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Benvolguts companys i companyes,

L’actual Junta de Govern, inicia amb aquest número una nova etapa de la revista del Col·legi 
Fòrum Jurídic, que esperem reflexi també la il·lusió amb que hem engegat aquesta nova 
 etapa al capdavant del Col·legi.

Aquesta serà una revista amb un nou format, més continguts jurídics i amb la voluntat de 
transmetre i comunicar tots els actes del Col·legi als col·legiats.

Aquesta nova etapa de Fòrum Jurídic presenta una novetat important: l’edició digital, que 
dirigirà el nostre company Antoni Mendía Martí i que trobareu a la web col·legial. Com ja us 
anunciàvem al principi d’aquest mandat, la convivència entre aquests dos formats, digital i en 
paper, vol fer possible la inclusió d’una bona dosi de contingut de caràcter jurídic i  professional.

La Junta de Govern ha fet un esforç important per minimitzar el cost de la revista, fins arribar 
a l’objectiu que el col·legiat no hagi d’atendre el seu pagament sense que, com diem, aquesta 
circumstància afecti al seu contingut.

Finalment, vull agrair especialment l’esforç fet per tots els companys que han volgut col·laborar. 
Som conscients que el primer número de qualsevol nou format és, amb diferència, el més 
difícil, dificultat que augmenta quan es té el compromís que l’edició en paper tingui un cost 
zero pel Col·legi i, per tant, per tots vosaltres. Podem dir que ho hem aconseguit: amb el 
compromís, la imaginació i la implicació de tots.

LA REVISTA DE TOTS, EL COL·LEGI DE TOTSEDITORIAL

FORUM JURIDIC // NÚMERO 56 - 2013 
IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE TARRAGONA

Rebeu una cordial salutació, 
Manel Albiac Cruxent

Degà
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• Diputat Primer: Fernando Huidobro Mencio

• Diputat Segon: Julio de Parellada Durán

• Diputada Tercera: Anna Casas Cerdà

• Diputada Quarta: Rocío de Mantaras Macián 

• Diputada Cinquena: Maite Jiménez González

• Diputada Sisena: Susana Morales Encuentra

• Diputada Setena: Estela Martín Urbano

• Diputat Vuitè: Javier Gutiérrez Martín

• Tresorer: Alberto García Rodríguez

• Bibliotecari: Antoni Mendía Martí 

• Secretari: Pablo Navarro Fernández

• Vocal d’El Vendrell: Frederic Royuela Ampurdanés

• Vocal d’El Vendrell: Ester Girol Palet

• Vocal de Valls: M. José Bertomeu Bertomeu

PRESA DE POSSESSIÓ
El passat dia 18 de febrer de 2013, a les 19.00 hores, va celebrar-se la presa de 
possessió del nou degà de l’ICAT, l’Excm. Sr. Manel Albiac Cruxent, i la seva Junta de 
Govern integrada per:

î La sala d'actes del col·legi 

minuts abans que s'imposés la 

medalla que identifica els diputats 

de la nova Junta de Govern.

FORUM JURIDIC // NÚMERO 56 - 2013 
IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE TARRAGONAACTIVITAT COL·LEGIAL

La Junta de Govern al complet, escollida el passat 17 de desembre de 2012
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L’acte, celebrat a la seu col·legial, va comptar amb 

la presència, entre altres, de l’alcalde de la ciutat, 

l’Il·lm. Sr. Josep Fèlix Ballesteros; el President de 

l’Audiència Provincial, l’Il·lm. Sr. Javier Hernández; 

l’Il·lm. Fiscal en Cap de Tarragona Xavier Jou; el 

Sotsdelegat del Govern l’Il·lm. Sr. Jordi Sierra; el 

delegat del govern de la Generalitat l’Il·ltre. Sr.  

Joaquim Nin; la delegada de Justícia a  Tarragona, 

l'Il·lma. Sra. Dolors Murillo ; la jutgessa degana 

l'Il·lma. Sra. Anna Grau; el Tresorer del CICAC i 

degà de Terrassa, l’Excm. Sr. Miquel Samper i el 

degà emèrit l’Excm. Sr. José Luis Calderón.

Duránt la celebració, el degà va pronunciar el seu 

discurs de presa de possessió, on va presentar, da-

vant una sala completament plena, les línies mes-

tres del seu projecte: compromís amb el col·lectiu 

que representa, racionalització de recursos econò-

mics del Col·legi de manera que sigui possible una 

futura reducció de quotes col·legials, donar valor 

als recursos humans del Col·legi i compromís amb 

la societat. Així mateix, va mostrar el seu suport 

als diferents operadors jurídics i va reiterar el su-

port de l’advocacia a la vaga de jutges del dia 20 

de febrer i la frontal oposició del nostre col·lectiu 

a les taxes judicials.

En acabar l’acte, tots els assistents van poder com-

partir una copa de cava a la mateixa seu col·legial.

î Duránt el seu discurs de presa 

de  possessió, el degà va mostrar el 

seu suport als diferents operadors 

jurídics.

COMPROMÍS AMB 
EL COL·LECTIU QUE 
REPRESENTA, RACIO-
NALITZACIÓ DE RECUR-
SOS ECONÒMICS DEL 
COL·LEGI

UNA FUTURA REDUCCIÓ DE QUOTES 
COL·LEGIALS, DONAR VALOR ALS 
RECURSOS HUMANS DEL COL·LEGI I 
COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT

El tresorer del CICAC i actual president des del 3/5/2013, l'Excm. Sr. Miquel Sàmper i el nou degà l'Excm. Sr. Manel Albiac
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SANT RAIMON 2013

LA FESTA DE TOTS 

El Col·legi d’Advocats de 
Tarragona va celebrar la Festa 
Col·legial en honor de  Sant Rai-
mon de Penyafort el passat dia 
3 de maig.  La jornada va co-
mençar a les 10.00 hores amb 
la celebració a la seu col·legial 
de la reunió del Consell dels 
Il·lustres Col·legis d’Advocats de 
Catalunya. Duránt el transcurs 
d’aquesta reunió, va ser escollit 
President del CICAC el degà de 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Terrassa, l’Excm. Sr. Miquel 
Samper Rodriguez; Vicepre-
sident del CICAC el Degà de 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Sabadell, l’Excm. Sr. Juan An-
tonio García Cazorla; i Tresorer 
del CICAC el Degà de l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Manresa, 
l’Excm. Sr. Abel Pié Lacueva.

A les 14.00 hores va tenir lloc un dinar de treball amb els membres del Consell a la Cafeteria de la seu 

Col·legial.

A les 17.30 hores va tenir lloc la missa in memoriam en sufragi pels companys i companyes que ens 

han deixat, oficiada pel Mossèn de la Parròquia de Sant Pau, Joan Sedó Perelló.

A les 19.00 hores es va celebrar l’acte solemne a la Sala d'Actes de la seu col·legial. L'acte es va ini-

ciar amb el parlament del degà. Tot seguit es va procedir a la imposició de togues als nous col·legiats. 

Aquest any s'han  incorporat al nostre col·legi professional els companys que es relacionen a continua-

ció, apadrinats pels advocats que aparèixen al seu costat. Va pronunciar el discurs en representació dels 

nous lletrats la companya Estívaliz Larrea Ayala.

JURANTS PADRINS

SRA. JUDIT GARRIDO FERNÁNDEZ SR. JULIO FRANCISCO DE PARELLADA DURÁN

SRA. ANNA TARRAGÓ GARCIA SR. DAMIÀ TARRAGÓ GARCIA

SR. FERRAN OLLÉ REPRESA SR. CARLES HERRERA COLLADO

SRA. IULIA EMILIA BUSDUGAN SR. JOSEP SAPERES LÓPEZ 

SRA. RAQUEL MÉNDEZ SÁNCHEZ SRA. SUSANA RODRÍGUEZ ARASTI

SRA. MIREIA LÓPEZ PASERO SR. RAMON MARIA SANS BALLART

SRA. VERÓNICA ESTÍBALIZ LARREA AYALA SRA. SUSANA ROSA CARREÑO 

SR. JAVIER GARCÍA BUENO SR. RAFAEL SANROMÀ LÓPEZ 

SRA. JUDIT GÜELL BARGALLÓ SR. ALBERT NÚÑEZ QUADRAT

SR. PERE PAU CLUA RUIZ SR. PERE CLUA MONREAL

SRA. MARTA NÚRIA ESCOBAR LOBA SRA. MARIA MERCÈ MARTORELL COMAS 

SRA. SANDRA LÓPEZ PEIRIS SRA. GIANINA CASALEGNO MIRABAL

SRA. GEMMA OLIVER MAS SR. JOSÉ ÁNGEL SUSÍN DÍAZ

SRA. LAURA DE LAS HERAS CAPOTE SR. HÈCTOR BONET ALBAREDA

SRA. M. DEL CARMEN QUILÓN LEAL SRA. MARTA VELA RIVAS

SR. ARNAU CORNADÓ CAÑAS SR. MANEL ALBIAC CRUXENT 

SRA. MARIA CELIMENDIZ CANO SR. JOSÉ IGNACIO BERMEJO SÁNCHEZ 

SRA. MERCEDES MORAL RUANO SR. JOAN ANDREU REVERTER GARRIGA 

SRA. AIDA BOIRA BELLA SR. JOSÉ M. NOGUERA DE LA MUELA

SR. ANTONIO CORTADA MARTÍ SR. ANTONIO ESCUSA ANDRÉS

SRA. LICET MARíA MURILLO ACEVEDO SR. JUAN NAVARRETE MONTORO

SRA. LORENA ROLDÁN SUÁREZ SR. RUBÉN VIÑUALES ELÍAS

SRA. MONTSERRAT AUMATELL ARNAU SRA. LAURA SOLÉ FLO

SRA. MARGARETH MARTÍNEZ FERNÁNDEZ SR. DIEGO COMA GONZÁLEZ

SRA. MARIA RIERA ALTÈS JUANPERE SR. JOSEP ALTÈS JUANPERE

FORUM JURIDIC // NÚMERO 56 - 2013 
IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE TARRAGONAACTIVITAT COL·LEGIAL
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La presidència de l’acte estava composada per: 

l’Il•lm Sr. Javier Hernández García, president de 

l’Audiència Provincial de Tarragona; l’Excm. Sr. 

Jordi Jané i Guasch, vicepresident quart de la 

Mesa del Congrés dels Diputats; l’Excm. Sr. Germà 

Gordó i  Aubarell, conseller de Justícia; l’Excm. Sr. 

Manel Albiac Cruxent, degà de l’Il·lustre Col·legi 

d’Advocats de Tarragona; l’Excm. Sr.  Miquel Sam-

per Rodríguez, president del CICAC; l’Il•lm Sr. Xa-

vier Jou Mirabent, fiscal en cap de l’Audiència Pro-

vincial de Tarragona.

Per altra banda, es va procedir a la distinció als 

col·legiats que han complert 25 anys d’exercici de 

la professió, amb l’entrega de la insígnia d’argent, 

corresponent-li enguany als companys:

Sr. Antonio Salas de Córdoba

Sr. Francisco Javier Ibort Corvinos

Sra. Mª Teresa Casamitjana LLovet

Sr. Emilio Garabatos Miquel

Sr. Cèsar Puig Casañas

També van complir 25 anys d’exerci de la pro-

fessió, però van excusar la seva assistència, els 

companys: Sr. Eusebio- Jorge Liguerre LLamas, Sr. 

Manuel Vallvé Marsol, Sr. Celestino Rivera Velasco, 

Sra. M. Pilar Montaña Barreras, Sr. Teresa Sabaté 

Piñol i Sr. Núria Giner Félix. Va parlar en nom dels 

companys homenatjats el company Sr. Cèsar Puig 

Casañas.

Tot seguit, les autoritats de la Presidència van pro-

nunciar el seu parlament.

La cloenda de l’acte va finalitzar amb el magnífic 

recital de la Coral Concordie, sota la direcció de la 

Sra. Montserrat Rios Hevia. Tot seguit, es va fer la 

foto de família amb els nous jurants i a les 21.30 

hores es va servir un aperitiu seguit d’un sopar al 

restaurant Mas d’en Ros.

Aquest any, el sopar de Gala ha comptat amb la 

participació de Solanes Joiers com a patrocina-

dors, juntament amb l’ICAT, d’un sorteig benèfic 

per recaptar fons a favor del programa Centre de 

Distribució d’Aliments de Càritas. 

LA Festa Sant Raimon 2013 ha batut rècord de 

participació. Més de 300 persones ens han vol-

gut acompanyar en els diferents actes, i va ser 

possible gràcies a la col·laboració de tots, en es-

pecial del Diputat segon de la Junta de Govern, el 

Sr. Julio de Parellada Durán, que ha coordinat els 

diferents actes de la Festa amb especial dedicació. 

Gràcies a tots!

AQUEST ANY,  EL  
 SOPAR DE GALA HA 
COMPTAT AMB LA 
PARTICIPACIÓ DE SO-
LANES JOIERS COM A 
 PATROCINADORS, JUN-
TAMENT AMB L’ICAT, 
D’UN SORTEIG BENÈFIC 
PER RECAPTAR FONS A 
FAVOR DEL PROGRAMA 
CENTRE DE  DISTRIBUCIÓ 
D’ALIMENTS DE 
 CÀRITAS.

LA FESTA SANT 
RAIMON 2013 HA 
 BATUT RÈCORD DE 
 PARTICIPACIÓ. 328 
COMPANYS I AMICS 
VAN ASSISTIR AL SO-
PAR DE GALA QUE 
ENGUANY ES VA 
CEL·LEBRAR AL RESTAU-
RANT MAS D'EN ROS



10

Totes les seccions col·legials depenen de la Comis-

sió de Formació Continuada, i moltes d'elles ja han 

iniciat les seves reunions amb molt d’entusiasme 

i esforç amb l’objectiu de produir i generar infor-

mació i activitats que siguin de l’interès de tots 

els col·legiats.

Fruit de la seva tasca s’han pogut dur a terme di-

verses activitats formatives com ara la conferència 

impartida pel Sr. Carlos Bueren, antic Magistrat de 

l'Audiència Nacional i actual soci del despatx pro-

fessional Uría Menéndez, sobre L’advocat en la 

instrucció penal, així com tertúlies  especialment 

dedicades a la matèria d’Estrangeria sobre la tar-

geta sanitària, i l'accés al sistema públic de sa-
lut per part de les persones immigrades.

Les reunions de les seccions col·legials de l'ICAT es 
cel·lebren amb una periodicitat mínima mensual 
i estan concebudes com a grups de treball des-
tinats al coneixement d'una branca determinada 
del dret.

En aquesta i en properes edicions de la revista 
fòrum jurídic podreu accedir al contingut d'algunes 
de les ponències que s'hi tracten. Així mateix des 
d'aquestes pàgines us animem a participar en les 
reunions de les seccions, essent totes elles de 
caràcter obert.

• Comissió de Deontologia Professional. President: Javier Gutiérrez Martín .

• Comissió d’Honoraris. President: Julio de Parellada Durán.

• Comissió de Formació Continuada. Presidenta: Rocío de Mantaras Macián.

• Comissió de TOAD. Presidents: Estela Martín Urbano i Javier Gutiérrez Martín.

• Comissió de Relacions amb l’Administració i la Justícia. 
Presidents: Ester Girol Palet i Frederic Royuela Ampurdanés.

• Comissió de Llengua Catalana. President: Frederic Royuela Ampurdanés.

• Comisió de Mediació. Presidenta: M. José Bertomeu Bertomeu.

• Comissió de Conciliació, Polítiques per la Igualtat i d’Atenció al Col·legiat. Presidentes: Anna 
Casas Cerdà i Susana Morales Encuentra.

• Secció de Dret Penal. Cordinador: Ramon Setó Andreu.

• Secció de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Cordinadora: Soledad Durán Romasewkys.

• Secció de Dret Constitucional. Cordinador: David Rocamora Borrellas.

• Secció de Dret de Família. Cordinadora: Anna Casas Cerdà.

• Secció de Dret Administratiu. Cordinador: Pablo Navarro Fernández.

• Secció de Dret Civil. Cordinador: Irma Roldán Mazana.

• Secció de Dret Mercantil. Cordinador: José Antonio Belmonte Lucena.

• Secció de Dret d’Estrangeria. Cordinadora: Maite Jiménez González.

COMISSIONS I SECCIONS DE L’ICAT
EL PASSAT 25 DE GENER, LA JUNTA DE GOVERN VA DECIDIR CONSTITUIR LES  COMISSIONS 
I SECCIONS COL·LEGIALS.
ACTUALMENT AQUESTES SÓN:

î Aquells col·legiats que 

 vulguin  formar part de les 

comissions i seccions de l'Icat, 

poden enviar les seves dades 

de contacte a l'adreça de correu 

electrònic:

 secretaria@icatarragona.com

FORUM JURIDIC // NÚMERO 56 - 2013 
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ACORDS DE JUNTA DE GOVERN DE 25 DE GENER:

Acceptar la proposta presentada en data 22 de 

gener pel GAJ, i designar com a representant del 

GAJ a la Junta de Govern la companya Priscil·la 

Domènech Franquès, convocant-la amb la ma-

teixa antelació que la resta de membres de Junta, 

que serà, en les de caràcter ordinari, de 48 hores 

abans de la seva celebració. 

Des d’aquí desitgem a la companya de Junta mol-

ta sort i molts encerts Duránt el temps que com-

partirem plegats. 

Iniciar el procés de tramitació i aprovació dels di-

ferents reglaments que han de regular l’estructura 

i activitat de cada comissió, als efectes que esti-

guin adaptats a la regulació dels actuals Estatuts 

Col·legials publicats al DOGC el 3 de maig de 2010. 

Mantenir la revista corporativa Fòrum Jurídic com 

a eina de comunicació amb els col·legiats amb 

coexistència entre format digital i format en paper. 

És condició indispensable d’aquesta Junta de Go-

vern assolir l’autofinançament de la revista corpo-

rativa del Col·legi a través, sobretot, dels ingressos 

procedents de la publicitat que la mateixa conté. 

Informar, a través dels canals de comunicació del 

Col·legi, de manera periòdica, de les previsions de 

pagament del TOAD que ens arribin des del CICAC.

ACORDS DE JUNTA DE GOVERN DE 22 DE FEBRER:

Iniciar la reconstrucció comptable dels estats 

 financers a 31 de desembre de 2012 per disposar 

de comptabilitat adaptada al Pla General comp-

table i poder formular comptes anuals d’acord 

amb allò establert als articles 94 i 26 dels Estatuts 

Col·legials i la normativa comptable vigent. 

Iniciar la reconstrucció de l’inventari dels béns del 

Col·legi per disposar-ne d’un i complir amb allò 

establert a l’article 98 dels Estatuts Col·legials i la 

normativa comptable vigent. 

La supressió de totes les comunicacions en pa-

per, en especial a l’àrea de TOAD, com a mesu-

ra d’estalvi i millora de l’eficàcia comunicativa. 

En aquest sentit, la comunicació en suport paper 

passarà a ser de caràcter residual.

ACORDS DE JUNTA DE GOVERN DE 8 DE MARç:

Millorar les instal·lacions que utilitzen els advocats 

a la seu del Palau de Justícia del partit judicial de 

Valls, amb l’adopció de les següents mesures: con-

tractació d’un servei de neteja regular de l’espai i 

valoració de l’estat de l’equip informàtic del que es 

disposa, adquirint, si s’escau, un equip nou.

Procedir a una nova edició de la ludoteca infantil 

pels dies 25, 26, 27 i 28 de març en horari de 9.00 

a 14.00 hores. 

Valorat el cost de 6.000 € que implicaria la reno-

vació del conveni de consultoria jurídica on line 

així com la repercussió d’una part d’aquest cost 

directament al col·legiat d’acord amb el conveni 

subscrit amb Tirant lo Blanc el març de 2012, es 

va acordar no continuar amb el mateix. 

Renovar la llicència amb ARANZADI obtenint una 

rebaixa en el preu que fins ara es proporcionava, i 

incrementant els serveis que s’oferien al col·legiat 

(formularis, esquemes processals, càlcul honoraris, 

interessos, indemnitzacions, taxes judicials, etc.) 

Adquirir un portàtil més per la biblioteca, essent 

que s’han rebut peticions en aquest sentit per 

part de diversos usuaris del servei. 

ACORDS ADOPTATS 
PER LA JUNTA DE GOVERN
Com sabeu, la Junta de Govern informa públicament dels acords més importants 
 adoptats en cada una de les diferents reunions. Seguidament us relacionem quins 
han estat aquests acords:

FORUM JURIDIC // NÚMERO 56 - 2013 
IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE TARRAGONAINFORMACIÓ CORPORATIVA
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ACORDS DE JUNTA DE GOVERN DE 22 DE MARç:

Canviar d’un sistema de telefonia convencional a 

un sistema de telefonia IP, fet que suposarà un 

estalvi mensual de 380 €+IVA així com millores 

tècniques en la gestió de la telefonia com la con-

vergència en una mateixa xarxa de servei de da-

des i veu.

Oferir a tots els col·legiats la possibilitat de parti-

cipar amb la redacció d’articles de caràcter jurídic 

en la revista Fòrum Jurídic, que disposarà de dos 

formats, digital i en paper. Properament us farem 

arribar més informació sobre com participar-hi.

ACORDS DE JUNTA DE GOVERN DE 12 D’ABRIL:

Nomenar com a representants del Col·legi que par-

ticiparan en el seguiment, aplicació i correcte des-

envolupament del protocol d’actuació per a judicis 

de conformitat entre la Fiscalia de l’Audiència Pro-

vincial de Tarragona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 

de Tarragona, als presidents de la CRAJ Sra. Ester 

Girol Palet i Sr. Frederic Royuela Ampurdanes. 

Ratificar expressament el nomenament dels mem-

bres de les comissions col·legials nomenats a crite-

ri de cada president i nomenar com a membres de 

les comissions i seccions Col·legials als companys 

que ho han sol·licitat dins el període establert, que 

podeu consultar a la plana web a l’apartat Comis-

sions i seccions.

ACORD DE JUNTA DE GOVERN DE 7 DE MAIG:

Contactar amb el jutjat de primera instància nú-

mero 3 de Tarragona als efectes de preparar una 

jornada formativa sobre la Llei 1/2013, de 14 de 

maig, de mesures per reforçar la protecció als deu-

tors hipotecaris, reestructuració del deute i lloguer 

social.

ACORD DE JUNTA DE GOVERN DE 12 DE JULIOL:

Incloure con a llegenda als comunicats corporatius la 

necessitat i utilitat de registrar l’assistència als cursos 

on els col-legiats es trobin inscrits a través de la banda 

magnètica que consta en el carnet col-legial.

COM FER ARRIVAR EL TEU MISSATGE?
Deixa-ho a les nostres mans

î “La Junta de govern  publicarà 

regularment els acords més impor-

tants adoptats als respectius plens”.
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una forma d'agrair-vos la col·laboració que presteu, i 
de seguir construint el col·legi de tots.

NOTÍCIESACTE DE BENVINGUDA ALS NOUS COL·LEGIATS

SANT JORDI

SOPAR DE COMISSIONS

El passat dimarts 23 d’abril es va celebrar a la nos-

tra seu col·legial la Diada de Sant Jordi , Duránt el 

transcurs de la qual es van entregar a les seus de 

Tarragona i El Vendrell més de 400 roses. Molts 

van ser els companys/es que van apropar-se a 

les instal·lacions col·legials per recollir una rosa i 

participar d’aquesta festa. 

Així mateix, enguany, coincidint amb aquesta 

data es van poder comprar, al hall d’entrada de 

la seu col·legial, unes polseres solidàries especial-

ment creades per aquesta festivitat. Els ingressos 

El passat dia 19 de juliol de 2013, a les 21.00 h, 
es  celebrà el tradicional sopar de les comissions 
col·legials.

Destaquem com a novetat d'enguany un canvi en la 
data de convocatòria i en el lloc de trobada, que va 
coincidir amb el final de l'any judicial, i amb l'inici de 
les vacances d'estiu, i es va celebrar al restaurant del 
Reial Club Nàutic de Tarragona on, en acabar el sopar, 
es va gaudir de la terrassa i del chill out, preparat per 
a l'ocasió.

Volem agrair el treball desinteressat de les persones 
que  integren les comissions col·legials, que dedi-
quen de forma altruista el seu temps i el seu conei-
xement en benefici del col·lectiu, essent aquest acte 

obtinguts amb la venda de les mateixes seran 

destinats al finançament de projectes de recerca 

per la lluita contra el càncer infantil de l’Hospital 

Sant Joan de Déu. L’acollida d’aquesta iniciativa 

va ser tot un èxit, ja que les polseres que es van 

posar a la venda es van esgotar en poca estona, 

superant totes les expectatives. 

Des d’aquestes pàgines, us recordem que podeu 

seguir adquirint polseres i cintes per recaptar fons 

per aquesta causa a la secretaria col·legial de la 

nostra seu del carrer Enric d’Ossó.

Degà i Diputada van  aprofitar per a fer una presen-

tació del Col·legi i de tots els seus serveis i es van 

posar a la disposició dels nos col·legiats en tot allò 

que necessitessin.

És una prioritat del Degà i de la Junta de Govern la 

rebuda i atenció al nou col·legiat pel que aquests 

actes de rebuda al nou col·legiat es repetiran periò-

dicament, i s’està treballant en diversos projectes ex-

pressament destinats a les necessitats d’aquesta part 

del nostre col·lectiu.

NOTÍCIES

El passat 19 d’abril, el Degà del Col·legi, Sr. Manel 

Albiac, juntament amb la Diputada Setena de la Junta 

de Govern, Sra. Estela Martín, van fer la rebuda ofi-

cial als nous col·legiats. En aquesta ocasió, es tractava 

dels col·legiats, tant exercents com no exercents, que 

s’havien donat d’alta a l’ICAT a partir del setembre 

del 2012.

El Degà va voler rebre a aquests nous col·legiats, dies 

abans de la Festa Col·legial, per a poder conversar 

directament amb ells i poder conèixer quines són les 

seves inquietuds, perspectives de futur, i quina visió i 

expectatives tenen del nostre Col·legi.
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NOTÍCIES

ACTIVITATS DEL GAJ

El passat dia 12 de Juliol de 2013 el Grup d’Advocats 

Joves de Tarragona amb la col.laboració de la Confe-

deració Espanyola d’Advocats Joves i els Joves Advo-

cats de Catalunya vam celebrar el Dia de  Assitència 

Jurídica Gratuïta a la seu de L’Ilustre Col·legi 

d’Advocats de Tarragona.

Aquesta celebració es va allargar Duránt tot el matí 

i va constar d’un stand on els membres de l’actual 

Junta Directiva del GAJ Tarragona i membres de l’ICAT 

repartien merchandaising del dia de l’assistència 

 jurídica gratuïta i recollien signatures en contra de la 

Llei de Taxes Judicials.

Cal destacar l’enorme participació ciutadana i 

l’assistència de col·legiats que van apropar-se a 

 compartir aquest dia de festa i que van participar 

en la recollida de signatures contra la Llei de Taxes. 

Els passats dies 12 i 13 de juliol de 2013 el Grup 

d’Advocats Joves de Tarragona amb la col·laboració 

i participació del Grup d’Advocats Joves de Reus van 

organitzar el primer torneig de pàdel conjunt entre 

ambdós col.legis a les instal·lacions d’Aigüesverds.

El torneig va constar  d’un quadre masculí, un quadre 

femení i un quadre mixt on els participants van gau-

dir de dos dies frenètics d’esport i molt bon ambient. 

A la finalització del torneig es va procedir a l’entrega 

dels corresponents premis als guanyadors, un sor-

teig de material esportiu i d’un deliciós “Asado” pre-

parat especialment per a l’ocasió.

El torneig va tenir un alt nivell de participación de 

col·legiats, tant del Grup d’Advocats Joves Reus 

com del Grup d’Advocats Joves Tarragona.El pas-

sat dia 26 de juliol de 2013 el Grup d’Advocats 

Joves de  Tarragona va celebrar el tradicional sopar 

d’estiu per tal de posar punt i final a l’any judicial 

2012/13 al Restaurant Mas Roselló de la ciutat de 

Tarragona. Aquest any, i per tal de donar un caire 

diferent al sopar, la temàtica del mateix va ser so-

par “flowerpower” on es va premiar al col.legiat que 

lluïa la indumentària més original. El transcurs del 

sopar va ser distès i amb molt bon ambient i una 

alta  participació col.legial, continuant la reunió social 

tots junts gaudint de la nit de Tarragona. Els passats 

dies 6, 7 i 8 de setembre de 2013 una representació 

del Grup d’Advocats Joves de Tarragona va participar 

activament a la Trimestral de la Confederació Espan-

yola d’Advocats Joves que es va celebrar a Màlaga, 

actuant en nom i representació dels Advocats Joves 

de Tarragona. 

PARTICIPACIÓ A LA FESTA SOLIDARIA DEL TEATRE 

El passat 1 de juny el Teatre Metropol va ser la seu 
d'una gala solidària organitzada per la delegació ta-
rragonina del Sindicat de Periodistes de Catalunya. 
D'acord amb el caràcter solidari, tota la recaptació es 
destinà a la Fundació Bonanit, una entitat que ajuda 
les persones sense sostre de la ciutat. Part del que 
va obtenir també es va destinar a col·laborar amb la 
Fundació Orient-Occident.

Però l'objetiu de la jornada va ser premiar els pro-
fessionals de la comunicació i de la imatge de les 
comarques de Tarragona, i per això, el Sindicat en-
tregà els Premis Comunicació Tarragona 2013, en 
l'organització dels quals també ha participat La Repú-

blica Checa, conduït pel periodista i alhora president 
del Sindicat.

El jurat dels premis va estar compost per la Tinent 
d'Alcalde de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament de 
Tarragona, Carme Crespo (presidenta); l'empresari 
Gregori Lari; el degà del Col·legi d'Advocats de Ta-
rragona, Manel Albiac; el delegat de Televisió de Ca-
talunya a la demarcació de Tarragona, Agustí Forné; 
el delegat d'Onda Cero Tarragona, Pablo Alcaraz; el 
foto periodista Txema Morera; Oliver Màrquez (Èxit 
Comunicació), Dani Martínez, de la revista + Actual i 
el president del Sindicat de Periodistes a Tarragona, 
Ricard Checa.

NOMENAMENT NOVA GERENT:
MARIA EUGENIA BODAS DAGA

La Sra. Bodas és Doctora en Dret per la 

Universitat de Barcelona i ha estat pro-

fessora tant a la URV com a la UNED de 

Barcelona. També ha exercit els càrrecs 

de fiscal substituta i de magistrada su-

plent a l'Audiència Provincial de Tarrago-

na i de magistrada suplent a l'Audiència 

Provincial de Barcelona.

ELECCIONS GAJ
El dia 20 de maig de 2013 es van dur 

a terme les eleccions a la Junta directiva 

del GAJ del Col·legi d'Advocats de Tarra-

gona on va sortir escollida la candidatura 

formada pels companys següents:

President:
Lluis ESCODA BELTRAN

Vicepresident:
Óscar MOLINA HERNÁNDEZ

Secretaria:
Anna DALMAU TREMOLEDA

Tresorer:
Oriol VÁZQUEZ TARRIDA

Vocal 1:
Jenifer MENDOZA BERMÚDEZ

Vocal 2:
Mª Isabel NEGUERUELA MORALES

Vocal 3:
Jaume PORQUERAS GONZÁLEZ
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£ FUNDACIÓ ICAT DE L’ADVOCACIA

£ JUNTA DE GOVERN

DEGÀ
Sr. Manel Albiac Cruxent

TORN OFICI BIBLIOTECA FORMACIÓ HONORARIS INFORMÀTICADEONTOLOGIA

JUNTA DE GOVERN

GERÈNCIA
Maria Eugènia Bodas Daga

gerencia@icatarragona.com

RECEPCIÓ ODAC RRHH
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CATÀLEG DE SERVEIS
£ TOAD £ MEDIACIÓ PRÈVIA EN CAS DE  

 CONFLICTE PROFESSIONAL

 £ Mediació prèvia en cas de  conflicte 
professional.

 £ Tramitació i resolució de les quei-
xes rebudes.

£ FORMACIÓ

 £ Activitats de formació continuada 
presencial de contingut jurídic i 
parajurídic.

 £ Cicle de tertúlies FEM un cafè...?

 £ Cursos d’idiomes.

 £ Màster d’Accés a l’Advocacia.

 £ Accés als continguts de les activi-
tats de Formació en format digital 
(Canal Youtube, dvd en préstec, 
servei de Videostreaming a la línia 
de formació del CICAC).

 £ Pràctiques en despatxos.

£ SERVEI DE BIBLIOTECA
 £ Consulta en sala (llibres, revistes, 

BBDD, etc)

 £ Servei d’informació i referència

 £ Préstec i obtenció de documents

 £ Accés al catàleg del fons via web

 £ Adquisició de llibres

 £ Servei de préstec interbibliotecari

£ HONORARIS PROFESSIONALS

RECEPCIÓ recepcio@icatarragona.co

HONORARIS honoraris@icatarragona.com

FORMACIÓ
BIBLIOTECA

DEONTOLOGIA
INFORMÀTICA

gerencia@icatarragona.com

TORN OFICI
CRAJ
ODAC

to@icatarragona.com
estrangeria@icatarragona.com
odac@icatarragona.com

 £ Incorporació i gestió personalitzada al TOAD 
( altes i baixes, comunicació de pagaments 
i calendari dels torns de guàrdia via web i 
per SMS, sol·licitud de designa derivada, 
sol·licitud de renúncia a l’assumpte designat 
d’ofici )

 £ Aparcament gratuït al pàrquing Lluís Com-
panys de Tarragona i als partits judicials de 
Valls i Vendrell.

 £ Pòlissa de crèdit per avançament de les 
quantitats meritades per actuacions de torn 
d’ofici i assistència al detingut

 £ Dictàmens d’impugnació de taxació de 

costes per excessives.

 £ Dictàmens judicials.

 £ Models de full d’encàrrec professional.

 £ Models de full d’encàrrec professional 

específic pel TOAD (designa informada).

RRHH COMPRES
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 £ Accés i actualització de les dades de la Guia Judicial

 £ Accés al Registre de Societats Professionals

 £ Accés àrea privada de la web 

 £ Ajornament pagament quotes col·legials 

 £ Carnet col·legial i signatura digital certificat ACA: passis de presons, entre altres

 £ Exercici dels drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i oposició) de les dades  personals

 £ Participació a les comissions i seccions Col·legials

 £ Inscripció a la llista d’advocats mediadors

 £ Inscripció al registre de Societats Professionals

 £ Inscripció com a advocat comptador partidor 

Inscripció en la llista d’administradors concursals

 £ Inscripció al Registre d’advocats/des comunitaris/es del Col·legi

 £ Descomptes i avantatges pel col·legiat (convenis amb empreses i institucions)

£ SERVEIS RELACIONATS AMB LA  
 COL·LEGIACIÓ 

£ ASSEGURANCES I RESPONSABILI- 
 TAT CIVIL

 £ Pòlissa de responsabilitat civil profes-
sional.

 £ Assegurança col·lectiva d’accidents pels 
lletrats que presten el TOAD.

 £ Pòlissa de responsabilitat civil per soci-
etats professionals.

 £ Accés a la Targeta sanitària del  Catsalut.

£ COMUNICACIÓ

 £ Accés a les xarxes socials de l’ICAT ( 
facebook, twitter, canal RSS, youtube )

 £ Accés a l’àrea personal de la web col-
legial

 £ Revista digital Fòrum Jurídic

 £ Sol·licitud d’adreça de correu electrònic 
amb domini icatarragona.com

£ ALTRES SERVEIS
 £ Adreces i telèfons de Jutjats, Cossos de Segu-
retat i altres institucions de l’Administració de 
Justícia a través de la web col·legial

 £ Borsa de treball 

 £ Calendari de guàrdies dels Jutjats i Tribunals 

 £ Cercador d’advocats i societats professionals

 £ Comunicació d’incidències a la CRAJ 

 £ Conformitats amb Fiscalia 

 £ Taquilles per a ús personal dels Lletrats

 £ Guia adaptació despatx a normativa de protec-
ció de dades personals 

 £ Servei de mentoring 

 £ Registre documental de l’ICAT

 £ Servei de ludoteca 

 £ Servei de sales per a serveis professionals

 £ Servei d’ordinadors a totes les seus

 £ Sol·licitud de cita prèvia davant de l’oficina 
d’estrangeria

 £ Wifi al Palau de Justícia i a la seu col·legial  (wifi 
ICAT?)

£ ATENCIÓ AL CIUTADÀ
 £ Informació sobre justícia gratuïta.

 £ Servei d’Orientació Jurídica (SOJ).

 £ Servei d’Orientació a la Mediació (SOM).

 £ Oficines d’Intermediació Hipotecària amb 
els Ajuntaments de Vila- seca i El Ven-
drell.

 £ Lloguer del Saló d’actes i altres espais col-
legials.

 £ Punt d’informació cadastral.
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@feelingcomunica✍
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SU AYUDA EXPERTA EN EL 
SECTOR NÁUTICO

Director: Adrián Prada

✔Ingeniero Naval colegiado nº 2735
✔Ingeniero Europeo, EurIng. nº 26021
✔Chartered Engineer, CEng (UK) nº 526804
✔Miembro de la Asoc. de Ing. Navales y Oceánicos de 

España.
✔Miembro de Royal Inst. of Naval Architects
✔Miembro Asociado de SNAME (USA)
✔Profesor Colaborador Universitario.

Director: Adrián Prada

✔Ingeniero Naval colegiado nº 2735
✔Ingeniero Europeo, EurIng. nº 26021
✔Chartered Engineer, CEng (UK) nº 526804
✔Miembro de la Asoc. de Ing. Navales y Oceánicos de 

España.
✔Miembro de Royal Inst. of Naval Architects
✔Miembro Asociado de SNAME (USA)
✔Profesor Colaborador Universitario.

Contacto: www.orientasi.com  -   Tel.639 210701  -  info@orientasi.com

  Peritajes judiciales
  Asesoría / consultoría
  Informes técnicos

  Peritajes judiciales
  Asesoría / consultoría
  Informes técnicos

ORIENTA SI
 S  e  r  v  i  c  i  o  s   I  n  t  e  g  r  a  l  e  s

ORIENTA SI
 S  e  r  v  i  c  i  o  s   I  n  t  e  g  r  a  l  e  s

   Mediación 
   Arbitrajes
   Tasaciones...

   Mediación 
   Arbitrajes
   Tasaciones...

www.peritonavaltarragona.com   
www.mediadornaval.com 
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L’any del cicle de tertúlies "FEM un cafè"...? 

 l’inaugurava el "FEM un cafè"… sobre els trà-

mits electrònics de sol·licitud (jubilació, mort 

i supervivència), davant la Seguretat Social?, 

amb el Sr. Javier Roca, Coordinador del CAISS, que 

es va dur a terme el 9 de gener de 2013.

El següent va aixecar molta expectació donada 

l’actualitat del tema. Es tracta del "FEM un cafè"...

sobre la viabilitat jurídica de la independència 

de Catalunya? i que va comptar amb la partici-

pació de dos ponents de renom: Dr. Joan Ridao 

Martín, Professor de Dret  Constitucional i Ciència 

Política de la UB i el Dr. Alejandro Saiz Arnaiz, Ca-

tedràtic de Dret Constitucional de la UPF. 

Altres tertúlies dutes a terme Duránt el primer 

trimestre van ser el "FEM un cafè"...sobre la 

responsabilitat civil en el procés penal? amb el 

company Joaquim Martí com a convidat, el "FEM 

un cafè"...sobre l’aixecament i cancel·lació de 

les càrregues del concurs? Amb el magistrat 

jutge del Jutjat Mercantil de Tarragona, l’Il·lm. Sr. 

César Suárez i que va ser organitzada per la Secció 

de Dret Mercantil.

Ja en el segon trimestre, dues d’aquestes tertúlies 

van servir per a inaugurar-lo:

El "FEM un cafè"..sobre la fiscalitat en els con-

venis matrimonials i en la liquidació de béns? 

amb els advocats Sr. Alejandro Ebrat Picart, 

President de la secció de Dret Fiscal i el Sr. Jo-

sep Guiu com a ponents i que va resultar molt 

interessant donada la problemàtica del tema i 

els grans coneixements i capacitat didàctica dels 

ponents. Per aquesta tertúlia, i fruit del gran nom-

bre d’inscripcions, es va decidir realitzar-la a l’aula 

d’advocats de la planta 1. Aquesta tertúlia va estar 

organitzada per la Secció de Dret de Família.

ACTIVITATS  FORMATIVES 
DURANT EL 2013
Duránt el primer semestre de l’any 2013 s’han realitzat 18 activitats formatives entre 
tertúlies del Cicle Fem un cafè…? (6) i conferències (8).

Transcurs de la tertúlia "FEM un cafè"

FORUM JURIDIC // NÚMERO 56 - 2013 
IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE TARRAGONAACTIVITAT COL·LEGIAL

LA FISCALITAT EN ELS 
CONVENIS MATRIMO-
NIALS I EN LA LIQUIDA-
CIÓ DE BÉNS?



23

î A partir del proper trimestre po-

deu fer arribar les vostres propostes 

per a futures activitats de formació 

a través del correu electrònic: 

 formacio@icatarragona.com

La següent tertúlia ha estat en l’àmbit del dret 

d’estrangeria i, organitzada per la Secció de Dret 

d’Estrangeria conjuntament amb el CatSalut, va 

versar sobre la targeta sanitària, accés al sis-

tema públic de salut per part de les persones 

immigrades.

Les properes tertúlies previstes són "FEM un 

cafè"... sobre el tractament jurisprudencial al 

consentiment de la dona en el delicte de tren-

cament de condemna? i el ""FEM un cafè"" so-

bre… l’abonament de presó preventiva, refun-

dició de penes i altres qüestions de l’execució? 

de l’àmbit del Dret Penal, i el "FEM un cafè" sobre 

el protocol de conformitats i oportunitat de les 

conformitats? amb el fiscal Sr. Gustavo Martín.

Pel que fa a les conferències, la problemàtica de 

les participacions preferents va ser el tret de sorti-

da del primer trimestre amb la conferència sobre 

"Anàlisi de les possibilitats processals de l’inversor, 

respecte a les  participacions preferents d’entitats 

financeres intervingudes" amb els advocats Sr. Je-

sús Sánchez García, Sr. Vicente Pérez Daudí i Sr. 

Ignasi Fernández de Senespleda. Aquesta activitat 

es va dur a terme fruit de les suggeriments de 

col·legiats i va servir per a obtenir molta informa-

ció a nivell de jurisprudència i doctrina relaciona-

da amb les participacions preferents, que obra a la 

vostra disposició a la secretaria del Col·legi.

Pel que fa a l’àmbit del Dret del treball i de la 

 seguretat social, es va dur a terme un cicle de 

tres conferències sota el títol marc d'Aspectes 

 pràctics i aplicació davant i pels tribunals de 

la Llei 3/2012, organitzada per la Secció de Dret 

Laboral i que va reunir als especialistes en la ma-

tèria del Col·legi.

Altres conferències del primer trimestre van trac-

tar sobre les Novetats tributàries per al 2013, 

Criteris dels Tribunals Contenciosos Adminis-

tratius de Tarragona sobre les denegacions en 

tràmits d’estrangeria amb motiu de l’existència 

d’antecedents penals o policials o la Proble-

Carlos Bueren i el President de la Secció de Dret Constitucional

màtica que planteja el codi civil en temes de 
propietat horitzontal. 

Altres dues conferències van ser la que tractava 

sobre La nova regulació de taxes judicials, amb 

l’advocat Sr. Ismael Campos Antequera, que va re-

passar les principals novetats i canvis que aquesta 

polèmica mesura imposava, i la sessió sobre La 
reforma dels delictes fiscals, contra la Segu-
retat Social i contra els drets dels treballadors 
(L.O. 7/ 2012), que va comptar com a ponent 

amb el Dr. Jesús-María Silva, catedràtic de dret 

penal de la Universitat Pompeu Fabra i que re-

centment ha estat d’actualitat en algun dels casos 

més importants que apareixen a la premsa.

El dijous dia 5 de setembre va tenir lloc al Col·legi 

una interessant conferència sobre la pena de mort 

que va organitzar la Secció de Dret Constitucional 

de l'ICAT.

El  ponent, Andrés Krakenberger, expresident de la 

secció espanyola d'Amnistia Internacional Espan-

ya (1996-2001) i portaveu de la Asociación contra 

la Pena de Muerte Pablo Ibar, va exposar el cas de 

Pablo Ibar, l'únic espanyol actualment condemnat 

a mort i que des de fa 19 anys espera al corredor 

de la mort en una presó de Florida. Duránt el torn 

de preguntes van ser molts els companys que van 

interessar-se per qüestions del procés i del dia a 

dia d'aquest pres.
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El segon trimestre començava amb una con-

ferència en l’ambit penal sota el títol L’advocat 

en la instrucció penal: actuació en diligències 

d’instrucció. Aquesta conferència va comptar com 

a ponent amb el Sr. Carlos Bueren Roncero, ac-

tualment advocat i antic magistrat de l’Audiència 

Nacional. Aquesta conferència va ser la primera 

organitzada per la Secció de Dret Constitucional. 

El Sr. Bueren va acompanyar la ponència de mate-

rials que obren a la Secretaria del Col·legi. 

Com cada any, el Col·legi col·labora amb la Uni-

versitat Rovira i Virgili en la realització d’unes 

Jornades d’Estrangeria. Enguany es van celebrar 

el passat dia 2 de maig i les emmarcava el títol 

Procediments d’estrangeria i de naturalització: 

documents públics, registre i taxes. Aquestes 

Jornades eren obertes i hi van assistir tant com-

panys del nostre com d’altres Col·legis, professio-

nals dels serveis d’immigració de diversos esta-

ments i alumnes de la URV.

El trimestre continuarà fins a mitjans de juny amb 

activitats de diverses temàtiques. L’àrea de for-

mació Continuada ja està treballant en el proper 

període (setembre-desembre) pel que, si voleu 

suggerir temes per aquest període, ho podeu fer 

a través del correu electrònic formacio@icatarra-

gona.com. Les vostres suggeriments seran molt 

ben rebudes.
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EL COL·LEGI S’OFEREIX 
A PRESTAR UN 
SERVEI JURÍDIC 
D’ASSESSORAMENT

NOVA WEB COL·LEGIAL

El passat dia 30 d'abril es va signar un conveni de 

col·laboració entre Càritas Diocesana de Tarragona 

i el nostre Col·legi d'Advocats, per a la creació d’un 

torn de voluntariat no remunerat que es prestarà 

a les pròpies instal·lacions de Càritas i que en cap 

cas suposarà dur a terme cap tramitació judicial.

A través d’aquest conveni, el Col·legi s’ofereix 

a prestar un servei jurídic d’assessorament, de 

caràcter gratuït a les persones, participants dels 

serveis de les Càritas que, per la falta de recursos 

econòmics necessitin assessorament legal que, 

per les especials característiques dels participants, 

no estiguin cobertes pel Torn d’Ofici.

Fruit d’aquest conveni entre ambdues entitats, el 

Col·legi va obrir, a tots els col·legiats, la possibili-

tat de col·laborar en la prestació d’aquests serveis 

d’assessorament, possibilitat que roman oberta. 

Si esteu interessats en col·laborar amb Càritas ho 

podeu sol·licitar a través del correu electrònic to@

icatarragona.com

Aquesta col·laboració també arriba a la possibilitat 

d’organitzar diferents conferències, a celebrar a la 

seu col·legial, sobre temàtica social i de drets i 

llibertats de les persones.

El conveni signat té una durada d’un any, malgrat 

que contempla la possibilitat de ser prorrogat ex-

cepte si una de les parts manifesta el contrari.

En data de 7 de maig de 2013 va entrar en fun-

cionament la nova web del Col·legi (www.icata-

rragona.com), que està encara en procés de cons-

trucció i incorporació de nous serveis. 

Circumstàncies alienes al Col·legi han obligat a 

posar-la en funcionament abans del previst. Tot i 

això, les tasques de desenvolupament de la web 

s’estan duen a terme a un gran ritme pel que, es-

perem poder tenir-la disponible, en la seva totali-

tat, en un espai de temps molt breu.

Les properes setmanes, la nova web coexistirà 

amb l’antiga (www.advocatstarragona.com).

Entre aquests nous serveis us volem destacar 

l’àrea personal del col·legiat/-da, que serà acces-

sible a través d'usuari i contrasenya, i permetrà 

la consulta del vostre expedient col·legial, la mo-

dificació de les vostres dades personals, l'accés a 

les dades del Torn d'Ofici i a les relacionades amb 

el pagament, l'històric d'assistències a activitats 

formatives, entre d'altres. 

Les dades d’accés a la vostra àrea personal us han 

estat enviades recentment.

En cas que no les hagueu rebut, podeu comunicar 

amb el departament d'informàtica, en horari de 

les 15h a les 19h, i les podeu sol·licitar per telèfon 

(977 212 360).

WEBNOVAWEB

NOTÍCIESNOTÍCIES
SIGNATURA DEL CONVENI ENTRE CÀRITAS I L’ICAT
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El passat dijous dia 23 de maig, el Col·legi va viure 

una d’aquelles efemèrides que no passaran a la 

història, però que fan molta il·lusió de celebrar.

La nostra benvolguda Luisa va fer 30 anys que tre-

balla al nostre Col·legi.

La seva constància i  dedicació a la institució són 

valors que fem propis i que volem compartir 

amb tots vosaltres. Des d’aquestes línies us vo-

lem fer partícips d’aquesta efemèride felicitant-la 

per aquests 30 anys tot desitjant-li moltes més 

 alegries com  aquesta.
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Las recientes sentencias dictadas por el Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea en materia de 

cláusulas abusivas en el contexto de los contra-

tos celebrados entre consumidores y profesio-

nales han convulsionado la opinión pública y el 

ambiente jurídico en general, singularmente por 

el efecto multiplicador que proyectan los medios 

de comunicación y que dimana también de la 

hipersensibilidad que despierta, máxime en los 

actuales tiempos de flaqueza económica, todo lo 

concerniente a los préstamos hipotecarios.

Probablemente por una indebida precipitación en 

el análisis de aquellas resoluciones judiciales, lo 

cierto es que el tratamiento de la cuestión dista 

mucho de poder ser catalogado como riguroso. 

Se ha llegado a cuestionar la legalidad del siste-

ma hipotecario español en su totalidad y se han 

propugnado acciones en diversos ámbitos cuya 

materialización podría socavar seriamente los ci-

mientos del ordenamiento jurídico y del sistema 

financiero.

En realidad, y tras un estudio sosegado y desapa-

sionado de las sentencias del Tribunal europeo, 

el alcance de las mismas debe relativizarse. Para 

justificar tal aseveración debe empezar por recor-

darse de forma sucinta las más relevantes:

1) STJ 04/06/09, asunto C 243/08 Pannon GSM 

Zrt. Se reconoce al Juez la posibilidad de examinar 

de oficio el carácter abusivo de las cláusulas con-

tractuales aunque el consumidor no haya realiza-

do ninguna petición en ese sentido. La cláusula 

objeto de controversia era la relativa a la atribu-

ción de competencia territorial al tribunal del do-

micilio del profesional.

 2) STJ 26/04/12, asunto C 472/10 Nemzeti Fog-

yasztóvédelmi Hatóság. Efectos de la estimación 

de la acción de cesación de una cláusula abusiva.

3) STJ 14/06/12, asunto C 618/10  Banco Espa-

ñol de Crédito, S.A. Facultad del juez de apreciar 

in limine litis el carácter abusivo de una cláusula 

del contrato acompañado a la petición inicial de 

proceso monitorio, y, a la vez, imposibilidad de 

integrar la cláusula declarada abusiva mediante la 

modificación de su contenido como permite el ar-

tículo 83 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 

16 de noviembre, de modo que, una vez calificada 

como abusiva, debe inaplicarse.

4) STJ 21/02/13, asunto C 472/11 Banif Plus Bank 

Zrt. Antes de declarar de oficio el carácter abusivo 

de una cláusula contractual debe ofrecerse a las 

partes la posibilidad de debatir de forma contra-

dictoria sobre este particular. Para declarar el ca-

rácter abusivo de una cláusula, el Juez debe tener 

en cuenta el resto de las cláusulas del contrato.

5) STJ 14/03/13, asunto C 415/11 Mohamed 

Aziz. Debe permitirse en el marco de un proceso 

de ejecución hipotecaria la posibilidad de formu-

lar motivos de oposición basados en el carácter 

abusivo de una cláusula contractual que constitu-

ye el fundamento del título ejecutivo.

Esta última resolución es la que aparentemente 

ha causado una mayor convulsión, por lo que pro-

cedería profundizar en su presunto carácter nove-

doso. Y si se profundiza se comprende la necesi-

dad, como se anticipó, de moderar la radicalidad 

que se respira en algunos foros jurídicos y socia-

les. Por lo pronto, la Sentencia de 14 de marzo de 

2013 se limita, en esencia, a denunciar que la le-

gislación nacional se opone a las directivas comu-

nitarias en la materia desde la perspectiva de que 

no permite que el juez que conozca del proceso 

declarativo –en el que eventualmente se interese 

la declaración de abusiva de una determina cláu-

sula contractual- decrete la suspensión del proce-

so de ejecución. El moderado alcance práctico de 

tal declaración queda patente si se atiende a que 

la experiencia demuestra que el número de pro-

cedimientos declarativos que se promueven para 

obtener la nulidad de una cláusula abusiva inserta 

en un préstamo hipotecario que se está ejecutan-

do es realmente inapreciable.

EL NUEVO TRATAMIENTO LEGAL 
DE LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS

SI SE PROFUNDIZA SE 
COMPRENDE LA NECE-
SIDAD, COMO SE ANTI-
CIPÓ, DE MODERAR LA 
RADICALIDAD QUE SE 
RESPIRA EN ALGUNOS 
FOROS JURÍDICOS

Federico Holgado Madruga, Magistrado-Juez. 
Juzgado 1ª Instancia nº 8 de Tarragona.
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Pero además, el proclamado carácter innovador 

queda en entredicho si se recuerda el siguiente 

pasaje de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 

la Comunidad Europea de 27 de junio de 2000: 

“la protección que la Directiva 93/13/CEE del Con-

sejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas 

abusivas en los contratos celebrados con consu-

midores, otorga a éstos implica que el Juez nacio-

nal pueda apreciar de oficio el carácter abusivo 

de una cláusula del contrato que le haya sido so-

metido cuando examine la admisibilidad de una 

demanda presentada ante los órganos jurisdiccio-

nales nacionales”. Ya desde el año 2000, pues, 

el Tribunal europeo venía consagrando la facultad 

del juez, desde el momento del examen de admi-

sibilidad de la demanda, para apreciar, de oficio y 

en cualquier procedimiento –sin exclusión del de 

ejecución hipotecaria- la abusividad de una esti-

pulación contractual.

A partir de aquella doctrina, un determinado sec-

tor de órganos judiciales, entre ellos algunos radi-

cados en Tarragona, viene admitiendo con natura-

lidad la posibilidad de fiscalizar, aun sin la previa 

instancia de la parte, y también en el seno de los 

juicios hipotecarios, la adecuación de las cláusulas 

contractuales a la normativa sobre consumidores, 

singularmente en lo concerniente a los intereses 

de demora, que habitualmente se vienen mode-

rando al parámetro del resultado de multiplicar 

por 2,5 el interès legal del dinero. Pero nada ha 

impedido hasta ahora que aquel control de oficio 

se extienda a otros pactos con apariencia de abu-

sivos, tales como las cláusulas suelo o determina-

dos aspectos del vencimiento anticipado.

En conclusión, las recientes sentencias del TJUE 

en materia de cláusulas abusivas no introducen 

ninguna novedad esencial en el panorama de los 

derechos de los consumidores, salvo, si acaso, en 

aspectos tangenciales como lo relacionado con el 

trámite que debe observarse cuando se aprecie 

la posibilidad del carácter abusivo de una cláusu-

la (debate contradictorio entre las partes), o con 

las consecuencias de la declaración de tal carácter 

abusivo (inaplicación de la cláusula, sin posibili-

dad de integración). 

Aquellos matices innovadores han sido acogidos 

en la nueva Ley 1/2013, de 14 de mayo, de me-

didas para reforzar la protección a los deudores 

hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler 

social, cuya inmediata entrada en vigor -el mis-

mo día de su publicación, 15 de mayo de 2013-, 

proclama su Disposición final cuarta. El Capítulo 

III de la referida Ley, tal como se destaca en su 

exposición de motivos, recoge diferentes modifi-

caciones a la Ley de Enjuiciamiento Civil con el fin 

de garantizar que la ejecución hipotecaria se rea-

lice de manera que los derechos e intereses del 

deudor hipotecario sean protegidos de manera 

adecuada y, en su conjunto, se agilice y flexibilice 

el procedimiento de ejecución. El mismo Capítulo 

regula  también la modificación del  procedimien-

to  ejecutivo a efectos de que, de oficio –en el mo-

mento de analizar la admisibilidad de la deman-

da ejecutiva- o a instancia de parte –mediante la 

promoción del incidente de oposición-, el órgano 

judicial competente pueda apreciar la existen-

cia de cláusulas abusivas en el título ejecutivo y, 

como consecuencia, decretar la improcedencia o 

sobreseimiento de la ejecución o, en su caso, su 

continuación sin aplicación de las consideradas 

abusivas. Nada nuevo, como se ha expuesto, salvo 

que el control de las cláusulas abusivas ya cuenta 

con refrendo legal expreso.

Las modificaciones son más apreciables en los as-

pectos formales o procedimentales. Tanto en el 

ámbito de la ejecución ordinaria (art. 557.1, 7ª 

LEC) como en el de la hipotecaria (art. 695.1, 4ª) 

se agregan sendas causas de oposición para facul-

tar al deudor en orden a la denuncia del carácter 

abusivo de una cláusula contractual que constitu-

ya el fundamento de la ejecución o que hubiese 

determinado la cantidad exigible. Para los proce-



30

dimientos en trámite en los que haya transcurrido 

el plazo de oposición se establece transitoriamen-

te la previsión de la concesión del plazo de un 

mes, que se computará automáticamente desde 

la publicación de la nueva Ley -sin necesidad de 

dictarse una resolución expresa en cada procedi-

miento pendiente-, al objeto de que el deudor 

pueda promover un incidente extraordinario de 

oposición basado en la existencia de las nuevas 

causas de oposición. Y para los procedimientos 

que se entablen en el futuro, se reitera que se 

plasma legalmente, mediante la adición de un 

párrafo al apartado 1 del art. 552 LEC, la facul-

tad del tribunal de apreciar de oficio que alguna 

de las cláusulas incluidas en un título ejecutivo 

pueda ser calificada como abusiva, en cuyo caso 

otorgará audiencia por cinco días a las partes y, 

tras ello, acordará lo procedente, con las conse-

cuencias ya referidas, esto es, improcedencia de 

la ejecución, o despacho de la misma con inapli-

cación de la cláusula abusiva. En sentido análogo 

habrá de resolver cuando el carácter abusivo de 

la cláusula sea declarado en el auto que culmi-

ne el incidente de oposición que pueda promover 

el deudor, aunque en la ejecución hipotecaria se 

alude al sobreseimiento de la ejecución cuando 

la cláusula contractual fundamente la ejecución.

Finalmente, el legislador proporciona un paráme-

tro específico para catalogar como abusiva la cláu-

sula atinente a los intereses de demora -la que 

contemple un tipo que exceda de tres veces el 

interès legal, sin que puedan devengarse los in-

tereses sobre conceptos distintos que el principal 

pendiente de pago-; fortalece la protección del 

deudor en la comercialización de los préstamos 

hipotecarios imponiendo estrictas condiciones –

incluida una expresión manuscrita en la escritu-

ra pública- para impedir los abusos que se han 

venido detectando especialmente en materia de 

cláusulas suelo y permutas financieras o swaps; 

e incorpora definitivamente al ordenamiento la 

regulación contenida en el RDL 27/2012 acerca 

de la suspensión inmediata y por un plazo de dos 

años de los lanzamientos de las familias que se 

encuentren en una situación de especial riesgo de 

exclusión.

Aunque debe reconocerse que la reforma reviste 

de seguridad jurídica el tratamiento de las cláusu-

las abusivas e incrementa notablemente la pro-

tección del deudor hipotecario, es de esperar que 

no se presente demagógicamente como la pana-

cea para el conflicto social suscitado con motivo 

de los lanzamientos porque, sencillamente, no 

tiene esa potencialidad, ni podía tenerla –no es 

aventurado pronosticar que el ritmo de desalojos 

no va a moderarse-, y prueba de ello es que la 

nueva Ley respalda en esencia la legalidad del sis-

tema hipotecario, aunque lo matice en aspectos 

puntuales en beneficio del deudor.

EL NUEVO TRATAMIENTO LEGAL 
DE LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS
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FORTALECE LA PROTEC-
CIÓN DEL DEUDOR EN 
LA COMERCIALIZACIÓN 
DE LOS PRÉSTAMOS 
HIPOTECARIOS IMPO-
NIENDO ESTRICTAS 
CONDICIONES
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DIA INICIAL DE LA IMPUGNACIÓ D'ACORDS
COMUNITARIS (SENTÈNCIA DE 31-01-2013 DEL TSJC)
La qüestió que s’analitza consisteix en determi-

nar quan comença el termini per a l’exercici de 

l’acció d’impugnació dels acords comunitaris, 

atès el contingut de l’article 553.31.3r de la Llei 

5/2006, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi 

Civil de Catalunya el qual disposa: “3. La acción de 

impugnación debe ejercerse en el plazo de dos 

meses a contar de la notificación del acuerdo o 

en el plazo de un año si es contrario al título de 

constitución o a los estatutos”.

L’Audiència Provincial de Tarragona (v. sentències 

de la Secció Tercera de 27-11-2011; de 20-01-2009 

i 20-11-2008) ha sostingut que existeix un dife-

rent règim jurídic segons que el propietari hagués 

assistit o no a la Junta que va adoptar l’acord; així:

1r.- Respecte dels que van assistir a la Junta de 

Propietaris: l’acord adoptat és executiu des de 

la seva adopció ja que l’article 553.31.3r del CCC 

no distingeix entre propietaris presents i absents 

i, a més, per als presents (personalment o per 

representació) l’acció impugnatòria i el termini 

d’exercici neixen des del mateix moment en que 

l’acord és adoptat atès que coneixen les circum-

stàncies i contingut del mateix, i també contra 

què han d’exercir l’acció; s’ha de tenir present, a 

més, que l’article 122.5 del CCC assenyala que “1. 

El plazo de caducidad se inicia, en defecto de nor-

mas específicas, cuando nace la acción o cuando 

la persona titular puede conocer razonablemente 

las circunstancias que fundamentan la acción y 

la persona contra la cual puede ejercerse”; fi-

nalment, una cosa és la notificació de l’acord, i 

un altra la notificació de l’acta de la Junta en que 

l’acord s’adopta.

2n.- Respecte dels que no van assistir a la Junta 

de Propietaris: l’acta que conté els acords adop-

tats s’haurà de notificar a tots els propietaris, 

començant el termini per als absents des de la 

notificació.

Davant d’aquesta tesi, una altra sostinguda per al-

tres seccions de les Audiències Provincials catala-

nes considera que el dies a quo per a l’exercici de 

l’acció d’impugnació dels acords comunitaris és el 

mateix tant per als propietaris presents a la Junta 

com per als absents, atès que l’única forma de 

notificar que menciona la Llei 5/2006 és la pre-

vista al seu article 553.27, així com en virtut del 

principi pro-actione, màxim quan estem parlant 

d’un termini tan curt com és el de dos mesos que 

estableix la Llei.

Davant d’aquesta indesitjable situació, contrària 

a la seguretat jurídica, es va interposar recurs de 

cassació -interès cassacional- contra la sentència 

de 27-09-2011 de la Secció Tercera de l’Audiència 

de Tarragona. La Sentència de 31 de gener de 

2.013 del TSJ de Catalunya, recurs de cassació 

núm 210/2011, resol definitivament la qüestió 

unificant la doctrina i manifesta:

- ambdues tesis tenen arguments plausibles i la 

sentència de l’Audiència Provincial de Tarragona 

que aquí es combat ha realitzat un profund estudi 

sobre el dies a quo per al còmput de l’acció im-

pugnatòria exercitada;

- aquesta Sala del TSJC, després d’analitzar detin-

gudament els arguments continguts en sengles 

línies interpretatives del precepte de constant 

al·lusió, és a dir, l’article 553-31.3 del CCC, ha 

de concloure afirmant que no comparteix la tesi 

mantinguda per la Sentència de l’Audiència de Ta-

rragona objecte d’aquest recurs de cassació, atès 

que, a diferència del que s’indica en aquesta:

a) El CCC, quan regula la institució de la caducitat, 

estableix a l’article 122-5 que el termini de cadu-

citat s’inicia, si no hi ha normes específiques, quan 

neix l’acció o quan la persona titular pot conèixer 

raonablement les circumstàncies que fonamen-

ten l’acció i la persona contra la qual es pot exer-

cir, i en el precepte objecte d’interpretació - art. 

553.31.3 CCC- precisament existeix una normativa 

Manuel Galán Sánchez, Magistrat. 
Audiència Provincial Tarragona

"3. L'ACCIÓ 
D'IMPUGNACIÓ S'HA 
D'EXERCIR EN EL TER-
MINI DE DOS MESOS A 
COMPTAR DE LA NOTIFI-
CACIÓ DE L'ACORD O EN 
EL TERMINI D'UN ANY SI 
ÉS CONTRARI AL TÍTOL 
DE CONSTITUCIÓ O ALS 
ESTATUTS"
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específica a aquest respecte “a comptar de la no-

tificació de l’acord”, sense fer cap distinció entre 

propietaris presents i absents, a diferència del 

que passa a l’article 18 de la LPH estatal, per la 

qual cosa la notificació ha de fer-se a tots els 

comuners, tant als presents, com als absents. 

b) La interpretació gramatical de la norma ens 

porta a la mateixa conclusió, ja que en el susdit 

precepte s’utilitza de manera expressa el terme 

“notificar”, que no pot reputar-se coincident 

amb el de “saber” o “conèixer”, tota vegada 

que la notificació implica i comporta una conno-

tació d’oficialitat en el fet de comunicar i donar 

a conèixer.

c) El legislador català, quan aprova el Llibre cin-

què del Codi civil de Catalunya, té ple coneixe-

ment de la Llei de propietat horitzontal estatal 

i del contingut del seu article 18.3, per la qual 

cosa és perfectament factible que la diferència 

entre una normativa i l’altra es fes de manera 

“intencionada” i, en base al principi pro actione. 

d) Corrobora la tesi de que la notificació ha de 

fer-se tant als propietaris presents com els 

absents, i que el dies a quo comença a comp-

tar des de la data en què es notifiqui l’acord, 

la interpretació sistemàtica de tota la normati-

va catalana en matèria de propietat horitzontal 

 referent a l’adopció d’acords comunitaris, ja que 

aquesta difereix en gran manera de l’estatal. 

De conformitat amb tota aquesta argumentació, 

el TSJ de Catalunya, a la seva sentència,  conclou: 

“En definitiva, el legislador català, quan ha re-

gulat el règim jurídic de la propietat horitzon-

tal, ha optat per un sistema més garantista, i 

això -en el particular que aquí ens ocupa-, en 

pro de la seguretat jurídica del futur impugnant 

de l’acord, ja que aquest, tenint en compte el 

contingut de l’article 553-31.3 del CCC, està en 

la confiança que podrà impugnar-lo, hagi estat 

present o no a la junta, en el termini de dos 

mesos -en el supòsit de les actuacions-, des de 

la data de la notificació”.

Conseqüència de tot el que s’ha dit, la Secció 

Tercera de l’Audiència Provincial de Tarragona 

va dictar la seva sentència de 12-03-2013 de-

clarant: “Establerta per la Sala Civil i Penal del 

Tribunal Superior de Justícia, a la sentència que 

hem citat als antecedents de fet, la doctrina 

que, a l’efecte del còmput dels terminis pre-

vistos a l’article 553-31.3 del Codi civil, s’ha de 

considerar com a dia inicial el de la notificació 

formal de l’acord que es pretengui impugnar”.

Finalment, és molt important destacar aquesta 

tasca unificadora de doctrina del TSJ de  Catalunya 

en nom de la seguretat jurídica per a tots els 

operadors que intervenen en l’administració de 

justícia.

FORUM JURIDIC // NÚMERO 56 - 2013 
IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE TARRAGONACONTINGUT JURÍDIC

DIA INICIAL DE LA IMPUGNACIÓ D'ACORDS
COMUNITARIS (SENTÈNCIA DE 31-01-2013 DEL TSJC)
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FORUM JURIDIC // NÚMERO 56 - 2013 
IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE TARRAGONABIBLIOTE CA

RESEÑA 
JURISPRUDENCIAL
STC (Pleno)  115/2013 de 9 

de mayo. RTC\2013\115.

INTIMIDAD.- Intromisión en 
el ámbito de la intimidad 
protegida. Delito contra la salud 
pública; acceso policial a la lista 
de contactos del teléfono móvil 
del demandante sin autoriza-
ción judicial; injerencia en el 
marco de operación policial en 
el que fueron incautadas algo 
más de dos toneladas y media 
de hachís: cumplimientos de 
los requisitos establecidos para 
justificar constitucionalmente 
tal medida: vulneración inexis-
tente.

STS (1ª) 471/2013 de 5 de 
julio. RJ\2013\4381.

DAÑOS Y PERJUICIOS.- Acciden-
te de circulación. Incapacidad 
sobrevenida al lesionado veinte 
años después: actualización de 
las indemnizaciones.

STS (1ª) de 6 de septiembre 
de 2013

PRESCRIPCIÓN.- Consorcio  de 
compensación de seguros. 
Responsabilidad por los daños 
causados por vehículo no 
identificado. Accidente ocurrido 
en Cataluña. Prescripción de la 
acción: aplicación del plazo de 
un año previsto en la ley de 
responsabilidad civil y seguro 
en la circulación de vehículos 
a motos y no del de tres años 
establecido en el Código Civil 
de Cataluña. 

BIBLIOTECA
NOVETATS
Les últimes adquisicions que podreu trobar a la biblioteca de l'ICAT.

LA REFORMA DE LA EJECUCIÓN Y 
DEL DESAHUCIO HIPOTECARIO
Autor: GARBERÍ LLOBREGAT, J. 
Any edició: 2013 - Pàgs.: 537 

La regulación del proceso de ejecución hipotecaria está siendo 
cuestionada desde hace ya varios años, por revelarse ineficaz 
e incompleta de cara a solventar el grave problema que la cri-
sis económica ha originado en relación con el impago de los 
créditos hipotecarios, contratados en garantía de la adquisición 
de la vivienda habitual Duránte la etapa de mayor auge de la 
llamada "burbuja inmobiliaria".Por esta razón, en los últimos 
tiempos hemos asistido a la aparición de medidas judiciales que 
intentan solventar dicho problema (por ejemplo, el reciente y 
exitoso cuestionamiento de aquella regulación legislativa con la 
legislación comunitaria) y también de tímidas medidas legislati-
vas (por ejemplo, las contempladas en el RDLey 6/2012, de 9 de 
marzo), que han culminado con la aprobación de la Ley 1/2013, 
de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deu-
dores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social.

Al examen de dichos antecedentes y, sobre todo, al análisis del 
contenido y las consecuencias que derivan de esta última norma 
legal, va dedicada la presente obra.

MEMENTO PRÁCTICO ACCESO A 
LA ABOGACÍA 2013-2014
Autor: LÓPEZ ÁLVAREZ, M.J. 
Any edició: 2013 - Pàgs.: 1082 

Con la entrada en vigor de la Ley 34/2006 se modifica el sis-
tema de acceso a la profesión de abogado, exigiéndose ahora 
la realización de un Master específico de abogacía y una prueba 
nacional de acceso como paso previo a la colegiación y el ejercicio 
profesional. Con esta obra se da respuesta a las necesidades for-
mativas surgidas de esos cambios normativos, para lo cual aborda 
con exhaustividad y rigor todas las materias relevantes para la 
formación de los graduados en Derecho que quieren acceder al 
ejercicio de la profesión de abogado.

GUÍA PRÁCTICA DE LAS RECLA-
MACIONES SANITARIAS
GUERRERO ZAPLANA, J.

Any edició: 2013 - Pàgs.: 272 

Este libro trata de ser algo distinto a otras publicaciones que existen sobre 
Derecho sanitario: se estudian las reclamaciones derivadas de la asisten-
cia sanitaria pero desde un punto de vista exclusivamente práctico y se 
prescinde de cualquier elaboración doctrinal, tratando de ofrecer al lector 
sólo las soluciones a los problemas que se plantean habitualmente en 
la tramitación de esta clase de reclamaciones. Se recoge una detallada 
relación de preguntas con respuesta en los campos fundamentales de la 
responsabilidad sanitaria, lo que permitirá también solventar con gran 
rapidez cualquier duda que se pueda plantear al profesional.

LAS MODIFICACIONES ESTRUCTURALES 
DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES
GARRIDO DE PALMA, V. M. et al.
Any edició: 2013 - Pàgs.: 694 

Las dificultades por las que sigue atravesando la Economía espa-
ñola producen constantes con¬secuencias en la regulación de las 
sociedades mercantiles. La ley de Modificaciones Estructurales 
de 2009 es profundamente estudiada, en combinación con el 
Real D.L. de 2010 por el que se aprobó la Ley de Sociedades 
de Capital (Texto refundido). Transformación, Fusión, Escisión y 
Segregación, Aportación de Rama de actividad, Cesión Global 
de Activo y Pasivo, Traslado internacional del domicilio social...., 
con específica atención al régimen fiscal, son tratados en esta 
obra con vi¬sión práctica, acorde con la Jurisprudencia so¬bre 
las mismas.

Al lado, la convulsión que provoca la crisis exis¬tente ha exigido 
el tratamiento específico del Concurso de Acreedores y las Modi-
ficaciones Estructurales (Ley Orgánica de 2003 y la de re¬forma 
de 2011), en un específico Capítulo en el que se estudian éstas 
como medio preventivo, solucionador e incluso sustitutivo de 
aquél.

COSTAS Y URBANISMO: EL LITORAL TRAS LA LEY 2/2013, DE PROTECCIÓN Y USO SOS-
TENIBLE DEL LITORAL Y DE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE COSTAS
Autor: PÉREZ GÁLVEZ, J.F. (Dir.)
Any edició: 2013 - Pàgs.: 1263 

La Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
Costas, aúna como pocos proyectos legislativos una visión antagónica de una realidad que es vital para la sociedad y economía es-
pañola. Esta antítesis no es nueva. El contenido básico de la reforma se sustenta en tres apartados: protección del litoral, incremento 
de la seguridad jurídica de todas las personas y empresas afectadas, conciliación de las diversas actividades que concurren en el 
litoral. Sin embargo, la modificación legislativa suscitada implica, al menos, la necesidad de abordar numerosos aspectos que resultan 
capitales. La protección de la costa, la seguridad jurídica, la servidumbre de protección, el deslinde, la protección medioambiental de 
determinados ecosistemas, con una especial afectación en marismas, salinas, dunas o acantilados, la ampliación de las concesiones a 
75 años, el rescate o expropiación de los derechos concesionales, la exclusión del dominio público marítimo terrestre de núcleos con 
independencia de que la ocupación sea con título o sin él, legales o ilegales, la suspensión gubernativa de actos y acuerdos adopta-
dos por las entidades locales, el régimen jurídico de determinadas playas, chiringuitos y adscripciones, y el interès especulativo de 
un entorno muy sensible, capitalizan el interès jurídico, económico y social.

LA LIQUIDACIÓN DE CARGAS EN EL  PROCESO DE EJECUCIÓN CIVIL
Autor: SABATER SABATÉ, J.M. 
Any edició: 2013 - Pàgs.: 343 

El proceso de ejecución forzosa goza de un especial protagonismo en la práctica judicial diaria, de modo que, la actividad ejecutiva y 
en especial la realización forzosa de bienes, crecen de una manera exponencial. En este contexto, el presente trabajo aborda el estu-
dio de la liquidación de las cargas que convergen sobre el bien objeto de la realización o venta forzosa, principalmente a través de la 
subasta, para obtener una serie de principios que permitan homogeneizar prácticas y procurar la mejor y más completa satisfacción 
del acreedor ejecutante, así como evitar perjuicios innecesarios en el patrimonio del ejecutado. El análisis de figuras jurídicas como 
la del embargo y su anotación preventiva, la hipoteca y los conceptos de derecho inmobiliario registral que condicionan su eficacia, 
hacen que, junto al planteamiento de determinadas preguntas y supuestos prácticos, podamos obtener soluciones homogéneas.
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