada en clave constitucional. No podemos 
olvidar que el art 24.2 determina como derecho fundamental el de 
usar los medios de prueba pertinentes para su defensa, y el hecho de 
que quién pueda proponer el medio de prueba no sea uno

mismo no significa que, una vez propuesto y admitido, se pueda 
mermar el derecho de defensa en virtud de las preguntas que for·
mulen el resto de partes litigantes contrapuestos con el interrogado 
propio. La lectura restringida de cómo llevar a cabo el interrogato·
rio de parte propia supone una merma injustificada de los medios 
de prueba que se pueden emplear en el litigio, esencialmente por·
que el medio de prueba ha sido admitido como pertinente por el 
Órgano Judicial para esclarecer los hechos, y, por lo tanto, admitida 
su práctica, se integra en el procedimiento con el fin de poder cono·
cer la realidad sobre lo cuestionado.

Otro criterio interpretativo favorable a la limitación de las pre·
guntas que el letrado puede formular al interrogado (que es su pa·
trocinado) estaría en el principio de contradicción en la práctica de 
la prueba, y que entronca con lo alegado ya al principio del artículo, 
y es que la parte que propone la prueba es la que conoce los hechos 
que pretende probar en concreto con tal medio probatorio. Podría·
mos decir que dicho principio limita la actuación del letrado del 

interrogado, que tendría que ceñir su intervención a indagar exclu·
sivamente en las cuestiones planteadas por el proponente. Quién 
propone la prueba, la dirige a probar una serie de hechos litigiosos, 
y la parte interrogada solo tendría derecho a incidir en las circuns·
tancias o hechos que se intentan probar por la adversa, sin indagar 
más allá y quedando así el resto de hechos por él alegados pendiente 
de que lo pruebe por otros medios. En suma, garantizar que tiene 
la oportunidad de modular o desvirtuar lo que intenta probar el 
proponente y excluir el resto de hechos controvertidos que haya po·
dido plantear en la demanda o en la contestación (en lo que a este 
medio de prueba en concreto se refiere). Pero esta interpretación es 
insostenible dado que el principio de contradicción se debe poner 
en relación con el resto de principios procesales y con los hechos 
controvertidos del litigio y no con el medio de prueba en sí. Ade·
más, esta interpretación restrictiva fundada en este principio supo·
ne la ruptura con otro principio procesal, el de inmediación, y con 
el derecho que tiene la parte de explorar con todas las pruebas a su 
alcance la posibilidad de acreditar sus hechos. El litigio es un con·
flicto fáctico·jurídico de conjunto, donde son de interés todas las 
consideraciones que la parte y su letrado puedan estimar oportunas 
exponer, siempre que no se conduzca hacia alegaciones carentes de 
interés para el proceso. La exposición escrita u oral de la demanda 

o contestación de la demanda responde a un análisis fáctico jurídi·
co estudiado y canalizado a plantear el conflicto ante la Adminis·
tración de Justicia para que resuelva sobre el fondo, mientras que 
el interrogatorio responde a exponer los hechos por la parte ante 
el propio Juez, por lo que esta argumentación también resultaría 
estéril para poder defender la limitación al interrogatorio a meras 
repreguntas. Todo lo contrario: la conjunción de ambos principios 
deberían llevarnos a defender la plena autonomía del letrado de 
parte a interrogar a su parte para esclarecer todos los hechos con·
trovertidos.

Expuestos los argumentos jurídicos que permiten cuestionar la 
praxis del foro impuesta para restringir la práctica de interrogatorio 
de la propia parte, procedería analizar la viabilidad de integrar en 
el propio ramo de prueba las que sean propuestas por el resto de 
partes y que se admitan para su práctica. Bajo la fórmula empleada 
por los juristas de “hacer propios y participar de los medios de prue·
ba propuestos por la adversa”, se pretende que aquellos medios de 
prueba que puedan ser propuestos por las demás partes litigantes, 
y que sean admitidas por el órgano judicial, se integren en el ámbi·
to dispositivo del que no ha propuesto tales medios de prueba. La 
fórmula, con adeptos y detractores, persigue tener plenas facultades 
de disposición e intervención en los medios probatorios propuestos 
por otras partes litigantes. Si bien la facultad de disposición sobre la 

(Continua a la pàgina següent)

Una cosa es limitar quién puede proponer la 
prueba y otra cosa es como debe desarrollarse la 
práctica de esta prueba cuando intervienen las 
partes que no la han propuesto.
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práctica de una prueba que no ha sido propuesta en forma por una 
de las partes podría ser discutida de forma casi unánime, y con buen 
fundamento jurídico, no obstante podría presentar un soporte ju·
rídico sólido para garantizar la intervención plena en la práctica de 
la prueba por quien no la ha propuesto sin más limitaciones que no 
sean la pertinencia y el esclarecimiento de hechos controvertidos. 
Esta tesis tendría especial relevancia en la práctica de la prueba del 
interrogatorio de la propia parte.

Esta fórmula se incardinaría en la tesis doctrinal de la adquisición 
procesal de la prueba, si bien ni la fórmula ni la tesis de la adqui·
sición procesal de la prueba es de uniforme aceptación, mas bien 
todo lo contrario, goza de escasos adeptos, pese a que su coherencia 
y exposición no debería de ser desdeñado, y sobre todo si tenemos 
en cuenta que la tesis debería ser valorada en clave de conjugar la 
verdad material y la verdad formal en los procesos de naturaleza ci·
vil.

Dado que el interrogatorio de la propia parte no se puede instar 
en las Jurisdicciones Civil, Social ni Contencioso·Administrativo, 
la tesis de la adquisición procesal de la prueba, unido al derecho 
constitucional de hacerse valer de los medios de prueba pertinentes 
para la defensa, permitiría excluir toda postura doctrinal restrictiva 
en la práctica de este medio de prueba, siempre que el interrogato·
rio se ciña al debate en conflicto.

Sobre  la  adquisición  procesal  de  la  prueba  publicó  D.  AN·
TONIO VALMAÑA CABANES su artículo El Principio De Ad·
quisición Procesal Y Su Proyección Sobre La Prueba No Practica·
da1 , donde expone los dos conceptos que existen sobre adquisición 
procesal de la prueba:

· uno, aceptado por la jurisprudencia de forma casi indiscutible, 
que viene a establecer que para alcanzar una resolución motivada de 
los hechos considerados probados se deben valorar todas las prue·
bas practicadas, con independencia de quién aportó el medio de 
prueba y con independencia del interés o la finalidad con la que se 
aportó (en resumen, que se deben valorar las pruebas por su resulta·
do y no por la finalidad por la que fue aportada); cita el propio au·
tor la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 183/2011 
que argumentaba que “…los resultados de la actividad procesal son 
comunes para las partes y se consiguen para el proceso, por lo que 
las pruebas practicadas son del proceso y están destinadas al juez 
(que puede utilizarlas, prescindiendo de quién las haya producido 
o aportado), pudiendo valerse de ellas cualquiera de las partes, y ha·
bilitando al juez para fundar su decisión en la actividad probatoria 
desenvuelta en su conjunto…”;

· el segundo concepto se refiere a la posibilidad de limitar el prin·
cipio dispositivo que tienen las partes sobre los medios de prueba 
una vez han sido admitidos, de forma que, propuesta en tiempo y 
forma, admitida para su práctica por el tribunal, se integran en el 
proceso sin que las partes puedan disponer de la misma.

Para la defensa de la libertad del letrado de la parte interrogada 
para poder formular preguntas vinculadas al objeto del litigio y no 
a las preguntas formuladas por la proponente, no cabe duda que 
tiene especial trascendencia el segundo concepto, precisamente la 

dimensión doctrinal sobre disponibilidad de la prueba que más 
conflicto genera y que menos seguidores tiene.

Este artículo de D. VALMAÑA es interesante no solo por el es·
tudio que hace sobre el principio dispositivo de la prueba no prac·
ticada, sino también porque también analiza el deber que tiene el 
juzgador de comprobar en qué grado cada parte acredita los hechos 
que la misma alega para dictar resolución sobre el fondo, debiendo 
el Órgano Judicial resolver no a tenor de los medios de prueba que 
cada parte aporta para probar sus hechos, sino que debe comprobar 
si se dan los hechos o circunstancias que dan existencia al derecho 
que se reclama o su no existencia, estimando o desestimando a tenor 
del conjunto de pruebas propuestas y practicadas. Da igual el origen 
y la finalidad, lo que importa es lo que resulta probado. El Tribunal 
Supremo ya ha afirmado que “si los hechos están suficientemente 
acreditados en autos, es irrelevante cuál sea la parte que haya su·
ministrado el material de prueba,  con  tal  que  el  órgano  decisor  
pueda  extraer,  valorar  y  concretar  el  hecho proclamado” (SSTS 
de 10.3.1981, 26.2.1983 y 26.9.1991)2. Por lo tanto, si lo relevante 
es acreditar los hechos a través de los medios de prueba admitidos 
en derechos y propuestos en tiempo y forma y admitidos como per·
tinentes por el Órgano Judicial y con independencia de quién pro·
pone la prueba y el interés que persigue con ese medio de prueba, 
¿cómo afirmar que el propio interrogado no pueda deponer sobre 
los hechos controvertidos que son objeto del pleito?

Si aceptásemos la tesis de la adquisición procesal de la prueba en 
su manifestación de que una vez admitida la prueba propuesta, la 
parte proponente perdería la facultad de disponer de ella (y por lo 
tanto no podría renunciar a ella), aun con mayor razón debería de·
fenderse (dentro de esta tesis) que en el interrogatorio de propia 
parte el límite debe estar en los hechos controvertidos, con inde·
pendencia de quién sea el facultado para proponer la prueba con·
forme a la LEC. Ello sería así porque, conforme a la citada tesis, la 
prueba admitida para su práctica, desde ese momento, se integra en 
el procedimiento y su fin es la de acreditar la existencia o no de los 
hechos alegados.

Pero aun rechazando la tesis de la adquisición procesal de la prue·
ba en su manifestación de indisponibilidad de su práctica una vez 
admitida, puesto que viene aceptada la tesis que pone de relevancia 
que el Juzgador debe resolver conforme a derecho y a tenor de los 
hechos que le resulten probados bajo el principio de inmediación 
con independencia de quién aporte el medio probatorio que acredi·
ta el hecho, carece de razonamiento jurídico la argumentación que 
limita la intervención de la parte interrogada a las repreguntas, más 
bien al contrario, sería un argumento favorable a la defensa de que 
la intervención en la práctica del interrogatorio de parte debe estar 
dirigida a dilucidar la verdad de los hechos controvertidos del plei·
to, y no circunscrito a lo que se intenta probar por el que propone 
la prueba, y ello es así porque los actos procesales de proposición y 
práctica de prueba son distintos, sometidos cada uno de ellos a un 
momento procesal preclusivo propio, por lo que podrá limitarse le·
galmente al facultado para proponer la prueba, pero una vez que se 
propone por la parte legitimada, la práctica de la misma se integra·
ría con un único límite: los hechos y circunstancias controvertidas 
que se debate en el pleito.

ESTUDIS

(Ve de la pàgina anterior)
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Aun podríamos hallar otro argumento de peso en las propias 
palabras de LATORRE, a quien también cita en su artículo D. 
A. VALMAÑA CABANES, que afirmaba que el tribunal debe 
adoptar una actitud relativamente pasiva y dejar que los litigantes 
dispongan de una amplia capacidad en el proceso, lo que tiene ple·
na coherencia en la crítica que aquí se hace a la praxis limitativa en 
el interrogatorio de propia parte. Las interpretaciones restrictivas 
en la práctica de una prueba deben responder a las previsiones es·
trictamente legales y siempre en clave de respeto a un derecho fun·
damental como es el de emplear los medios de prueba pertinentes 
para defenderse, lo que se acaba incardinando en la tutela judicial 
efectiva sin indefensión, siendo que la restricción legal se halla en la 
pertinencia de las preguntas para esclarecer los hechos controverti·
dos, no en aclarar cuestiones en virtud de preguntas formuladas por 
el proponente, por lo que la lectura restrictiva dada en el foro resulta 
sin suficiente amparo legal, al entender del que suscribe el artículo. 
El principio de aportación de parte y el principio de justicia rogada 
al amparo del principio de relevancia de la verdad formal sobre la 
material para limitar las facultades indagatorias de los Juzgados en 
los asuntos que no sean de materia penal no deben suponer merma 
de búsqueda de la verdad material en las facultades de las partes en 
el desarrollo de las pruebas, sino que en todo caso debe el Tribunal 
dejar a las partes libertad de ofrecer convencimiento de los hechos 
alegados o negados con los medios de prueba que se están practi·
cando bajo el principio de inmediación, porque lo relevante no es 
quién aporta el medio probatorio sino qué aporta el medio proba·

torio a la causa.
La conclusión que se alcanza conforme a los preceptos citados y 

la doctrina científica es que debemos diferenciar entre quién pue·
de proponer la prueba de interrogatorio de parte, de cómo se debe 
desarrollar la práctica de dicha prueba. Así, y por previsión legal, 
es la parte adversa la que debe valorar, a tenor de los principios de 
justicia rogada y dispositivo, si le interesa o no el interrogatorio de 
parte, pero una vez propuesto y admitido, el límite de la  dirección  
letrada  de  las  partes  se  halla  única  y  exclusivamente  en  los  he·
chos controvertidos y en la finalidad de esclarecer los mismos, y no 
en las preguntas formuladas por el que ha propuesto la prueba. Es el 
órgano judicial el que, careciendo de facultades inquisitivas, queda 
circunscrito a la actuación de las partes en el proceso y el que en su 
caso deberá pedir aclaraciones o adiciones en virtud de las respues·
tas ofrecidas por el interrogado ante las preguntas llevadas a cabo 
por las partes, pero no hay tal limitación para el propio interrogado, 
que debe acreditar la existencia o no de los hechos controvertidos 
que son objeto del pleito, con los medios de prueba que se han ad·
mitido, y en este sentido debe defenderse la interpretación amplia y 
no la tesis restrictiva de las preguntas que debe formular a su parte 
el letrado.
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Millora de l’accés al fons documental amb 
la implantació d’una nova eina de gestió

 A mes de maig de 2014, la 
biblioteca té catalogats 5.091 
documents dels quals 2.534 són 
llibres, 37 són revistes, 1.763 
són articles de revista, 282 són 
dvds i  274  són documents 
electrònics (no es comptabilit·
zen els números de les revistes).

Durant l’any 2013 el servei de 
biblioteca va invertir 24.844€ 
respecte els 34.083€ de l’any 
2012. La inversió s’ha reduït, en 
part, amb la no renovació d’al·
gunes subscripcions en període 
de prova, com el servei de con·
sultoria de Tirant lo Blanch, i 
les bases de dades dels memen·
tos online de Francis Lefebvre. 
En ambdós casos la baixa ha es·
tat motivada pel poc ús d’aques·
tes eines en relació al preu de les 
subcripcions. 

Usuaris
Respecte el nombre d’usuaris 
que han visitat presencialment 
la nostra biblioteca, les estadís·
tiques assenyalen que el pro·
mig és d’aproximadament 25 
persones al dia. A aquesta xifra 
caldria sumar·hi els usuaris que 
fan ús de la biblioteca de mane·
ra virtual, que constatem que 
van creixent any rera any. 

Actualment, moltes de les 
consultes ja es resolen sense 
passar físicament per la biblio·
teca. D’acord amb les estadísti·
ques analitzades, si el 2012 vam 
rebre prop de 200 peticions per 
correu electrònic, el 2013 el 
nombre de consultes ha superat 
ja les 350.  Aquesta tendència 
ha motivat que, sense deixar 
d’atendre l’oferta informativa 
en paper, la biblioteca hagi cre·
at eines i documents electrònics 
més específics, com els butlle·

tins de difusió selectiva –de pe·
nal i de família– o bé el Biblio·
News, en funcionament des de 
l’any 2007, i que proporciona 
mensualment accés referencial 
als principals articles de revista, 
o també els dossiers temàtics de 
diferents matèries accessibles 
des del catàleg de la biblioteca.

El préstec continua sent el 
servei més demandat de la bi·
blioteca. El 2013  es van prestar 
1.284 documents, una quanti·
tat similar al 2012. Els mesos 
en que es van prestar més docu·
ments van ser els mesos d’abril, 
setembre i desembre. De les da·
des del préstec constatem que 
els llibres més prestats continu·
en sent els de dret de família, 
civil català i procediment civil. 
Altres temàtiques molt deman·
dades a la biblioteca el darrer 
any han estat les relacionades 

amb el dret concursal, prefe·
rents,  execucions hipotecàries 
i dret del treball. La secció de 
dvdteca continua tenint mol·
ta demanda, especialment la 
secció de novetats i de cinema 
infantil i familiar. També dispo·
sem d’un lector de llibres elec·
trònics, que deixem en préstec, 
i que conté una notable selecció 
de llibres de ficció. Així mateix, 
comptem amb una secció de 
novel·la negra, i d’una zona in·
fantil, pensada per aquells mo·
ments en què els pares vénen 
acompanyats dels seus fills/·es i 
necessiten fer una gestió ràpida 
a la biblioteca.

D’acord amb les estadístiques 
d’ús de les bases de dades, la més 
consultada pels col·legiats ha 
estat la de Tirant lo Blanch, ja 
que és accessible gratuïtament i 
online fora de la biblioteca. De 

les consultades presencialment 
a la biblioteca, la més utilitzada 
durant el 2013 ha estat Aran·
zadi, seguida de Sepín i La Ley 
Digital.

Pel que fa a les darreres nove·
tats, durant el primer semestre 
de 2014 la biblioteca ha conti·
nuat treballant per l’ampliació 
i millora dels equipaments i 
serveis documentals. Així, s’ha 
renovat l’equipament informà·
tic –amb tres ordinadors de 
sobretaula i dos portàtils–, s’ha 
contractat l’Aranzadi Insignis, 
en substitució del Westlaw, que 
està considerada l’eina d’inves·
tigació jurídica més completa 
que existeix avui dia, i  s’ha am·
pliat la subscripció a Vlex, amb 
la versió premium. Però d’entre 
aquestes millores destacaríem, 
sens dubte, la que afecta al nou 
programa de gestió del catàleg. 
Amb la nova versió del PMB, 
s’amplia enormement el ventall 
de prestacions, incorporant·se 
millores tant en la usabilitat 
com en el resultat de les cer·
ques. Us convidem que con·
sulteu el catàleg que trobareu a 
l’adreça icat.cataleg·biblioteca.
cat/opac o des de la web de la 
biblioteca del Col·legi.

Concurs de bases de dades
Per últim informar que el con·
curs de bases de dades del Con·
sell de l’Advocacia, per al perí·
ode de maig de 2014 a abril de 
2016, ha estat resolt a favor de 
les  editorials Tirant lo Blanch i 
Vlex per la qual cosa, durant els 
propers dos anys, els advocats 
de Catalunya podran consultar 
gratuïtament aquestes dues ba·
ses de dades en la seva versió en 
línia.

 2012 2013
Monografies 2.391 2.534
Revistes 28 37
Articles de revista 578 1.763
Documents electrònics 184 274
Dvds 258 282
 TOTALS 3.411 4.890

Documents catalogats

 2012 2013
Vlex 397 401
El Derecho 534 477
Aranzadi 588 1.584
La Ley Digital 1.641 1.039
Sepin 1.895 1.385
Tirant lo Blanch 9.871 10.402

Consultes a les bases de dades
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Selecció de novetats  (maig-juny 2014)

DRET CIVIL

Comunidad de bienes
REYES LÓPEZ, María José.
Tirant lo Blanch, 2014. 1215 p.
Topogràfic biblioteca: 347.237 REY

Les situacions en les quals existeix comunitat de béns o de drets 
sempre s’han caracteritzat per la seva especial conflictivitat en les 
relacions pròpies del tràfic jurídic, fonamentalment en els aspectes que 
impliquen actes de disposició. Tenint en compte l’escassa regulació 
que ofereix l’ordenament jurídic espanyol, això ha provocat que les 
respostes a moltes d’aquestes situacions, i especialment a aquelles que 
la realitat ha anat creant, hagin requerit ser interpretades per part de la 
doctrina jurisprudencial o de la DGRN, abans de veure’s reflexades en 
normatives de regulació específica, o ser objecte d’una nova formulació 
per part d’ordenaments jurídics més recents, com ofereix el CCCat. Els 
participants en aquesta obra, més de trenta teòrics i pràctics del Dret 
privat, ofereixen un plantejament actual dels conflictes de comunitat 
més habituals, estudiats des de la pràctica judicial, notarial i registral.

La modificación y extinción 
de las medidas: aspectos 
sustantivos y procesales.
PÉREZ MARTÍN, Antonio Javier.
Lex Nova, 2014. 1180 p.
Topogràfic biblioteca: 347.627.7 PER

La protección del cliente en el 
mercado asegurador
BATALLER GRAU, Juan, dir.
Civitas Thomson Reuters, 2014. 1496 p.
Topogràfic biblioteca: 347.48 PRO

Cuestiones de responsabilidad 
civil en las comunidades de 
propietarios
ENRICH GUILLÉN, Daniel.
Bosch, 2014. 390 p.
Topogràfic biblioteca: 347.238 ENR

L’estudi s’endinsa en les teories jurídiques relatives a la responsabilitat 
civil en les comunitats de propietaris i aporta anàlisis d’interès prenent 
com a referència la doctrina i la jurisprudència. Són també objecte 
d’estudi, l’abast i límits de les cobertures de les assegurances que 
contracten habitualment les comunitats de propietaris per a cobrir 
aquestes contingències.

DRET ADMINISTRATIU
Cuestiones prácticas del proceso 
contencioso-administrativo: 
232 preguntas y respuestas
LATORRE BELTRÁN, Javier.
Sepín, 2013. 246 p.
Topogràfic biblioteca: 342.952 LAT

L’Administració gaudeix d’una posició de privilegi al llarg de tot el 
procediment contenciós administratiu i són moltes les situacions que 
ho evidencien, com, per exemple, la no exigència que l’Administració 
constitueixi un dipòsit per recórrer resolucions interlocutòries, el re·
duït termini del que disposen els administrats per interposar un recurs 
contenciós administratiu, la possibilitat de reposar el tràmit preclòs o 
la possibilitat en el recurs ordinari de conèixer la prova proposada pel 
demandant abans de contestar a la demanda... Ara bé, què pot fer el 
lletrat del demandant en aquests i en altres supòsits?
La resposta a aquesta pregunta la trobem al llarg de tota aquesta obra, 
en la qual es formulen qüestions essencials de procediment per que 
sigui l’advocat del demandant el que pugui marcar el ritme del proce·
diment en funció dels interessos del seu client.

Internamiento preventivo de 
extranjeros conforme al nuevo 
reglamento de los CIE
TOMÉ GARCÍA, José A.
Colex, 2014. 346 p.
Topogràfic biblioteca: 342.714.311 TOM

DRET INTERNACIONAL
El reglamento sucesorio europeo 650/2012 
de 4 de julio de 2012
CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier.
Comares, 2014. 349 p.
Topogràfic biblioteca: 341.53 CAR

En el marc del dret successori internacional, s’aprecia un progressiu 
declivi social i jurídic de la legítima, l’augment de la llibertat absoluta 
de testar i de l’elecció de la Llei aplicable a la successió mortis causa, 
l’auge imparable dels trusts successoris, dels patrimonis separats i dels 
Will Substitutes. En aquest escenari irromp el Reglament successori 
europeu, peça d’importància fonamental en el Dret internacional 
privat de la UE. Resultava necessari una anàlisi sistemàtica i crítica 
d’aquest Reglament . En aquest treball el lector trobarà un estudi 
de les disposicions del Reglament especialment pràctica que ofereix 
als professionals del Dret successori internacional eines de primera 
magnitud per resoldre amb eficàcia i eficiència les qüestions jurídiques 
de Dret internacional privat més controvertides que suscita aquest nou 
Reglament.

Comentarios a la Ley de Arbitraje
PRATS ALBENTOSA, Lorenzo, dir.
La Ley, 2014. 703 p.
Topogràfic biblioteca: 347.918 COM

DRET PROCESSAL

Obra elaborada després de la Llei de reforma de la Llei d’Arbitratge 
de 2011 per  juristes que incorporen, a la seva formació teòrica, una 
contrastada experiència pràctica, especialment en l’àmbit de l’arbitratge, 
ja que bona part d’ells són àrbitres i advocats i magistrats. El tractament 
dels comentaris pren com a base no només l’estudi doctrinal, sinó també 
el dels casos abordats per les diferents sentències dictades pels nostres 
tribunals després de l’entrada en vigor de la Llei d’Arbitratge de 2003.
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Dret acústic de Catalunya
GALLARDO FERNÁNDEZ, Lluís.
De Guàrdia Cat, 2014. 472 p.
Topogràfic biblioteca: 342.979.3 GAL

Persona y família: Estudios de 
derecho civil catalán
HERNÁNDEZ·MORENO, 
Alfonso.
Difusión Jurídica, 2014. 346 p.
Topogràfic biblioteca: 
347.1 (467.1):6 PER

DRET CIVIL CATALÀ

Comentari al llibre segon del Codi 
civil de Catalunya: família i relacions 
convivencials d’ajuda mútua

EGEA FERNÁNDEZ, Joan, dir.
Atelier, 2014. 1155 p.
Topogràfic biblioteca: 
347.1 (467.1):6 EGE

Otras fórmulas de convivencia 
en el código civil de Catalunya: 
la convivencia en pareja estable 
y las relaciones convivenciales 
de ayuda mútua
MONEDERO RIBAS, Mireia.
Tirant lo Blanch, 2014. 155 p.
Topogràfic biblioteca: 
347.1 (467.1):6 MON

El volum conté un comentari de tots els articles dels títols III i IV, relatius a la família i 
a les relacions convivencials d’ajuda mútua, que combina l’anàlisi exegètica i dogmàtica 
amb la perspectiva pràctica que proporciona la jurisprudència del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya i de les Audiències catalanes. Entre les disposicions del dret 
de família comentades en aquest llibre destaquen per la seva novetat o per la seva 
substancial refacció del dret anterior el règim dels pactes o contractes matrimonials, i 
particularment dels atorgats en previsió d’una futura ruptura matrimonial; el nou rè·
gim de la compensació per treball en el règim de separació de béns; els efectes de la crisi 
matrimonial respecte dels fills i entre els cònjuges, incloent tot el referent a l’exercici de 
la guarda dels fills, els plans de parentalitat, la prestació compensatòria i l’atribució de 
l’ús de l’habitatge familiar, i la nova regulació de la convivència estable en parella.

DRET DEL TREBALL
Nóminas, seguridad social y contratación 
laboral
GALÁN GUTIÉRREZ, Carlos Javier.
Fundación Confemetal, 2014. 270 p.
Topogràfic biblioteca: 349.53 GAL

La present guia laboral ofereix un manual tant per a formació pràctica 
com per a consulta sobre els aspectes més comuns de la gestió laboral 
en les empreses. Es tracta, en primer lloc, del contingut bàsic de la re·
lació laboral, amb les característiques dels diferents tipus de contractes 
vigents, els drets i deures de treballadors i empreses, aspectes pràctics 
relacionats amb el temps de treball (jornada, permisos, vacances...) i 
les vicissituds que poden afectar a aquesta relació (les possibilitats de 
suspensió, modificació i extinció). 
El segon bloc estudia les normes que regulen el contingut i estructura 
del salari (salari base, complements i plusos salarials...), a més dels 
principals conceptes retributius extrasalarials, les retencions d’IRPF i 
altres deduccions, el pagament de tots els conceptes i les seves garanties 
legals, explicant a més com confeccionar nòmines, amb exemples 
pràctics. 

Memento Seguridad Social 2014
Francis Lefebvre, 2014. 1777 p.
Topogràfic biblioteca: 349.6 MEM

La reintegración en el concurso 
de acreedores
GARCÍA·CRUCES, José A.
Thomson Reuters Aranzadi, 2014. 703 p.
Topogràfic biblioteca: 347.736.3 REI

DRET MERCANTIL

Las diligencias preliminares de los procesos 
de propiedad industrial y competencia 
desleal
VILLAR FUENTES, Isabel M.
Tirant lo Blanch, 2014. 271 p.
Topogràfic biblioteca: 347.77 VIL

Aquest llibre tracta un dels angles de la protecció processal dels 
intangibles més valuosos de l’empresa, la patent i la marca, així com 
dels il·lícits concurrencials. Aquesta protecció s’articula mitjançant 
una detallada preparació de l’eventual procés futur, amb les diligències 
previstes en l’art. 256.1 LEC, les quals han estat desenvolupades en la 
Llei 19/2006, de 5 de juny, per la qual s’amplien els mitjans de tutela 
dels drets de propietat intel·lectual i industrial i s’estableixen normes 
processals per facilitar l’aplicació de diversos reglaments comunitaris. 
Aquestes diligències de la LEC juntament amb les previstes en les lleis 
especials, permeten al futur demandant un coneixement ampli de la 
xarxa de producció, transport, distribució i comercialització dels pro·
ductes objecte de violació del dret d’exclusiva. En definitiva, aquesta 
és una obra que aborda, d’una manera pràctica, la materialització de 
les possibles diligències des de la sol·licitud fins al desenvolupament 
de les mateixes.

El Memento Seguretat Social 2014 és una referència de consulta 
essencial per a l’Administració Pública, per al responsable de personal en 
l’empresa i per a l’assessor laboral. Entre moltes altres novetats abordades 
en aquesta nova edició es destaquen: · Normes de cotització per 2014 (L 
22 /2013, OM ESS/106/2014) · Prestacions per 2014 (L 22/2013; RD 
1045/2013) · Desocupació (L 22/2013) · Modificació del contracte a 
temps parcial i del contracte de relleu (RDL 5/2013). · Impossibilitat de 
realització d’hores extraordinàries i flexibilització de la realització d’hores 
complementàries (RDL 16/2013). · Extinció de la IT (L 22/2013) · 
Factor de Sostenibilitat i Índex de Revalorització del Sistema de pensions 
de la Seguretat Social (L 23/2013).· etc. 

Selecció de novetats  (maig-juny 2014)

BIBLIOTECA
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