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Som ja en l’últim any del mandat de la Junta de Go-

vern que tinc l’honor d’encapçalar i, sense oblidar els 

reptes que tenim en la gestió del dia a dia de l’ICAT, 

és hora de començar a fer balanç. Un exercici en el 

que voldria destacar el rigorós compliment del que era el com-

promís estrella del nostre equip: millorar l’estat dels comptes 

del Col·legi d’Advocats de Tarragona i la implantació d’una 

nova política pressupostària i de gestió que permetés mantenir 

i millorar els serveis als col·legiats i reduir les quotes mitjançant 

la racionalització de la despesa. Un objectiu aquest que no és 

un simple caprici d’estètica comptable, sinó una eina fonamen-

tal per fer realitat altres objectius superiors, com són els serveis 

als col·legiats. En definitiva, es tractava d’eliminar despeses 

innecessàries per posar els diners allà on podien beneficiar més 

als nostres companys de professió. 

I crec que podem dir que ho hem aconseguit. Els números 

ho demostren: hem racionalitzat ingressos i despeses fins al 

punt que el tancament de cada exercici ens ha deixat superà-

vit, hem retallat les despeses de representació i hem revisat 

totes les partides. Tot plegat, mantenint i, en alguns casos, 

incrementant les partides que tenen a veure amb els serveis 

als col·legiats. Aquesta nova filosofia de gestió ens ha permès 

rebaixar progressivament les quotes, que en aquests 4 anys han 

acumulat al voltant del 25% de reducció. Creiem que aplicar les 

conseqüències de la millora de la gestió a l’ICAT sobre les quo-

tes –una promesa electoral de l’actual Junta de Govern- era del 

tot necessari, perquè disminuir la pressió sobre la butxaca dels 

col·legiats sempre és convenient, però ho ha estat encara més 

en uns anys en què la situació econòmica general ha provocat 

que molts companys hagin hagut de fer mans i mànigues per 

tirar endavant. Una problemàtica aquesta que, recorde-m’ho, 

compta amb una línia d’ajuts econòmics específics de la Fun-

dació de l’ICAT. 

La bona gestió ens ha permès també liquidar el deute del 

Col·legi, de manera que l’alliberem de llasts perquè en el futur 

els recursos es puguin continuar dedicant als serveis a l’advocat, 

la veritable prioritat i raó de ser de la institució. Podem dir, 

doncs, que hem complert el nostre compromís d’optimitzar 

els comptes del Col·legi d’Advocats de Tarragona. I ho hem fet 

gràcies a una filosofia de gestió d’empresa privada, però que es 

pot explicar també amb una expressió més col·loquial: fer el 

que faríem a casa nostra.  

Compromisos complerts

«Els números ho demostren: hem equilibrat ingressos i 
despeses fins al punt que el tancament de cada exercici ens ha 

deixat superàvit.»

 Manel Albiac Cruxent
 Degà

    Col·legiat núm. 1882



BIBLIOTECA VIRTUAL TIRANT

Todos los títulos de 
la Editorial Tirant lo 

Blanch accesibles de 
forma rápida y 

sencilla, 
actualizados 
diariamente.

Gran calidad de lectura.

Apto para todos los dispositivos.

Realiza las funciones de búsque-
da en los libros, anotaciones en 
los textos, búsqueda por autores, 
indexación de los libros.

La Biblioteca genera también 
índices y previsualizaciones.

Características principales:

›
›
›

›

Editorial Tirant lo Blanch, S.L.

Teléfono de información:
934 513 484

Correo electrónico:
infolegal@tirant.com

http://biblioteca.tirant.com

LA SOLIDARITAT, 
UNA ALTRA OPCIÓ DEL TESTAMENT

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

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

les persones en risc d’exclusió social.

I PER QUÈ NO?

COM CONTINUAR 
AMB EL TEU  
COMPROMÍS  
HUMANITARI

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

sobre la distribució dels nostres béns.

Una opció és donar els nostres recursos a una institució humanitària 

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

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

els projectes especials i humanitaris més prioritaris en cada moment.

HERÈNCIES I  

LLEGATS  

SOLIDARIS

SOL·LICITA  

ARA LA 

TEVA GUIA 902 222 292



BIBLIOTECA VIRTUAL TIRANT

Todos los títulos de 
la Editorial Tirant lo 

Blanch accesibles de 
forma rápida y 

sencilla, 
actualizados 
diariamente.

Gran calidad de lectura.

Apto para todos los dispositivos.

Realiza las funciones de búsque-
da en los libros, anotaciones en 
los textos, búsqueda por autores, 
indexación de los libros.

La Biblioteca genera también 
índices y previsualizaciones.

Características principales:

›
›
›

›

Editorial Tirant lo Blanch, S.L.

Teléfono de información:
934 513 484

Correo electrónico:
infolegal@tirant.com

http://biblioteca.tirant.com



FÒRUM JURÍDIC8 N60/2016VIDA COL·LEGIAL

 El Col·legi va col·laborar en 
diferents campanyes solidàries 
impulsades per ONGS i asso-
ciacions durant les passades 
festes nadalenques. Un any 
més, la campanya de recollida 
d’aliments de Càritas va pro-
piciar que, durant unes setma-
nes, la seu col·legial exerceixís 
de punt de recollida. A més, 
com ja sabeu, els col·legiats 
de l’ICAT tenen l’opció de 
contribuir en un altre àmbit 

per ajudar els col·lectius més 
desfavorits a través del torn 
de Càritas, a través del qual 
s’ofereix assessorament jurí-
dic gratuït  mitjançant un ser-
vei de cita prèvia a les instal-
lacions d’aquesta entitat.

L’ICAT es va implicar tam-
bé en la campanya de  reco-
llida de joguines de la Creu 
Roja que es van repartir entre 
nens i nenes del territori en 
situacions de vulnerabilitat. 

Les joguines anaven destina-
des a infants d’entre 0 i 12 anys 
i havien de reunir els següents 
requisits: havien de ser noves, 
no sexistes, no bèl·liques, sos-
tenibles i que fomentessin  el 
joc cooperatiu i col·lectiu.

Per últim, l’ICAT tam-
bé va participar en la difusió 
dels  concerts de Nadal en 
benefici de l’Associació As-
tafanias, que ofereix suport a 
les famílies amb membres amb 

discapacitats psíquiques. Els 
concerts van anar a càrrec de 
l’Escola-Conservatori de Mú-
sica de la Diputació de Tarra-
gona i van tenir lloc durant el 
mes de desembre. Els diners 
que es van recollir  en la ven-
da d’entrades van servir per  
finançar les accions d’aquesta 
associació, a la qual la Funda-
ció ICAT de l’Advocacia ja va 
fer entrega el passat mes d’oc-
tubre d’un donatiu de 500€.

L’ICAT col·labora amb Càritas, Creu Roja i l’Associació 
Astafanias en les seves campanyes solidàries de Nadal

Acte d’entrega del donatiu a l’Associació Astafanias.

Campanya de donació de sang ICAT/COFT 

 Per segon any consecutiu, 
l’ICAT i el COFT van organit-
zar conjuntament amb el banc de 
sang una campanya de donació 
de sang a les instal·lacions del Col-
legi. La campanya estava oberta a 
tothom d’entre 18 i 65 anys i hi 
van participar 25 persones (7 dels 
quals eren nous donants) .
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El degà i personal de l’ICAT visiten l’Escola d’Educació Especial La 
Muntanyeta.

Els infants omplen el saló d’actes per fer entrega de 
les cartes als patges de l’ICAT

 Més de 150 infants van par-
ticipar novament de la festa 
infantil que, com en edicions 
anteriors, va consistir en un es-
pectacle d’animació previ a l’ar-
ribada dels patges. El degà els 
va donar la benvinguda i segui-
dament els nens van entregar 
les cartes i van rebre un regal 
que va consistir en un llibre: 
per als més petits n’hi havia 
amb textures, adhesius i també 
sonors, i per als més grans amb 
protagonistes força coneguts 
i d’autors molt celebrats.  Va 
cloure l’acte un berenar amb 
coca de xocolata. Com sempre, 
estem molt agraïts de poder 
compartir amb vosaltres, un 
any més, una diada tant especi-
al per a tothom com és aquesta.

 Pels volts de la festivitat de  
Nadal és tradició que els pat-
ges de l’ICAT visitin les instal-
lacions de la Muntanyeta, de 
la qual el Col·legi n’és patró. 
Un any més, l’equip de l’Asso-

ciació ens va obrir les portes 
de la seva institució i ens va 
permetre gaudir d’una jornada 
entranyable, en la que es van 
repartir regals a tots els alum-
nes del centre. 

Visita a la Muntanyeta
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 Durant el 2015 es van do-
nar d’alta a l’ICAT 28 col-
legiats, 11 exercents i 17 no 
exercents. Els actes de ben-
vinguda estan presidits pel 
degà de l’ICAT, acompanyat 
per algun membre de la Jun-
ta de Govern o del GAJ. Es 
tracta d’un acte personalitzat 
i més informal, propiciant un 
contacte més directe amb  les 
noves  incorporacions. Els re-

presentats de la institució es 
posen a disposició dels nous 
col·legiats i aprofiten per pre-
sentar el Col·legi i els seus 

ser veis:  l’existència de les 
seccions i comissions de tre-
ball, el servei de biblioteca, 
la formació, el torn d’ofici, 

la borsa de treball, el servei 
de tutoria al nou col·legiat, 
convenis, les activitats d’oci, 
entre altres.

Benvinguda 
als nous 
col·legiats

Els darrers actes de benvinguda es van celebrar el 29 de gener i el 22 d’abril de 2016.

 La Creu Roja Espanyola, des 
de la seva fundació el 6 de juli-
ol de 1864, té una reconeguda 
capacitat per ser destinatària 
d’herències, llegats i donaci-
ons, entre d’altres aportacions. 
Amb  l’objectiu de donar a co-
nèixer aquesta campanya, des 
del passat mes de desembre el 
Col·legi està contribuint amb 
la seva difusió per fomentar 
les herències, llegats i donaci-
ons en favor d’aquesta ONG 
per tal que els fons transferits 
serveixin per finançar els seus 

projectes socials i solidaris. 
L’ICAT difondrà des de les 

seves seus els materials gràfics 
de la Creu Roja on s’expliciten 
aquestes opcions de lliurament 
solidari així com també es pu-
blicitarà a la seva plana web i 
revista col·legial.

El degà de l’ICAT, Manel 
Albiac, considera que “volem 

aportar el nostre gra de sorra col-
laborant amb una ONG com la 
Creu Roja, que fa una tasca fo-
namental per millorar les condi-
cions de vida dels col·lectius més 
desfavorits de la nostra societat”. 
Segons Albiac, “cal conscienciar 
els ciutadans que les herències i 
els llegats que els particulars ce-
deixen a la Creu Roja poden ser 
una important via de captació 
de recursos que seran molt útils 
en projectes contra la pobresa, 
l’exclusió social o altres causes 
humanitàries”.

El Col·legi col·labora amb la Creu Roja per fomentar 
les herències, donacions i els llegats solidaris

«Cal conscienciar els ciutadans que les herències 
i els llegats que els particulars cedeixen a la Creu 
Roja poden ser una important via de captació de 
recursos».
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Millora en les condicions 
del conveni amb  l’empresa 
TecniTasa

 L’Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Tarragona i la societat Tèc-
nics en Taxació, SA (TecniTa-
sa), han renovat el conveni marc 
que mantenien des de 2009 pel 
qual els nostres col·legiats dis-
posaran d’un servei preferent en 
tots aquells treballs de valoració, 

assessorament i consultoria que 
sol·licitin a la delegació de Tec-
niTasa a Tarragona. L’objecte 
del conveni, que és la realitza-
ció de tot tipus d’informes de 
taxació sol·licitats pels lletrats 
col·legiats, es veurà ampliat i mi-
llorat amb la nova firma. 

CONVENIS

Renovació de l’acord de 
col·laboració amb el Gabinet 
Jurídic Enric Fucho i Associats

Advocats i economistes col·laboren per 
promocionar l’oferta formativa dels dos col·lectius

Sixt Rent a Car i l’ICAT signen un acord en matèria de renting de vehicles

 L’ICAT i el Col·legi 
d’Economistes de Cata-
lunya van signar, el passat 
dia 26 de novembre, un 
conveni de reciprocitat 
en la prestació de ser-
veis de formació als col-
legiats de les dues insti-
tucions. Gràcies a aquest 
acord, que té validesa 
d’un any, els professio-
nals associats a tots dos 
col·legis podran bene-
ficiar-se de les activitats 
formatives que organit-
zen les dues institucions, 
obrint així les seves pos-
sibilitats d’incrementar 
coneixements a un camp 
professional diferent del 
propi, però amb el que 
l’exercici del dia a dia hi 
estableix molts vasos co-
municants. 

 El dia 18 de novembre de 2015 es va signar, a la seu del Col·legi, 
un acord de col·laboració entre l’ICAT i l’empresa Sixt Rent a 
Car, que forma part del grup internacional d’origen alemany 
Sixt.

Aquesta empresa ofereix serveis d’assessorament professional per 
a l’arrendament de vehicles sense conductor, adaptant-se a les 
necessitats i gustos del client d’acord amb una filosofia d’atenció 
personalitzada.

 El passat dia 19 de febrer de 
2016 es va renovar l’acord de 
col·laboració subscrit durant 
l’any 2015 amb el Gabinet Jurí-
dic i d’Investigació Privada En-
ric Fucho i Associats, en virtut 
del qual els col·legiats disposen 
d’un descompte sobre la tarifa 

normal dels serveis d’investi-
gació de delictes, localització 
d’acusats en rebel·lia, cerca de 
testimonis en assumptes pe-
nals, investigació patrimonial 
dels acusats, serveis de contra-
espionatge i assessorament en 
matèria de seguretat personal.

La signatura va tenir lloc a la sala de juntes del nostre Col·legi i va comptar amb la presència del president de la seu 
territorial de Tarragona del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Pere Segarra Roca, i del degà de l’ICAT, Manel 
Albiac.
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 El Col·legi i el Banc Santan-
der han renovat l’acord de col-
laboració que van subscriure el 
novembre de 2015 per tal de 
seguir donant a conèixer l’ofer-
ta comercial d’aquesta entitat. 
Sota el nom de “Santander 
Justicia”, aquesta entitat pro-
porciona una cartera de pro-

ductes i serveis financers amb 
condicions especials adreçats 
als professionals del món del 
dret, entre els que es troba una 
aplicació informàtica desenvo-
lupada amb la col·laboració del 
Ministeri de Justícia que per-
met realitzar una consignació 
judicial.

Conveni amb l’Associació Provincial de Paràlisi 
Cerebral de Tarragona (APPC)

L’ICAT i el COAPI renoven el conveni per compartir serveis bàsics de formació

El Banc Santander 
promociona l’oferta de 
productes entre els col·legiats

 L’ICAT  i l’APPC, van 
signar el passat mes d’octu-
bre un conveni de reciproci-
tat en la prestació de serveis 
amb l’objectiu de  desenvo-
lupar la mútua col·laboració 
i ajut necessari a les persones 
vinculades amb l’APPC – La 
Muntanyeta. Aquest conveni 
recull, per part de l’ICAT, el 
torn voluntari d’assessorament 
i assistència lletrada gratuïta 
per a la tramitació de la  inca-
pacitació i tutela dels familiars 
dels membres de l’APPC. Per 
la seva banda, l’APPC  posarà 
a disposició de l’ICAT places 

d’acció voluntària per als col-
legiats. Durant l’acte de signa-
tura, els representats d’aquesta 

associació, de la qual el Col-
legi n’és patró, van exposar les 
accions de futur de la seva enti-

tat, entre les quals van destacar 
la construcció d’un nou edifici 
al barri de Bonavista.

 L’ICAT i el Col·legi i Asso-
ciació d’Agents de la Propietat 
Immobiliària de la Província 
de Tarragona (COAPI) van 
renovar el conveni de recipro-
citat en la prestació de ser-

veis bàsics entre els col·legiats 
d’una i altra institució.

La firma va tenir lloc a la sala 
d’actes del Col·legi d’Advocats 
de Tarragona i va comptar 
amb la presència del president 

del Col·legi d’APIs, José An-
tonio Mas Flores, i del degà, 
Manel Albiac.

La renovació de l’acord, que 
té validesa d’un any, uneix les 
dues institucions i estableix 

una reciprocitat en la prestació 
de serveis bàsic, entre altres, 
la possibilitat dels col·legiats 
d’ambdós col·lectius de parti-
cipar en les activitats forma-
tives.

La Sra. Victoria Pelegrín i el Sr. Jaume Marí, representants de l’APPC, acompanyats del degà de l’ICAT.

Us recordem que a la plana web de l’ICAT (www.icatarragona.com) trobareu tota la informació relacionada amb els convenis de col·laboració signats entre els 
que trobareu acords amb altres col·lectius professionals (per la reciprocitat de serveis), universitats (accés a l’oferta formativa i als serveis de biblioteca), adminis-
tració pública i entitats privades (serveis bancaris, renting, taxacions, clubs esportius, previsions sanitàries, etc.).
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El nombre d’assistents a les activitats formatives que organitza 
l’ICAT va incrementar-se el 2015 en 8 respecte al 2014, conso-
lidant l’important pas endavant que s’havia donat l’any anterior, 
quan l’increment va ser del 83,29% respecte als 766 de 2013. 

El degà de l’ICAT considera que “la formació és fonamental 
per exercir amb èxit la nostra professió, i la nostra funció com a 
Col·legi és garantitzar la qualitat de la formació en funció dels 
interessos dels col·legiats”. Albiac argumenta que “l’increment  
consecutiu d’assistents durant els darrers dos anys indica que 
estem assolint aquest objectiu i per tant que cal seguir apostant 
per una oferta formativa en base a les necessitats reals dels ad-
vocats”.

El nombre d’activitats formatives durant el 2015 es van in-
crementar respecte el 2014  així com també ho van fer el nombre 
d’inscrits. 

Nombre d’inscrits
Per tipus d’activitat formativa el 2015 es van programar les 
mateixes conferències que el 2014 però en canvi van augmentar 
les jornades, els cursos i també les taules rodones.

Quant als perfils dels ponents destaquen clarament els 
jutges, magistrats jutges i els funcionaris de l’administració 
pública, que són els agents davant els quals actuen els advocats, 
per davant de catedràtics i professors d’universitats, una dada 
prou significativa i que evidencia quines són les preferències 
dels col·legiats.

Per últim destacar la implicació de les diferents seccions col-
legials en la creació d’oferta formativa. De les activitats organit-
zades a l’ICAT el darrer semestre (vegeu pàgs. 16 i 17), el 61% de 
les activitats de formació han estat programades per les seccions i 
comissions de l’ICAT.

L’assistència a 
les activitats de 
formació de l’ICAT 
es va consolidar el 
2015

T. 900 40 40 47 
masinfo@thomsonreuters.com 
www.aranzadi.es/aranzadifusion

En 1969 Neil Armstrong cambió
la historia de la humanidad.
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Manel Albiac, degà del Col·legi: 
«Seguir apostant per les necessitats 
reals dels nostres col·legiats fa que 
l’interès per l’oferta formativa es 
mantingui».

Activitats formatives

Tipus d’activitat

Perfils dels ponents
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 El dia després del 27S: la gestió del resultat  (24/09/2015)
Debat amb la participació dels membres de les 7 candidatures amb re-
presentació parlamentària. Organitza: Secció de Dret Constitucional.

 Jornada sobre els delictes contra la corrupció en l’àmbit de 
l’administració pública, a la llum de la reforma del Codi Penal 
(25/09/2015). Organitza: Secció de Dret Administratiu del Col·legi.

 Curs d’Estrangeria (16 sessions, de setembre a desembre 2015).
Organitza: Consell Advocacia.

 Curs de Valoracions Immobiliàries (6 sessions) (27/10/2015). 
Organitza: COAPI.

 Conferència sobre la reforma del Codi Penal: “Reforma i de-
lictes de violència sobre la dona” (15/10/2015) . Organitza: Secció 
de Dret Penal.

 Conferència: “Les novetats introduïdes per la reforma de 
la Llei General Tributària” (29/10/2015). Organitza: Secció de Dret 
Financer i Tributari.

 Curs PNL per a mediadors i advocats (16 sessions, de novem-
bre 2015 a març 2016). Organitza: Comissió de Mediació.

 Jornada: Llei 23/2015, de 21 de juliol, ordenadora del siste-
ma de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Anàlisis de les 
principals novetats i conseqüències de la seva entrada en vigor 
(09/11/2015) Organitza: Secció de Dret Administratiu 

 Jornada sobre la reforma de la jurisdicció voluntària: la nova 
intervenció dels registradors mercantils, dels jutges i dels nota-
ris (12/11/2015). Organitza: Comissió de Formació.

 FEM un cafè sobre el procediment monitori en reclamació 
de despeses de comunitats de propietaris (13/11/2015). Organit-
za: Comissió de Formació.

 III Jornades de Dret Portuari (20/11/2015). Organitza: Secció de 
Dret Administratiu. (vegeu pàg. 18)

 Conferència: “Valoració del dany corporal” (25/11/2015). Or-
ganitza: Comissió de Formació.

 Jornada de Networking (26/11/2015). Organitza: ICAT i Col-
legi d’Economistes de Catalunya. 

 Sessió informativa sobre Lexnet (01/12/2015). Organitza: 
ICAT i Redabogacía.

 Conferència: “Prestacions de maternitat, maternitat subro-
gada (ventres de lloguer)” (03/12/2015). Organitza: Secció de Dret 
del Treball i Seguretat Social.

 Curs de Coaching (03/12/2015). Organitza: Grup d’Advocats Joves.
 Jornada sobre criteris interpretatius en matèria de dret con-

cursal (18/12/2015). Organitza: Secció de Dret Mercantil.

Agenda de formació
(setembre 2015- març 2016)
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 FEM un cafè sobre la reforma de l’Impost sobre Societats 
(Llei 27/2014, de 27 de novembre) (12/01/2016). Organitza: Sec-
ció de Dret Tributari.

 Taller pràctic sobre la responsabilitat patrimonial de les ad-
ministracions públiques (14/01/2016). Organitza: Secció de Dret 
Administratiu.

 Conferència: “Aplicació Llei 11/2014 per garantir drets LGTB 
i erradicar la transfòbia, bifòbia i homofòbia” (26/01/2016). Or-
ganitza: Secció de Dret Constitucional.

 Conferència: “Aspectes principals de la reforma de la LEC 
que afecten al judici verbal” (11/02/2016). Organitza: Secció de 
Dret Civil.

 Conferència: “El dret a l’habitatge des d’una perspectiva 
europea i de drets humans” (16/02/2016). Organitza: Secció de 
Dret Constitucional.

 Jornada d’actualització en dret del treball (25/02/2016). Or-
ganitza: Comissió de Formació i Secció de Dret del Treball i Seguretat 
Social.

 Conferència: “Comentaris a la Ley 402015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público” (29/02/2016). Organit-
za: Secció de Dret Administratiu.

 Inici Seminari de Dret de Navegació (8 sessions, març-abril 
2016) (01/03/2016). Organitza: Comissió de Formació

 Conferència: “El Reglament General de Protecció de Dades” 
(10/03/2016). Organitza: Comissió de Formació.

 Jornada de dret penal: una visió pràctica del compliance  
(11/03/2016). Organitza: Comissió de Formació i Secció de Dret Penal.

 Conferència: “Responsabilitat patrimonial de l’adminis-
tració sanitària” (14/03/2016). Organitza: Secció de Dret Adminis-
tratiu.

 Conferència: “Visió de l’A.P. de Tarragona sobre novetats 
legislatives i doctrinals en Dret de Família” (17/03/2016). Orga-
nitza: L’ICAT conjuntament amb la Societat Catalana d’Advocats de 
Família (SCAF).

 Jornada sobre la protecció del consumidor en la contractació 
i problemàtica judicial dels productes financers (18/03/2016). 
Organitza: Secció de Dret Mercantil.

 Conferència:”La reforma del recurs de cassació en l’ordre ju-
risdiccional contenciós administratiu”(21/03/2016). Organitza: 
Secció de Dret Administratiu.

El 61% de les activitats de formació 
del darrer semestre han estat 
programades per les diferents 
seccions i comissions de l’ICAT.
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La tercera edició de les Jornades 
de Dret Portuari va permetre ana-
litzar a fons la realitat jurídica de 
les activitats empresarials en l’àm-
bit portuari, tant des d’un punt de 
vista de Catalunya i l’Estat com a 
nivell internacional. La jornada, 
que tenia el doble objectiu d’apor-
tar coneixements en aquest àmbit 
als professionals del dret i, d’altra 
banda, que les empreses del Port 
de Tarragona poguessin gaudir de 
professionals especialitzats en el 
seu marc jurídic, es va celebrar el 
dia 20 de novembre de 2015 a les 
instal·lacions de l’ICAT, gràcies a 
la col·laboració entre aquesta ins-
titució i el Port de Tarragona. Hi 
hi van assistir una vuitantena de 
persones, entre professionals del 
dret i estudiants.

El Port de Tarragona 
és el quart port més 
important de l’Estat
La jornada, que va constar de qua-
tre ponències, va oferir l’oportu-
nitat d’adquirir coneixements en 
un sector amb grans oportunitats 
per l’elevat pes específic que té en 
l’economia del territori especi-
alment en sectors com el petro-
químic, l’energètic o l’agroalimen-
tari, entre d’altres. La primera de 
les ponències va estar centrada 
en el règim econòmic i financer 

dels ports comercials, comparant 
exemples d’Europa i Llatinoamè-
rica. Ana Maria Pita, catedràtica 
de Dret Financer i Tributari de 
la Facultat de Ciències Jurídiques 
i del Treball de Vigo, va explicar 
que als ports se’ls exigeix autosufi-
ciència econòmica i competència 
entre ells, fent una anàlisi compa-
rativa del règim jurídic dels ports 
iberoamericans. Per la seva banda, 
Carmen Ruíz Hidalgo, professora 
de Dret Financer i Tributari de 
la mateixa facultat, va analitzar el 
règim de ports del nord d’Europa, 
remarcant la falta de transparència 
dels mateixos.

La segona ponència va tenir 
com a objecte el futur de la legis-

lació de ports a Catalunya. Va ser 
impartida per Luís Angosto Poza, 
assessor jurídic de la Direcció Ge-
neral de Transports i Mobilitat de 
la Generalitat, que va incidir en que 
un dels objectius de la futura llei és 
que els ports tinguin les infraestruc-
tures necessàries per atendre correc-
tament als seus usuaris, un objectiu 
que només es podrà assolir amb una 
administració portuària àgil, efici-
ent i transparent.

La tercera de les ponències va 
aprofundir en les responsabilitats 
derivades d’un accident laboral 
en el domini públic portuari. El 
ponent, José Antonio Ferrando 

Morellón, cap de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social a Tar-
ragona, va detallar els mitjans de 
prevenció de riscos i qui són els 
responsables d’activar-los, expli-
cant l’actuació de la Inspecció de 
Treball en l’àmbit portuari.

L’última de les ponències va 
analitzar la relació entre el proce-
diment concursal i l’Administra-
ció Portuària. Concepción Ordiz 
Fuertes, Advocada de l’Estat i 
Secretària General de la Societat 
Estatal de Participacions Industri-
als, va desenvolupar el paper de les 
Autoritats Portuàries en un proce-
diment concursal.

El Col·legi i el Port analitzen el marc jurídic de 
l’activitat portuària a les III Jornades de Dret 
Portuari de Tarragona

La gran quantitat d’empreses que 
operen des del port demanden 
professionals específicament formats 
en l’àmbit del dret portuari, una 
necessitat a la que aquesta jornada va 
intentar donar resposta.
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L’ICAT acull una jornada sobre
corrupció política a l’Administració
El passat dia 25 de setembre, una seixantena de persones van assistir a 
una jornada sobre les novetats que introdueix el nou Codi Penal en la 
persecució dels delictes de corrupció en l’àmbit de l’Administració Pú-
blica, i que a grans trets suposa un enduriment de penes i la creació de 
noves figures com la de finançament il·legal de partits polítics. La jor-
nada, organitzada  per la Secció 
de Dret  Administratiu, va per-
metre que diversos  experts hi 
analitzessin les recents novetats 
sobre la matèria i sobre com cal 
combatre la xacra de la corrupció 
política des de la judicatura.

Com a conclusions generals 
es va posar de manifest que la 
nova legislació suposa un avenç 
que respon a l’exigència de l’opi-
nió pública de lluitar contra la corrupció, que ja és la segona preocupació 
dels ciutadans darrere de l’atur. També es va posar sobre la taula que cal 
adoptar més mesures com crear jutjats especialitzats en corrupció, in-
crementar els mitjans dels que es disposa per perseguir aquests delictes i 
assegurar la despolitització de la justícia.

Delictes contra l’Administració
La primera ponència va anar a càrrec de Carlos Hugo Preciado, pro-
fessor de Dret Penal a les Facultats de Dret de les Universitats Rovira 
i Virgili de Tarragona i Ramón Llull de Barcelona (ESADE) i magis-
trat de la Sala  Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
Preciado va analitzar els delictes més habituals contra  l’Administració 
Pública, com el suborn a funcionaris, el tràfic d’influències, la mal-
versació de fons o les  negociacions prohibides a funcionaris públics.

La segona ponència la va impartir Gonzalo Quintero, catedràtic de 
Dret Penal de la Facultat de Dret de la Universitat Rovira i Virgili, i va 
versar sobre la responsabilitat penal de la persona jurídica. La tercera in-
tervenció es va centrar en el delicte de prevaricació, i va anar a càrrec de 
José María Torras, magistrat de l’Audiència Provincial de Barcelona.

Seguidament va ser el torn de Yolanda Rueda Soriano, magistrada 
de l’Audiència Provincial de Barcelona i professora de l’Escola Judicial, 
que va reflexionar sobre l’aforament i el problema que planteja a l’hora de 
la instrucció. La ponent va enumerar també les principals modificacions 
a nivell processal i la seva real influència. Per acabar, María José Osuna 
Cerezo, Fiscal Anticorrupció de Tarragona, es va centrar en les diligènci-
es d’investigació i sobre la tasca dels fiscals davant dels casos de corrupció.

Més de 200 professionals de la 
mediació van participar en la V 
edició de les Jornades de la Me-
diació a Tarragona, la més con-
correguda fins ara. Les jornades 
van arrencar el dilluns 26 d’octu-
bre de 2015 i es van clausurar el 
dimecres dia 28, després de tres 
dies farcits de sessions de treball 
diverses, com tallers, xerrades so-
bre eines per exercir la mediació i 
taules de debat per reflexionar al 
voltant d’aquesta tasca. En l’orga-
nització d’aquestes jornades van 
col·laborar, a banda de l’ICAT, 
l’Ajuntament de Tarragona, 
l’Institut Municipal de Serveis 
Socials, l’Associació de Professi-
onals de la Mediació, Tarragona 
Ciutat Educadora, el Col·legi de 
Pedagogs de Catalunya, el Col-
legi Oficial de Treball Social de 
Catalunya, la Facultat de Cièn-
cies de l’Educació i Psicologia 
de la URV, el Col·legi Oficial de 
Psicologia de Catalunya i el Col-
legi d’Educadors i Educadores 

Socials de Catalunya. Les jorna-
des es van celebrar al saló d’actes 
del nostre Col·legi.

“Mira’t per mediar’”
El tema central d’aquesta edi-
ció va estar centrat en donar als 
mediadors eines i estratègies 
per tenir cura d’ells mateixos. 
Sota el nom ‘Mira’t per mediar’ 
es va mostrar als mediadors de 
quina manera poden protegir-se 
del desgast que suposa haver 
d’afrontar situacions humanes 
que en molts casos són comple-
xes i dures i que necessiten un 
enfocament optimista i positiu 
per tal que la tasca mediadora 
sigui efectiva. En aquest sentit, 
l’auto empatia, la recerca de su-
port a l’entorn, els hàbits de vida 
saludables o la meditació, entre 
d’altres, són estratègies que per-
meten que el mediador mantin-
gui el necessari equilibri intern 
perquè la seva feina tingui els 
millors resultats.

Més de 200 persones 
assisteixen a les Jornades de la 
Mediació de Tarragona, récord 
de participació

Els ponents van valorar 
positivament l’enduriment 
de penes que preveu la 
reforma del Codi Penal, 
però demanen més 
mitjans, com ara jutjats 
especialitzats en aquest 
tipus de delictes.

Aquesta cinquena edició es va centrar en 
les eines i estratègies per tenir cura dels 
professionals que exerceixen la tasca social de 
la mediació.
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Prova pilot impulsada pel GAJ en matèria de 
prevenció del sexting i xarxes socials

 Des de fa mesos el Grup 
d’Advocats Joves de Tarrago-
na ha realitzat diverses tasques 
socioeducatives per als alum-
nes de secundària a diversos 
centres de Tarragona, Valls i 
Vendrell.

Mitjançant un taller role 
playing i la visualització del 
curtmetratge “Share” (pro-
duït pel Col·legi d’Advocats 
de Granollers), membres del 
Grup han fet diferents xerra-
des on  intenten conscienciar 
els menors dels perills associats 
amb l’ús de les noves tecnolo-
gies, especialment pel que fa 
a les xarxes socials i més con-
cretament amb el facebook,  
donar a  conèixer als més jo-
ves què volem dir quan parlem 
de “drets humans” i també la 
prevenció de l’assetjament es-

colar o bullying, entre altres 
temàtiques relacionades amb 
la violència i l’escola.

Els alumnes per la seva ban-
da en aquestes sessions han po-
gut expressar les seves ssensa-
cions i, sovint, han manifestat 
el desconeixement que molts 
tenen encara dels veritables pe-
rills que comporta el tema de 
la privacitat, no només per la 
seguretat sinó a també a nivell 
legal, ja que molts no saben 
que poder ser denunciats. 

Des del GAJT volem ex-
pressar el nostre agraïment als 
diferents centres que ens han 
donat l’oportunitat de poder 
treballar amb un col·lectiu al 
que, com a advocats joves, po-
dem oferir eines que els pugui 
permetre evitar futurs conflic-
tes. 

 El president del GAJT va 
ser escollit president de l’asso-
ciació Joves Advocats de Cata-
lunya ( JAC) en una assemblea 
que es va celebrar a l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Vic el 
passat 19 de setembre. La res-
ta de càrrecs de la nova Junta 
Directiva de JAC són Mire-
ia Martí i Fàbrega, presiden-
ta del Grup d’Advocats Joves 
de Vic, que va ser nomenada 
nova vicepresidenta; Tània del 
Moral Granados, presidenta 
del Grup d’Advocats Joves de 
Girona, que va ser nomenada 
nova secretària i Mar Gime-
no Menéndez, presidenta del 
Grup d’Advocats Joves de Llei-
da, que va ser nomenada nova 

tresorera.
Escoda, acompanyat de la 

vicepresidenta, Mireia Mar-
tí Fàbrega, va presentar al Ple 
del Consell de l’Advocacia 

els objectius de l’associació i 
va emplaçar als degans a con-
tribuïr en la tasca de suport i 
recolzament al col.lectiu jove, 
especialment amb tot el rela-

cionat amb l’accés a la profes-
sió, convidant-los a treballar 
de manera conjunta per tal de 
defensar els drets i les llibertats 
de l’advocacia catalana.

Lluís Escoda, escollit nou president dels Joves Advocats de Catalunya

Els tallers s’imparteixen als instituts d’ensenyament secundari del nostre partit judicial
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 El 19 de febrer de 2016 va tenir 
lloc la junta general ordinària del 
GAJT que es va celebrar al saló d’ac-
tes de l’ICAT i que, d’acord amb l’or-
dre del dia, va tractar sobre els comp-
tes 2015 i l’aprovació del pressupost 
per al 2016, que van ser aprovats pels 
assistents a la reunió.

Assemblea general 
ordinària

 Va tenir lloc el dia 11 de desembre a la 
sala Golfus. Enguany, i com a novetat, van 
ser convidats també els joves procuradors, 
jutges i fiscals que, juntament amb els joves 
advocats, van participar d’una festa on no hi 
va faltar de res:  música, photocall, entrega 
de premis i moltes sorpreses. Els assistents 
van ser obsequiats amb la tradicional agen-
da del GAJ. L’ambient va ser extraordinari. 
Gràcies per fer-ho possible!

Sopar de Nadal
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Els pressupostos de l’ICAT per a 2016 refermen 
la política de racionalització de la despesa i la 
rebaixa de quotes als col·legiats

 L’ICAT va aprovar els seus 
pressupostos per aquest any 
2016. Els comptes preveuen 
una despesa d’1 milió d’euros, 
exactament la mateixa quantitat 
que es preveu en el capítol d’in-
gressos. Aquest equilibri entre 
despeses i ingressos confirma 
la política de dèficit zero que 
des de l’inici del present man-
dat, l’any 2013, porta a terme 
l’actual Junta de Govern i que 
ha permès que, de fet, el pressu-
post de l’ICAT s’hagi liquidat 
tots els anys amb superàvit.

Austeritat i 
racionalització dels 
costos
La política pressupostària de 
l’ICAT parteix, pel que fa a 
les despeses, de dues premis-
ses, inspirades en el model de 
gestió de l’empresa privada. 
D’una banda, l’austeritat en 
les despeses de representació 
i, d’altra, la racionalització 
dels costos estructurals, tot 
sota els principis de contenció 
i necessitat. 

Pel que fa als ingressos des-
taca la reducció de quotes dels 
col·legiats així com el progres-
siu increment dels ingressos 
provinents d’entitats privades 
(publicitat, lloguers, informes, 
etc). Una línea d’actuació que 
la Junta de Govern ha fet com-
patible amb el manteniment 
–en alguns casos, lleuger in-

crement- de les partides que 
tenen a veure amb la qualitat 
del servei als col·legiats, com 
són la formació, la biblioteca 
o el personal, entre d’altres. En 
aquest darrer aspecte, el dels 
recursos humans, la Junta de 
Govern va fer un aposta per in-
crementar la partida a comen-
çaments de mandat, perquè 
és un factor clau per garantir 
la qualitat dels serveis als col-
legiats. 

Reducció de quotes
Des dels primers pressupostos 
elaborats per l’actual Junta de 
Govern, els de 2014, la reduc-
ció de quotes als col·legiats ha 
estat una constant. Enguany, la 
rebaixa oscil·la entre un 6,22 
i un 5,53 per cent. Acumulant 
les que s’han vingut aplicant 
des de 2014, les quotes dels 
advocats de l’ICAT s’han re-
duït entre un 24,70 i un 22,51 
per cent. Addicionalment, l’any 

2014, el superàvit de caixa va 
permetre, fins i tot, suprimir la 
quota del mes de desembre. 

Les quotes mensuals de 
l’ICAT oscil·len actualment 
entre els 28 euros que paguen 
els advocats que porten entre 0 
i 3 anys a la professió, els 37,5 
euros de la quota dels d’entre 3 
i 5 anys d’exercici professional i 
els 47 que els correspon als col-
legiats de més de 5 anys d’anti-
guitat al Col·legi. 

ASPECTES ECONÒMICS

El pressupost ascendeix a 1 milió d’euros i equilibra 
ingressos i despeses, complint amb l’objectiu de 
dèficit zero, després del superàvit acumulat els últims 
anys.

Les quotes als col·legiats es redueixen 
per tercer any consecutiu, aquest cop 
entre un 6,22 i 5,53 per cent, segons els 
trams. 

Els comptes de l’exercici 2015 es van aprovar el dia 21 de març de 2016 en junta general ordinària.
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El balance es positivo
 En diciembre de 2016 se 

cumplirán cuatro años de la 
elección de la actual Junta de 
Gobierno del Ilustre Colegio 
de Abogados de Tarragona 
(ICAT). Recién aprobadas las 
cuentas anuales del ejercicio 
2015 y con el presupuesto del 
año 2016 en ejecución, es hora 
de detenerse a valorar la gestión 
de los recursos económicos del 
ICAT durante este tiempo. 
Pues bien, el balance es, en mi 
opinión, francamente positivo, 
tanto desde la óptica de la pro-
pia corporación como para los 
colegiados que la integramos. 

Como corporación de de-
recho público el ICAT se ha 
adaptado en este periodo a las 
necesidades y demandas de los 
colegiados así como a las exi-
gencias impuestas por las nor-
mativas contable y tributaria. 
Así, hemos confeccionado una 
contabilidad de “doble partida”, 
inexistente anteriormente, por 
lo que disponemos en la actua-
lidad, y desde el ejercicio 2012, 
de unos estados financieros 
acordes tanto con la normativa 
contable aplicable a este tipo de 
entidades como con los propios 
Estatutos del ICAT. La recons-
trucción de la contabilidad ha 
permitido, por otra parte, que 
las cuentas del ICAT hayan sido 
auditadas cada año, lo que ha 
dotado a la gestión económica 
de la Junta de Gobierno de una 
total transparencia al ser fisca-
lizada por un tercero indepen-
diente. Igualmente, se ha reali-
zado y registrado un inventario, 
del que el ICAT carecía, por lo 
que ahora todos y cada uno de 
los bienes propiedad del ICAT 
están catalogados y, por ende, 
sujetos a control, tal y como 
dispone la normativa colegial. 
Finalmente, se han ajustado 

numerosas prácticas tributarias 
del ICAT a la legalidad vigente, 
entre otras, las relativas al IVA, 
al Impuesto sobre Sociedades y 
al régimen de embargos. Estas 
medidas han contribuido a re-
ducir las posibles contingencias 
de naturaleza tributaria de la 
entidad.

Por lo que respecta a la ges-
tión económica del ICAT 
como corporación creo poder 
expresar la satisfacción de la 
Junta de Gobierno por los re-
sultados obtenidos. Baste, en 
este sentido, recordar los bene-
ficios obtenidos en los ejercicios 
2013, 2014 y 2015, que ascien-

den a 108.453,25 €, 43.328,67 
€ y 6.199,05 €, respectivamen-
te.  Estas cifras han sido posi-
bles gracias a una política de 
racionalización y contención 
del gasto y a un incremento de 
los ingresos no colegiales que 
han permitido mantener o in-
cluso incrementar la calidad 
de los servicios prestados a los 
colegiados. Eliminar lo super-
fluo, mantener lo estrictamente 
necesario y luchar por obtener 
los mejores precios de los pro-
veedores, entre otras acciones, 
ha contribuido no sólo a alcan-
zar estos guarismos sino tam-
bién a incrementar el personal 

 Alberto García
Tresorer de l’ICAT
Col·legiat núm. 2305
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del ICAT y a mejorar, de forma 
bastante generalizada, los suel-
dos de sus empleados.

 Fruto de todo ello, el ICAT 
presenta a 31 de diciembre de 
2015 unos fondos propios de 
1.050.715,59 €, más que sufi-
cientes para afrontar su futu-
ro como corporación. Como 
activos de la entidad destacan 
el edificio-sede del ICAT, en 
copropiedad con el COFT,  he-
rencia de las anteriores Juntas 
de Gobierno desde 1989, y los 
depósitos bancarios, por im-
porte de 410.000 €, 200.000 € 
más que los existentes a 31 de 
diciembre de 2012. No queda, 

por otra parte, deuda alguna 
con entidades financieras, ya 
que ésta ha sido totalmente sal-
dada durante el periodo 2013-
2015 sin que haya sido necesa-
rio acudir a nueva financiación 
bancaria. Podemos afirmar, 
pues, que el ICAT presenta, a 
fecha de hoy, una situación fi-
nanciera totalmente saneada.

Desde el punto de vista del 
colegiado la gestión económica 
de la Junta de Gobierno ha sido 
también fructífera. En primer 
lugar, hay que poner en valor las 
sucesivas rebajas de las cuotas 
colegiales. En efecto, las cuotas 
de los ejercicios 2014 y 2015 se 
redujeron en un porcentaje del 
10% en cada uno de los años 
con respecto al ejercicio ante-
rior y la cuota del año 2016 en 
curso también ha sido rebajada 
en un porcentaje que oscila en-
tre el 5,53% y 6,22%. Así, con 
respecto al ejercicio 2013, las 
cuotas colegiales se han visto 
reducidas en unos porcentajes 
que se aproximan al 25%. Esto 
ha significado que, por ejem-
plo, un compañero ejerciente 
residente de más de cinco años 
de ejercicio ha pasado de pagar 
61,42 € en el año 2013 a 47,50 
€ en la actualidad mientras que 
otro no ejerciente residente 
ha visto reducida su cuota de 
12,26 € en 2013 a 9,50 € a día 
de hoy. Una rebaja de tanta en-
vergadura, generalizada y con-
tinuada no tiene precedentes 
ni a nivel autonómico ni a nivel 
nacional.

Adicionalmente, es menes-
ter recordar que en el ejercicio 
2014 se condonó a todos los 
colegiados la cuota correspon-
diente al mes de diciembre, por 
un importe total de 44.528’91 
€, con cargo al beneficio del 
ejercicio 2013. Esto representa 

un promedio de rebaja de la cu-
ota de ese ejercicio, añadida, de 
un 7,67%.

La rebaja de cuotas, que ha 
comportado lógicamente una 
importante merma de ingresos 
para el ICAT como corpora-
ción, no ha sido la única medi-
da económica que ha beneficia-
do a los colegiados. Hemos de 
advertir que la contratación del 
seguro de responsabilidad civil 
con la correduría AON ha su-
puesto no sólo una importante 
reducción de la prima por cole-
giado sino una ampliación de 
las coberturas en cuanto a im-
portes y conceptos.

Finalmente, durante este pe-
riodo se ha puesto en marcha 
de forma definitiva la Funda-
ción ICAT de la Abogacía, a 
la que se ha dotado de recursos 
que han permitido ayudar fi-
nancieramente tanto a entida-
des de interés general como a 
compañeros con dificultades 
económicas. 

Todos estos logros han sido 
posibles gracias a una Junta de 
Gobierno firmemente compro-
metida con la consecución de 
todos estos objetivos y al perso-
nal del ICAT, que ha interiori-
zado y ejecutado con acierto las 
directrices recibidas.

Por último, ya que estamos 
haciendo balance, no puedo 
dejar de agradecer a la persona 
responsable de la llevanza de la 
contabilidad del ICAT, Luisa 
Flores Montes, su abnegada de-
dicación durante estos años. Su 
capacidad de trabajo, afán de 
superación y lealtad a la institu-
ción son dignos de admiración 
y un ejemplo a seguir.

El elogio excesivo envilece al 
hombre pero la falta de recono-
cimiento constituye una injus-
ticia. El balance es positivo.

«Eliminar lo 
superfluo, mantener 
lo estrictamente 
necesario y luchar 
por obtener los 
mejores precios de 
los proveedores, 
entre otras acciones, 
ha contribuido 
no sólo a alcanzar 
estos guarismos 
sino también a 
incrementar el 
personal del ICAT 
y a mejorar, de 
forma bastante 
generalizada, los 
sueldos de sus 
empleados.»
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 Després de catorze anys d’es-
pera, el 23 de juliol de 2015 va 
entrar en vigor la Llei 15/2015 
que regula els expedients de ju-
risdicció voluntària i a més re-
forma altres normes rellevants 
com el Codi Civil, la LEC del 
2000, la Llei 20/2011, de 21 de 
juliol, del registre civil, la Llei de 
28 de maig de 1862 del notariat, 
entre altres, i com era d’esperar, 
deroga, casi de forma definitiva 
la LEC de 1881.

Pel que fa al dret de família 
no són poques les novetats que 
ha suposat aquesta reforma i 
que podem resumir en les se-
güents:

-  Ara, tant la separació ma-
trimonial com el divorci de 
mutu acord poden tramitar-se 
de forma judicial i extrajudici-
al  (arts. 82 i 86 CC).  

De forma extrajudicial, da-
vant notari, sempre i quan no 
hi hagi fills menors d’edat ni 
amb la capacitat judicialment 
modificada, sense perjudici de 
que hauran d’estar assistits per 
lletrat en exercici. Serà com-
petent el notari de l’últim do-
micili comú o el del domicili o 
residència habitual de qualsevol 
dels sol·licitants, davant el que 
s’atorgarà l’escriptura pública 
que contindrà el conveni regu-
lador.

I de forma judicial, bé davant 
el jutge, quan hi hagi fills me-
nors d’edat o amb la capacitat 
judicialment modificada,  o  da-
vant el secretari judicial, quan 
no existeixin aquests, dictant 
en aquest cas decret que forma-
litzarà la proposta de conveni 
regulador.

En qualsevol cas, els fills ma-
jors d’edat o menors emanci-
pats hauran d’atorgar el con-
sentiment davant el secretari 
judicial, si el procediment es 
tramita de forma judicial, o da-
vant el notari, en cas que es tra-
miti extrajudicialment, respecte 
de les mesures que els afectin 
per no tenir ingressos propis i 
conviure al domicili familiar.

- A les separacions i divorcis 
contenciosos, el procediment 
serà sempre judicial davant el 
jutge. Crida l’atenció que l’art. 
81 del CC – que regula la se-
paració judicial – ha estat refor-
mat, i a la seva actual redacció 
s’ha afegit que es decretarà ju-
dicialment la separació “quan 
existeixin fills menors no eman-
cipats o amb la capacitat mo-
dificada judicialment que de-
penguin dels seus progenitors”. 
Sembla, per tant, que no dona 
opció als matrimonis sense fills 
o amb fills majors d’edat. 

- La nova redacció de l’art. 
83 i l’art. 89 del CC disposa 
de forma expressa que un cop 
la separació i el divorci siguin 
ferms es remetrà testimoni de 
la sentència o decret o còpia 
de l’escriptura pública de sepa-
ració o divorci al registre civil 
per la seva inscripció, i fins que 
aquesta no es practiqui, no es 
produiran plens efectes front a 
tercers de bona fe.

- Si el procediment de separa-
ció s’ha tramitat judicialment, 
en cas de reconciliació dels 
cònjuges, caldrà, com anteri-
orment, que aquests de forma 
separada ho posin en coneixe-
ment del jutge que entengui o 

hagin entès al litigi, i en cas de 
que la separació s’hagi practicat 
davant notari, aquí ve la nove-
tat, la reconciliació haurà de 
formalitzar-se també en escrip-
tura pública o acta de manifes-
tacions (art. 84 CC).

En qualsevol cas, és a dir, tant 
si la separació s’ha tramitat de 
forma judicial com extrajudici-
al,  la reconciliació s’haurà d’ins-
criure, per la seva eficàcia front 
a tercers, en el registre civil cor-
responent.

- L’art. 90 del CC referent 
a l’aprovació del conveni re-
gulador també ha estat modi-
ficat. Pel cas que els  cònjuges 
formalitzin els acords davant 
el secretari judicial o notari i 
aquests consideressin que algun 
d’ells pot ser danyós o greument 
perjudicial per un dels cònjuges 
o per als fills majors o menors 
emancipats afectats, ho adverti-
rà als atorgants i donarà per aca-
bat l’expedient.  En aquest supò-
sit, els cònjuges podran acudir 
davant al Jutge per l’aprovació 
de la nova proposta de conveni 
regulador. Les mesures con-
vingudes davant el secretari 
judicial o en escriptura pública 
podran ser modificades per un 
nou acord, subjecte als mateixos 
requisits exigits pel CC.

Encara que l’article 233-10 
del CCC no hagi estat modifi-
cat en aquest sentit, considero 
que s’ha d’entendre que també 
és d’aplicació.

- Menció especial també me-
reix la reforma que permet a 
partir del 30 de juny de 2017, 
després de l’entrada en vigor de 
la LRC2011, tant als notaris 

La Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la jurisdicció 
voluntària. Incidència a les separacions 
matrimonials i divorcis.

 Anna Casas
Presidenta de la Secció de 
Dret de Família
Col·legiada núm. 1441
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com als secretaris judicials que 
puguin, no sols declarar la sepa-
ració o divorci, sinó també  ce-
lebrar matrimonis. Els expedi-
ents matrimonials que s’iniciïn 
abans del 30 de juny del 2017 se 
seguiran tramitant per l’encar-
regat del registro civil conforme 
a les disposicions del Codi Civil 
i de la Llei del registre civil de 8 
de juny de 1957. 

- Conforme estableix l’art. 53 
de la Llei del notariat, aquells 
que desitgin fer constar expres-
sament al registre civil el règim 
econòmic matrimonial legal 
que correspongui al seu ma-
trimoni quan aquest no consti 
amb anterioritat, hauran de 
sol·licitar la tramitació  d’una 
acta de notorietat al notari amb 
residència a qualsevol dels do-
micilis conjugals que haguessin 
tingut, o al domicili de residèn-
cia habitual de qualsevol dels 
cònjuges, o a on es trobessin la 
major part dels seus béns o a on 

exerceixin la seva activitat labo-
ral o empresarial, a elecció del 
sol·licitant. També podran es-
collir a un notari d’un districte 
confrontant als anteriors.

Per tant,  els cònjuges hauran 
de demostrar la inexistència 
d’un règim econòmic inscrit 
i acompanyar els documents 
acreditatius del seu veïnatge ci-
vil en el moment de contraure 
matrimoni i, en cas de no poder 
fer-ho, hauran d’oferir informa-
ció d’almenys dos testimonis 
que assegurin la realitat dels fets 
dels que es derivi l’aplicació del 
règim econòmic matrimonial 
legal.

Si el notari estima que queda 
suficientment acreditat el règim 
econòmic remetrà el mateix dia 
i per medis telemàtics l’acta al 
registre civil corresponent. En 
cas contrari, tancarà l’acta i els 
interessats no conformes po-
dran exercitar el seu dret al judi-
ci corresponent.

Per últim, hi ha una qües-
tió molt important a tenir en 
compte quan els cònjuges optin 
per tramitar la separació o el di-
vorci de mutu acord davant no-
tari: ¿ les escriptures que contin-
guin el conveni regulador quan 
aquest reculli el pacte o pactes 
de dissolució del condomini 
dels béns adquirits en comú, 
tindran el mateix tracte fiscal 
envers a l’Impost de Transmis-
sions Patrimonials i Actes Jurí-
dics Documentats que les sen-
tències? Aquesta és una qüestió 
que donat que la Llei 15/2015 
encara és molt recent, no te-
nim criteri (a mi no em cons-
ta), però el que està clar és que 
davant el dubte els cònjuges es 
decantaran en aquests casos per 
la tramitació judicial a fi d’asse-
gurar-se els beneficis fiscals que 
fins ara es venen aplicant.

En tot cas, aquest és un tema 
que deixo a sobre la taula... ja en 
parlarem.   

 «Tant si la separació 
s’ha tramitat de 
forma judicial com 
extrajudicial,  la 
reconciliació s’haurà 
d’inscriure, per la 
seva eficàcia front a 
tercers, en el registre 
civil corresponent.»
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Normalment, quan iniciem un nou 
propòsit, podem tenir la sensació 
d’inseguretat com a conseqüència de 
trobar-nos en situacions noves o ter-
renys desconeguts. Però, aquest ter-
reny desconegut pot transformar-se 
en un àmbit cordial i accessible, si 
compten amb companys, disposats 
a fer-ho més fàcil. Amb aquesta idea 
ha nascut la nova secció de l’ICAT 
dedicada a la propietat intel·lectual, 
industrial i noves tecnologies. Una 
nova secció on a priori, molts de 
nosaltres podem creure que és un 
terreny desconegut, que és una ma-
tèria que poc o gens ens pot inte-
ressar i que per tant, serà un terreny 
on potser estarem molt poc acom-
panyats. Doncs bé, amb molt poc 
temps de vida, aquesta nova secció 
compta amb setze membres dispo-
sats a compartir, aprendre i profun-
ditzar en aquest terreny.

En la societat actual, denominada 
com societat de la informació, a de 
fer cara a nous reptes que a la vegada 
obre nous debats jurídics. Aquí és 
on, a les advocades i advocats, se’ns 
obre una realitat jurídica complexa a 
la que hi hem de donar resposta. 

Aquesta secció està dedicada a tres 
especialitats del dret: la propietat 
intel·lectual, la propietat industrial 
i les noves tecnologies. Tres àmbits 
diferenciats entre si, però que man-
tenen una interrelació moltes vega-
des, per això s’engloben en la mateixa 
secció, però treballant-les de forma 
independent i particular. 

El dret de la propietat intel-

lectual, que es regula en un mateix 
text jurídic amb els drets d’autor i els 
denominats drets connexos o afins, 
representa una complexitat que exi-
geix professionals especialitzats. Per 
això, és important treballar amb 
profunditat aquest àmbit, ja que 
a la vegada es clau per impulsar in-
dústries importants, com la musical, 
l’editorial o el mercat audiovisual. 
Amb el mateix objectiu ens trobem 
treballant dins de la propietat in-
dustrial, matèria jurídica clau que 
ens permet donar resposta jurídica 
a qüestions tan importants, com el 
règim jurídic de les marques, els dis-
senys industrials, o la regulació de les 
patents, entre altres temes. I pel que 
fa a les noves tecnologies, tenim da-
vant grans reptes com a resultat del 
món digital on vivim, com ara, els 
contractes i continguts digitals, els 
intermediaris web, noms de domini, 
protecció de dades, la indústria dels 
videojocs, les start ups tecnològi-
ques. Tot un seguit de qüestions que 
dia rere dia comporten una nova re-
alitat, que fins a tot a vegades resulta 
difícil seguir.

Per tant, davant d’aquest panora-
ma tan divers i globalitzat, la secció 
vol ser una eina de coneixement i un 
lloc de participació, un espai que a 
més sigui un pont de connexió entre 
el món jurídic i el món de la cultura 
de la nostra ciutat. D’aquesta ma-
nera la secció, que agraeix la confi-
ança per part del Col·legi, convida 
i anima a qualsevol interessat, a for-
mar-hi part.

El Col·legi compta amb una nova 
secció dedicada a la propietat 
intel·lectual, industrial i noves 
tecnologies

COMISSIONS I SECCIONS

 El passat 10 de desembre, coincidint amb el 
Dia Internacional dels Drets Humans, el  Col·legi 
d’Advocats de Tarragona va celebrar per primera 
vegada el Dia Internacional dels Drets dels Animals. La 
secció de Dret Animal va organitzar dues conferències 
temàtiques sobre la matèria. La primera, a càrrec 
d’Álvaro Rincón Millán, membre de la secció, va tractar 
sobre els fonaments dels drets dels animals. La segona 
la van pronunciar David Rocamora i Nelly Fernández, i 
es va centrar en la celebració del Torneig del Toro de la 
Vega a la localitat vallisoletana de Tordesillas.

Aquesta celebració es commemora des de l’any 1997 
amb actes a nombroses ciutats del món per reflexionar 
sobre la consideració jurídica dels animals i la necessitat 
de la seva protecció. En el marc d’ambdues conferències, 
els assistents van poder reflexionar sobre la qualificació 
jurídica dels animals en el nostre ordenament així com la 
tendència actual a nivell europeu en la seva consideració 
com a «éssers que senten» atorgant cada vegada un 
major grau de protecció en atenció al seu benestar.

L’ICAT col·labora amb l’Ajuntament amb la 
redacció d’una nova Ordenança de tinença 
d’animals
Els membres de la secció de Dret Animal  es van reunir 
el passat dimecres 1 d’abril amb els consellers de Salut 
Pública, Javier Villamayor, i el de Relacions Ciutadanes, 
Paco Zapater, per parlar sobre la nova Ordenança 
sobre la protecció, tinença i venda d’animals que està 
preparant el consistori amb la resta de grups municipals.

Els membres de la secció van analitzar amb els 
consellers la normativa existent a Tarragona en la 
vigent Ordenança General de Convivència Ciutadana 
relativa als animals i van aportar diferents punts de 
vista i suggeriments per a la millora de la mateixa i van 
debatre sobre altres models d’ordenances capdavanteres 
a Espanya i Europa com és la de Barcelona.

La secció va tancar amb aquesta segona reunió el cicle 
de converses amb els representants de l’Ajuntament de 
Tarragona pel que fa a la futura ordenança relativa als 
animals de la ciutat.

L’ICAT celebra per primera 
vegada el Dia Internacional 
dels Drets dels Animals

 Mireia Moreso. Presidenta de la Secció de Dret 
de la Propietat Intel·lectual, Industrial i Noves 
Tecnologies
Col·legiada núm. 2386

 Jose Ferrándiz
President de la Secció de Dret 
Animal
Col·legiat núm. 2313
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 A continuació us oferim dades estadístiques en 
relació als serveis relacionats amb el Torn d’Ofici 
i Assistència al Detingut des de l’any 2013 i fins 
al 2015.

Comissió del Torn d’Ofici

Any 2013 2014 2015

Nombre total d’advocats inscrits al TOAD 431 446 430

Nombre d’advocats inscrits al torn d’ofici 427 440 417

Nombre d’advocats inscrits a l’assistència al detingut 375 393 375

Any 2013 2014 2015

Gener 701 627 519

Febrer 551 658 571

Març 619 711 736

Abril 590 628 624

Maig 747 653 595

Juny 488 607 615

Juliol 735 709 639

Agost 184 176 153

Setembre 551 677 560

Octubre 657 715 672

Novembre 647 586 613

Desembre 495 569 511

 Total 6.965 7.316 6.808

Any 2013 2014 2015

Seu Tarragona 1.653 1.582 1.582

Seu del Vendrell 1.196 1.299 1.289

Total 2.849 2.881 2.871

Total de lletrats inscrits al TOAD

Designes emeses per mesos

Persones ateses al Servei d’Orientació Jurídica

Any 2013 2014 2015

Assistència al detingut 375 393 375

Assistència a la víctima 238 256 272

Assistència per estrangeria 245 266 268

Assistència al menor 246 266 248

Torn ofici civil 385 397 378

Torn ofici família 387 402 382

Torn ofici laboral 177 191 169

Torn ofici contenciós administratiu 189 211 195

Any 2013 2014 2015

Assistència 8.452 8.435 7.575

Designa 7.381 7.532 7.336

Total 15.833 15.967 14.911

Nombre de lletrats inscrits als diferents torns

Justícies gratuïtes tramitades

Matèria 2013 2014 2015

Civil 1.719 1.806 1.552

Cont. Estrangeria 59 71 70

Contenciós 158 151 138

Eclesiàstic 2 - 1

G. Víctimes maltractaments 836 863 850

Laboral 583 577 666

Matrimonial 1.708 1.939 1.974

Menors 278 277 223

Mercantil 30 39 54

Penal 1.592 1.593 1.280

 Total 6.965 7.316 6.808

Designes per matèries

 Estela Martín
Presidenta de la Comissió del 
Torn d’Ofici
Col·legiada núm. 2365

 Javier Gutiérrez
President de la Comissió del 
Torn d’Ofici
Col·legiat núm. 1507
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 Principals actes organitzats pel Dia Europeu de la Mediació
El dia 21 de gener, amb motiu del Dia Europeu de la Mediació, 
l’ICAT va programar diferents activitats entre les que van destacar la 
conferència sobre els serveis de SOJ i SOM que va anar a càrrec de 
Maria José Bertomeu Bertomeu, advocada i presidenta de la Comis-
sió de Mediació i Javier Gutiérrez Martín i i Estela Martín Urbano, 
advocats i presidents de la Comissió de Torn d’Ofici. També es van or-
ganitzar a les seus col·legials dels jutjats de Tarragona, Valls i Vendrell 
sessions especials d’orientació a la mediació amb l’objectiu de donar 

a conèixer les virtuts de la mediació a l’hora de resoldre els conflictes 
entre ciutadans evitant així la judicialització.

Segons dades del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, 
el 2015 es van iniciar a  a Tarragona 373 procesos de mediació. Des de 
la Comissió destaquem també com cada cop més els jutges proposen a 
les parts en conflicte recòrrer a la mediació. Així per exemple, el 2015 
ho van fer en  277 casos en front dels 42 de 2014 i els 25 de 2013.

També comentar que l’any passat el 55% de las mediacions comp-
tabilitzades pel Centre de Mediació en  Dret Privat de Catalunya va 
arribar a un acord i que, en el cas de Tarragona, el percentatge hauria 
estat encara més gran. El Centre de Mediació de l’ICAT (CEMEI-
CAT)  compta actualment amb 29 mediadors i aquest nombre va 
creixent any rera any ja que cada cop més els professionals del dret són 
més conscients dels avantatges d’aquesta alternativa, com es va posar 
de manifest en les darreres jornades de mediació, en les que es va batre 
el récord d’assistència (informació ampliada a la plana 19)

Comissió de Mediació

Membres de la Comissió de Mediació participen del I Congrés Estatal Interprofessional de Mediació
Sota el lema “Tu també ets Mediació: tots ho som, tots hi som”, prop de 300 professionals de la mediació, entre els quals companys de la 
Comissió, es van reunir els dies 10 i 11 de març a Sabadell en el I Congrés Interestatal programat en aquesta matèria. La trobada va ser 
inaugurada pel conseller de Justícia, Carles Mundó, entre altres personalitats i va comptar amb la intervenció de professionals experts 
procedents dels àmbits institucional i acadèmic de l’advocacia, la psicologia, la pedagogia o l’educació social. El  programa del Congrés va 
estar totalment adaptat a la diversitat professional i els assistents van poder optar entre un ventall formatiu en diferents modalitats  (con-
ferències, sessions, tallers pràctics, etc.)

 María José Bertomeu
Presidenta de la Comissió de Mediació
Col·legiat 1775

 Conferència: “La Mediació, una bona eina també per als advocats. 
SOJ i SOM anem de la mà”.

 Taula informativa sobre mediació instal•lada a la seu dels jutjats de 
Tarragona. Foto: Àngel Juanpere.
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Trobada institucional de l’Advocacia Catalana amb el president de la Generalitat de 
Catalunya, Carles Puigdemont, i el conseller de Justícia, Carles Mundó

  El Consell de l’Advocacia Catalana va  mantenir el dia  11 de març de 2016, una trobada institucional amb el president de la Gene-
ralitat de Catalunya, Carles Puigdemont, i el conseller de Justícia, Carles Mundó, al Palau de la Generalitat, a la que va assistir també el 
degà de l’ICAT, Manel Albiac.

El Departament d’Interior i el Col·legi d’Advocats 
signen un protocol per a la resolució de conflictes

 El conseller d’Interior de 
la Generalitat, Jordi Jané, i el 
degà de l’ICAT, Manel Albi-
ac, van signar el passat dia 15 
d’abril un protocol per a la 
resolució de conflictes que pu-
guin produir-se entre els mem-
bres de la Policia de la Genera-
litat – Mossos d’Esquadra i els 
advocats col·legiats a l’ICAT 
durant les seves actuacions 
professionals en exercici de les 

seves funcions. Ambdues parts 
faran difusió entre els seus 
membres d’aquest protocol 
per informar de com tractar i 
debatre les qüestions conflicti-
ves relacionades amb les actu-
acions professionals d’ambdós 
col·lectius.

El procés per  resoldre el 
conflicte consisteix en la parti-
cipació voluntària de les parts 
en un procés de diàleg i comu-

nicació i, a aquests efectes, es 
celebrarà una reunió entre les 
parts que hagin tingut la con-
trovèrsia. A les sessions assisti-
ran també els representants de 
les dues institucions, els quals 
intervindran com a mediadors 
entre les parts. El procés de 
mediació no comportarà cap 
cost econòmic ni per les parts 
en el procés ni per les instituci-
ons signatàries.

La Comissió Mixta ICAT-
DGP farà un informe anual de 
seguiment dels processos rea-
litzats, dels centres de treball 
on s’han produït els conflictes, 
del compliment dels acords as-
solits i de totes aquelles qües-
tions que considerin rellevants 
en relació amb les controvèrsi-
es que es puguin produir entre 
els membres d’ambdues insti-
tucions.

El procés de mediació no comportarà cap cost econòmic ni per les parts en el procés ni per les 
institucions signatàries.

El conseller d’Interior acompanyat de la Junta de Govern de l’ICAT i d’altres autoritats
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La Fundació de l’ICAT aprova una línia d’ajuts 
econòmics per a col·legiats amb ingressos baixos

 La Fundació de l’ICAT ha 
volgut incloure, en el progra-
ma de suport als col·legiats 
que travessen situacions per-
sonals delicades, els casos dels 
companys que tenen ingressos 
especialment baixos, una casu-
ística que s’ha incrementat en 
els darrers anys. La crisi econò-
mica i les precàries condicions 
d’exercici professional que im-
posa el mercat s’han agreujat 
durant els últims anys i han 
portat a situacions en les que es  
que fa molt difícil de cobrir les 
necessitats més bàsiques.

La situació afecta especial-
ment als col·legiats més joves, 

però també a altres franges 
d’edat. En aquest sentit, el pro-
grama d’ajuts de la Fundació de 
l’ICAT estableix uns barems 
d’ingressos per sota dels quals 
es pot demanar aquest suport 
econòmic.  

Els advocats que optin a per-
cebre aquests ajuts hauran de 
tenir una antiguitat mínima 
d’un any com a col·legiats de 
l’ICAT i estar al dia de les se-
ves obligacions com a tals. Les 
assignacions de fons tindran en 
compte els paràmetres de ne-
cessitat, utilitat i urgència. En 
aquest sentit, es podran ator-
gar ajuts provisionals quan les 

situacions d’extrema urgència 
així ho requereixin. 

Dins del programa d’ajuts de 
la Fundació l’ICAT s’inclouen 
també altres supòsits com ara 
patir discapacitats o seqüeles 
que dificultin l’exercici de la 
professió o tenir al seu càrrec 

familiars amb diversos graus 
de dependència. Un altre dels 
àmbits que és objecte de pro-
tecció en aquesta línia d’ajuts 
són els casos de violència de gè-
nere, que també tenen suports 
econòmics específics 
A la web del Col·legi (www.
icatarragona.com) es troba 
disponible la sol·licitud per als 
ajuts, així com també altra in-
formació d’interès relacionada 
amb la nostra fundació, com 
els comptes, les col·laboracions 
de l’ICAT com a patró i amb 
altres associacions o el progra-
ma de voluntariat obert a tots 
els col·legiats.

Els advocats que optin a percebre aquests ajuts hauran de tenir una antiguitat mínima d’un any.

El Fiscal en Cap de l’Audiència Provincial visita la seu institucional 
L’acte va tenir lloc el 27 de novembre de 2015 a la sala de juntes.

 La Junta de Govern de 
l’ICAT, encapçalada pel degà 
Manel Albiac, va rebre a la seu 
col·legial el Fiscal en Cap de l’Au-
diència Provincial de Tarragona, 
Xavier Jou Mirabent. La visita va 

servir per presentar formalment 
l’equip de govern del Col·legi al 
principal representant de la Fis-
calia a Tarragona, a qui el degà 
va  informar dels serveis i de les 
línies d’actuació endegades dins 

de les competències del nostre 
Col·legi i va expressar la volun-
tat col·laboració entre ambdues 
institucions. Per la seva banda, el 
Sr. Jou va explicar la composició 
actual de la fiscalia i la seva orga-

nització, així com la distribució 
territorial.  Després d’un interes-
sant intercanvi d’opinions, Jou 
va agrair la invitació de l’ICAT 
i va signar en el Llibre d’Honor 
del Col·legi.

Xavier Jou, acompanyat de l’equip de Junta. A la dreta, signant el Llibre d’Honor de l’ICAT.
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 Dins del marc de les trobades 
institucionals que es promouen 
amb organismes i entitats del 
territori, el passat dia 6 de no-
vembre la Junta de Govern de 
l’ICAT va visitar l’Ajuntament 

de Salou aprofitant que cele-
brava la seva reunió de Govern. 
Els va rebre l’alcalde Pere 
Granados, també col·legiat a 
l’ICAT, que els va mostrar part  
de les instal·lacions municipals, 

com ara el Palau de Congres-
sos i Teatre Auditori a més de 
la sala de sessions plenàries de 
l’Ajuntament. 

El degà va agrair la benvin-
guda institucional i va lliurar-li 

un obsequi en nom del Col-
legi.  També va explicar a l’Al-
calde  els projectes de formació, 
de millora i de futur en els que 
l’equip de  junta treballa des de 
l’any 2013.

L’alcalde de Salou rep als membres de l’equip de 
govern del Col·legi

La Junta de Govern de l’ICAT 
celebra la reunió al Vendrell

 El dia 18 de desembre, la Jun-
ta de Govern es va reunir amb la 
jutgessa degana del Vendrell per 
tractar temes relacionats amb 
la professió i sobre el funciona-
ment dels jutjats d’aquest partit 
judicial. Entre les propostes i ac-
cions a realitzar es van acordar 
dur a terme gestions per a que la 
resolució de la Comissió d’Assis-

tència Jurídica Gratuïta estigui a 
disposició del jutjat amb temps 
suficient abans del dia de la vis-
ta. 

També es van tractar temes 
relacionats amb l’oficina judi-
cial per millorar el seu funcio-
nament. Seguidament, la Junta 
de Govern va continuar amb la 
seva reunió quinzenal.

L’ICAT posa en funcionament el «Portal de 
la Transparència» 

 El Col·legi va posar en funcio-
nament el passat mes de gener de 
2016 el seu “Portal de la Trans-
parència”, un espai a internet on 
es facilita tota la informació so-
bre la nostra institució, tant pel 
que fa a l’estructura i òrgans de 
govern, les normatives internes 
i els serveis que oferim, a banda 
de tota la informació rellevant 

sobre l’ICAT i les seves funci-
ons. L’objectiu d’aquesta eina 
informativa és facilitar el conei-
xement de la institució tant als 
col·legiats com a la societat en 
general. 

Els continguts s’organitzen a 
partir d’un menú que els classi-
fica en diversos apartats, com els 
que detallen la composició de 

la Junta de Govern, el deganat, 
els diversos departaments de 
l’ICAT i el seu personal, etc. Pel 
que fa als serveis, hi ha espais de-
dicats als programes de formació 
i a les relacions amb l’Adminis-
tració i la Justícia, amb tota la 
informació sobre el torn d’ofici, 
entre d’altres. També hi ha una 
pestanya que permet accedir a 
la informació sobre la normativa 
professional i col·legial i la deon-
tologia. Especial importància té 

l’etiqueta que permet accedir als 
comptes, on sota la pestanya ‘In-
formació econòmica’, es pot ac-
cedir als pressupostos de l’ICAT 
i també als informes d’auditoria 
als que s’ha sotmès. 

El portal és accessible a través 
d’un bàner situat a la web del 
Col·legi (www.icatarragona.
com). La creació d’aquest punt 
d’informació institucional és una 
exigència de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre.

reDescubre

laleydigital360 es la solución jurídica integral para el profesional 
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formación y software que te ayudará a ser un profesional más 
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del CGPJ y de los 
miembros de la 
carrera judicial
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La pensió de viduïtat dels advocats

 

 

La legislació estableix que els 
advocats hem de tenir concer-
tades un conjunt de cobertu-
res de previsió personal, entre 
elles, una prestació de viduïtat 
en favor dels nostres cònjuges 
o parelles. L’objectiu d’aquesta 
prestació és compensar econò-
micament a la parella supervi-
vent per la disminució d’ingres-
sos que causaria la nostra mort.

Segons el règim de previsió 
social de cada advocat, la pres-
tació de viduïtat serà satisfeta 
per la Seguretat Social, per la 
seva mútua privada alternativa 
o, si és el cas, per ambdues.

Cobertura pública de la 
Seguretat Social
Els advocats exercents per 
compte aliè, i els que estan per 
compte propi i hagin triat el 
règim d’autònoms, tenen la 
pensió de viduïtat coberta per 
la Seguretat Social. En ambdós 
casos els requisits i quanties 
són variats i complexes, encara 
que es podrien resumir:

•	Qui té dret a la percep-
ció? Les persones que hagin 
tingut vincle matrimonial o 
acreditin ser parella de fet de 
l’advocat mort. D’haver més 
d’un beneficiari (separació o 
divorci), la pensió es reparteix 
en proporció als temps de con-
vivència.

•	Quines condicions s’exi-
geixen per a la pensió de vi-
duïtat? Per advocats en actiu, 
hauran d’haver cotitzat un mí-
nim de 500 dies ininterrompu-
dament durant els 5 anys previs 
a la mort. En qualsevol cas, do-
narà dret haver cotitzat almenys 
15 anys durant la vida laboral.

•	Com es calcula l’import 
de la pensió? Per defecte és el 
52% de la base reguladora de 
l’advocat, tot i que pot arribar 
fins al 70% segons les circums-
tàncies del beneficiari. La base 
reguladora es calcula sumant 
les bases de cotització de 24 
mesos i dividint entre 28 la 
xifra resultant.

•	Fins quan es paga la pen-
sió? Fins a la mort del benefi-
ciari o fins que contregui nou 
matrimoni o constitueixi pa-
rella de fet.

Cobertura privada de la 
mútua professional
Segons la Disposició Addici-
onal 46 de la Llei 27/2011, la 

A molts advocats ens preocupa el nivell d’ingressos que tindrien els nostres cònjuges o parelles
si moríssim de manera prematura.

SEGURETAT SOCIAL
ALTER 

MÚTUA DELS 
ADVOCATS

Naturalesa Pública Privada

Pensió específica 
de viduïtat?

SÍ SÍ

Forma de la 
prestació

Renda mensual. 12 o 14 pagues, 
segons la causa de la mort de 

l’advocat

Renda mensual 
12 pagues

Beneficiaris

Cònjuge i parella de fet. També 
parella separada o divorciada.

La pensió es reparteix entre els 
beneficiaris amb dret que la 

sol·licitin

Persona 
designada a la 
pòlissa, sense 
límit de vincle 

o gènere

Requisits per a 
l’advocat

Haver cotitzat 500 dies 
ininterrompudament durant 

els 5 anys previs a la mort o 15 
anys durant la vida laboral

Disposar de 
pòlissa en vigor 

(cobertura 
immediata)

Quantia de la 
pensió

Càlcul complex havent de 
considerar diferents variables
En general, el 52% de la base 

reguladora dels últims 24 mesos

La escollida 
per l’advocat

Extinció de la 
pensió

Per mort del beneficiari o 
en cas de contreure nou 

matrimoni o constituir parella 
de fet

 Per mort del 
beneficiari 

(pensió 
vitalícia)

Incompatibilitats
Altres pensions de viduïtat 
de la Seguridad Social (amb 

excepcions)

No n’hi 
ha sempre 

complementa 
altres pensions

Fiscalitat Tributa per IRPF
Tributa per 

IRPF1)

1) En cas de cobertura en opció alternativa al RETA. En cobertura lliure i complementària, 
tributaria per successions i donacions.

 Cinta Caminals 
Hernández
Presidenta de la Comissió 
d’Expansió i Desenvolupa-
ment d’Alter Mútua dels 
Advocats

ESTUDIS
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cobertura alternativa de la nos-
tra mútua de Previsió Social ha 
d’incloure una prestació de vi-
duïtat per al cas de defunció de 
l’advocat. A més, el seu import 
no pot ser inferior al 60% de la 
pensió mínima de viduïtat de 
la Seguretat Social.

Alter Mútua dels Advocats 
inclou una pensió de viduïtat 
mensual, sent les seves princi-
pals característiques:

a) L’advocat contracta l’im-
port de la pensió que desitja i la 
cobertura és immediata. 

b) Pot designar com a bene-
ficiària la persona que vulgui, 
sense limitació de vincle perso-
nal o gènere.

c) Si l’advocat no té cònju-
ge o parella, no ha d’incloure 
aquesta cobertura, ni per tant 
pagar per ella. 

d) La pensió de viduïtat 
d’Alter Mútua es pot contractar 
de forma independent, com a 

complement de qualsevol altre 
règim de previsió, sigui públic 
o privat.

Les pensions de viduïtat 
són suficients?
Molts advocats ens consulten 
sobre quin és l’import de la 
pensió de viduïtat que haurien 
de contractar. Respondre ade-
quadament a questa pregunta 
exigeix un estudi personalit-
zat, que tingui en compte la 
situació econòmica i familiar 
de l’advocat i el seu règim de 
previsió social. Només com a 
referència, la pensió mitjana de 
viduïtat dels treballadors au-
tònoms és de 469€/mes, xifra 
que molts advocats conside-
rem insuficient.

Per als advocats adscrits a la 
Seguretat Social, convé verificar 
els requisits, limitacions i quan-
titats de la pensió de viduïtat. 
No poder acreditar la convivèn-

cia, o no haver cotitzat els perí-
odes mínims, pot deixar sense 
pensió a la nostra parella. A més 
a més, els advocats que cotitzen 
per la base mínima d’Autònoms 
poden trobar-se amb una pen-
sió exigua.

Als advocats que hagin es-
collit una mútua privada, els 
aconsellem revisar l’import de 
la prestació de viduïtat i valo-
rar si es suficient per cobrir les 
necessitats actuals i futures del 
seu cònjuge o parella. S’ha de 

mirar amb especial atenció les 
edats de la parella i els fills de 
l’Advocat, ja que condicionen 
el nombre d’anys de percepció 
de les rendes.

Si desprès de fer aquesta 
revisió, l’advocat conclou que 
la pensió de viduïtat és insu-
ficient, la nostra recomanació 
és que sol·liciti l’assessorament 
d’un expert per tal que l’ajudi a 
escollir el producte i la quan-
titat adequada per completar 
el seu règim de previsió actual.

«Els advocats adscrits a la Seguretat 
Social haurien de verificar els requisits 
per cobrar la viduïtat, ja que no poder 
acreditar la convivència o no haver 
cotitzat els períodes mínims pot deixar 
sense pensió la nostra parella.»
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El judici verbal després de la reforma de la 
Llei 42/2015, de 5 d’octubre 

Introducció 
La reforma del procediment 
verbal feta per la Llei 42/2015, 
de 5 d’octubre, aplicable als 
procediments verbals iniciats 
a partir del dia 7 d’octubre de 
2015, té com a finalitat, diu 
I’exposició de motius, “refor-
zar las garantías derivadas del 
derecho constitucional a la tu-
tela judicial efectiva, que son 
fruto de la aplicación práctica 
de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil y que venían siendo de-
mandadas por los diferentes 
operadores jurídicos”. 
Aixo es pretén aconseguir fo-
namentalment de tres mane-
res: Incrementant les garanties 
del demandat, fent que I’actor 
hagi de presentar normalment 
no una demanda succinta sinó 
ordinaria; incrementant les 
garanties del actor, fent que 
el demandat hagi de contestar 
per escrit a la demanda, apor-
tant ja proves documentals 
amb ella; i c1arificant millor la 
lIei determinats aspectes pro-
cessals. 
Així dones, el procediment 
verbal s’iguala notablement al 
procediment ordinari, excepte 
per I’absencia de I’audiencia 
previa i en els terminis proces-
sals fonamentalment, el que fa 
pensar que seria aconsellable 
pot ser I’existencia d’un únic 
procediment civil, amb les 
particularitats que s’haguessin 
de fer per raó de la materia a 
tractar. 

REFORMES 
1.-POSTULACIÓ 
La reforma ha c1arificat els 
casos en que no és preceptiva 

la intervenció d’advocat i pro-
curador, precisant la redacció 
deis arts. 23.2 i 31.2 LEC, de 
manera que ara ja diu que no 
sera preceptiu advocat ni pro-
curador en els ‘’judicis verbals 
la determina ció deIs quals 
s’hagi efectuat per raó de la 
quantia i aquesta no excedeixi 
els 2.000 euros”. 
Per tant, i com ja venia dient 
la doctrina, sera preceptiva la 
seva intervenció en els verbals 
per raó de la materia sempre, 
qualsevol que sigui la seva 
quantia. 

2.-DECLINATORIA 
Si abans la declinatoria s’ha-
via de presentar en el pro-
cediment verbal en els cinc 
primers dies posteriors a la 
citació pel judici, ara, amb la 
reforma de I’art. 
64.1 LEC, la declinatoria s’ha 
de proposar “dins els deu pri-
mers dies del termini per con-
testar la demanda, i té I’efecte 
de suspendre, fins que sigui 
resolta, el termini per contes-
tar i el curs del procediment 
principaf ’. 
Així doncs, el termini per a 
proposar-Ia s’equipara al ter-
mini per a contestar la deman-
da -10 dies-. En la practica 
aixo pot plantejar problemes 
qua n es presenti la declina-
toria esgotant el termini deis 
10 dies. Per aixo, en tals casos 
seria aconsellable presentar la 
declinatoria i contestar segui-
dament la demanda, pel cas 
que la declinatoria no sigui 
estimada. 

3 . -AC UMUL AC I Ó  D E 
PROCEDIMENTS 
L’acumulació del procediment 
verbal, a un procediment ordi-
nari o a un altre verbal, es fara 
ara igual que I’acumulació deis 
procediments ordinaris, és a 
dir, sol·licitant-ho per escrit 
i iniciant-se I’incident d’acu-
mulació (art. 80 LEC). 

4.-DEMANDA 
4.1.-Demanda ordinaria i de-
manda succinta o amb imprés 
normalitzat 
La reforma de I’art. 437 ha 
fet que el procediment ver-
bal no hagi de comenltar ja 
per demanda succinta sinó 
“mitjam;ant una demanda, 
amb el contingut i la forma 
propis del judici ordinarl’. 
Solament quan el demandant 
no actüi amb advocat i pro-
curador pot formular una de-
manda succinta, podent a tal fi 
emplenar els impresos norma-
litzats que han d’estar a la seva 
disposició a I’organ judicial. 
Aquests impresos normalit-
zats, de demandada de verbal 
i de contestació, han estat pu-
blicats al BOE de data 28-1-
2016. 

4.2.-Possibilitat de donar la di-
recció de correu electronic per 
a la localització del demandat 
En tota demanda I’actor “ha 
d’indicar totes les dades que 
conegui del demandat i que 
puguin ser útils per localitzar-
Io, com ara números de tele-
fon, de fax, adrec;a de correu 
electrónic o similars” (art. 155 
LEC). 

 Joan Perarnau i Moya 
Magistrat jutge de la Secció 
Tercera de l’Audiència 
Provincial de Tarragona

ESTUDIS



FÒRUM JURÍDIC 39N60/2016

5.-CONTESTACIÓ DE LA 
DEMANDA 
5.1.-Contestació per escrit en 
el termini de 10 dies 
Un cop admesa la demanda, 
s’ha de donar trasllat al de-
mandat perqué la contesti per 
escrit en el termini de deu dies 
de conformitat amb el que es 
disposa per al judici ordinario 
És sens dubte una de les grans 
reformes. El termini de 10 dies 
per a contestar era el previst 
per als verbals amb contesta-
ció escrita, havent volgut el le-
gislador, i així ho diu, fer una 
unificació a tal efecte. Aquest 
termini, pero, no sembla molt 
adequat per curt, ja que s’ha 
passat de poder tenir el de-
mandat normalment mesos 
per a contestar -oralment en 
el moment del judici-a tenir 
la meitat del termini previst al 
procediment ordinario 
Ara, amb la contestació escrita, 
s’hauran de presentar els docu-
ments i els informes pericials 
en que el demandat fonamenti 
la seva oposició i en tingui dis-
ponibilitat, és a dir, els referits 
en els arts. 264 i 265 LEC. No 
s’ha modificat I’art. 337, de 
manera que “si no és possible 
a les parts aportar dictamens 
elaborats per perits designats 
per aquestes juntament amb la 
demanda o contesta ció, han 
d’expressar en I’una o I’altra 
els dictamens de que, si s’escau, 
pretenguin valer-se, que han 
d’aportar, per al seu trasllat a la 
part contraria, quan en dispo-
sin, i en tot cas cinc dies abans 
d’iniciar-se (. ..) la vista en el 
verbal”. 

5.2.-Rebel·lia 
Si el demandat no compareix 
en forma en el termini de 10 
dies sera declarat en rebeHia 
pel Lletrat al servei de I’Admi-
nistració de Justícia (abans la 
rebel·lía es declarava pel Jutge 

quan el demandat no compa-
reixia en forma a la vista). 

5.3.-Nous continguts de la 
contestació 

IMPUGNACIÓ DE L A 
QUANTIA DEL PLET O 
DE LA CLASSE DE JU-
DICI PER RAÓ DE LA 
QUANTIA 
La reforma de I’art. 255.3 LEC 
fa que ara, en el judici verbal, el 
demandat hagi d’impugnar la 
quantia o la classe de judici per 
raó de la quantia no en I’acte 
del judici sinó en la contesta-
ció a la demanda, i el tribunal 
ha de resoldre la qüestió en la 
vista, abans d’entrar en el fons 
de I’afer i amb el tramit previ 
d’audiencia de I’actor. 

DEMANAR AJUDA AL 
JUTJAT PER AFER PERI-
CIALS QUE NO HAGI 
POGUT APORTAR AMB 
LA CONTESTACIÓ 
Com ara el demandat haura 
d’aportar amb la seva contesta-
ció a la demanda els dictamens 
pericials elaborats per perits 
designats per ell, si no els pot 
aportar amb la seva contesta-
ció escrita ha de justificar la 
impossibilitat d’obtenir-Ios 
dins el termini per contestar, 
pero, i és el que ha afegit la re-
forma, podra demanar al jutjat 
que es permeti “al demandat 
examinar per mitja d’un advo-
cat o perit les coses i els lIocs 
!’estat i les circumstancies deIs 
quals siguin rellevants per a la 
seva defensa o per a la prepara 
ció deIs informes pericials que 
pretengui presentar. Així ma-
teix, quan es tracti de reclama-
cions per danys personals, pot 
instar I’actor perque en per-
meti I’examen per part d’un 
facultatiu, a fi de preparar un 
informe pericial” (art. 336.5 
LEC). 

Aquest precepte, que preveu 
el que ja s’estava fent a la prac-
tica quan les pericials no es 
podien fer perqué I’altra part 
no col’laborava en la seva re-
alització o les obstaculitzava, 
precepte aplicable a tots els 
procediments, no té, pero, una 
redacció gens afortunada, ja 
que és evident que tal dret, a 
demanar al jutjat ajuda per a 
poder fer la pericial quan I’al-
tra part no col·labora 
o I’obstaculitza, el tindran 
ambdues parts, actor i deman-
dat. 
Perque es pugui demanar I’au-
xili del jutjat sera necessari 
acreditar que s’ha intentat fer 
la pericial i no s’ha aconseguit 
per impediment o obstacu-
lització de I’altra part o d’un 
tercer. 
Aquesta pericia l  s’haura 
d’aportar, per al seu trasllat a 
la part contraria, quan en dis-
posi d’ella, i en tot cas cinc dies 
abans d’iniciar-se la vista. 

PRONUNCIAR-SE SOBRE 
LA CELEBRACIÓ O NO 
DE LA VISTA 
El demandat, en el seu escrit 
de contestació, s’ha de pronun-
ciar, necessariament, sobre la 
pertinencia de la celebració o 
no de la vista. 

RECONVENCIÓ 
En la contestació escrita de 
la demanda pot el demandat 
presentar reconvenció. Un cop 
admesa, la reconvenció es re-
geix per les normes previstes 
en el judici ordinari, “evat del 
termini per a la seva contesta-
ció, que sera de deu dies. 

OPOSICIÓ D’UN CRE-
DIT COMPENSABLE 
El demandat pot oposar també 
en la contestació a la demanda 
I’existencia d’un credit com-
pensable, i és aplicable lIavors 

el que disposa I’article 408, és 
a dir, I’actor tindra, si vol, un 
termini de 10 dies per a opo-
sar-se a tal compensació. 

6.-VISTA 
6.1.-PROCEDIMENT VER-
BAL SENSE VISTA 
Una altra novetat important 
de la reforma és la possibilitat 
que en el procediment no hi 
hagi vista o judici, de mane-
ra que es dicti sentencia sense 
ella. 
Solament hi haura vista quan 
alguna de les parts la demani o 
bé el jutge I’acordi si la consi-
dera adient. 
El demandat, en el seu escrit 
de contestació, s’ha de pronun-
ciar, necessariament, sobre la 
pertinencia de la celebració de 
la vista. Igualment, el deman-
dant s’ha de pronunciar sobre 
aixo, en el termini de tres dies 
des del trasllat de I’escrit de 
contestació. 
Si cap de les parts la sol, licita 
i el tribunal no en considera 
procedent la celebració, ha 
de dictar sentencia sense més 
tramits. És més, en qualsevol 
moment posterior, previ a la 
celebració de la vista, qualsevol 
de les parts pot desistir de la 
seva sol, licitud de fer vista i, en 
aquest cas, s’ha de donar tras-
llat a I’altra part pel termini de 
tres dies i, un cop transcorre-
gut aquest termini, si no s’han 
formulat aHegacions o no s’ha 
manifestat oposició, les actu-
acions queden concluses per 
dictar sentencia si el tribunal 
així ho considera. 

6.2.-NOU TERMINI PER 
A FER LA VISTA i NOU 
TERMINI PER A INDI-
CAR LES PARTS QUI HA 
DE CITAR EL JUTJAT PER 
A LA VISTA 
Contestada la demanda i, si 
s’escau, la reconvenció o e/ 
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credit compensable, o trans-
correguts els terminis corres-
ponents, el secretari judicial, 
quan s’hagi de celebrar la vis-
ta, ha de citar les parts amb 
aquesta finalitat dins els cinc 
dies següents. La vista ha de te-
nir lIoc dins el termini maxim 
d’un mes. 
No s’estableix ara un termini 
mínim entre la cita ció i la vista 
(abans havien d’haver com a 
mínim 10 dies entre la citació 
i la vista), supressió que no té 
sentit. En tot cas, entre la cita-
ció i la vista hauran de passar 
necessariament més de 5 dies, 
ja que és aquest el nou termini 
-abans eren 3 dies-que tenen 
les parts, des de reben la cita 
ció pel judici, per indicar al 
jutjat les persones que, pel fet 
de no poder-les presentar elles 
mateixes, han de ser citades 
pel secretari judicial a la vista 
perque declarin en qualitat de 
part, testimonis o perits, o bé 
per poder demanar respostes 
escrites a carrec de persones 
jurídiques o entitats públiques 
(art. 440 LEC). 

6 . 3 . - D E S E N V O LU PA -
MENT DE LA VISTA 
El nou arto 443.2 LEC esta-
bleix que “Si les parts no han 
arribat a un acord o no es mos-
tren disposades a concloure ‘1 
immediatament, el tribunal ha 
de resoldre sobre les circum-
stancies que puguin impedir 
la valida prossecució i terme 
del procés mitjam:;ant una 
sentencia sobre el fons d’acord 
amb els articles 416 i següents. 
Si no s’han suscitat les qüesti-
ons processals a que es referei-
xen els apartats anteriors o si, 
un cop formulades, el tribunal 
resolla continuació de I’acte, 
s’ha de donar la paraula a les 
parts per fer ac/ariments i fi-
xar els fets sobre els quals hi ha 
contradicció. Si no hi ha con-

formitat sobre els fets, s’han de 
proposar les proves i s’han de 
practicar seguidament les que 
resultin admeses”. 
Per tant, el Jutge ha de resol-
dre, oralment i en l’inici de la 
vista, les qüestions o excepci-
ons processals que hagi plan-
tejat el demandat en la seva 
contestació, oint previament 
al actor al respecte, podent 
també resoldre les que d’ofici 
pugui apreciar. Si estima algu-
na excepció que impedeix la 
continuació del procediment, 
així ho acordara. El deman-
dat no pot impugnar en aquest 
moment la falta de jurisdicció 
o de competencia del tribunal, 
que va haver de pro posar en 
forma de declinatoria (art. 64 
LEC), sens perjudici de I’apre-
ciació d’ofici pel tribunal de la 
seva falta de jurisdicció o de 
competencia. 
En cas que resolgui desesti-
mar-les i continuar el proce-
diment, les parts poden fer 
aclariments o rectificacions als 
seus escrits de demanda i con-
testació, sense alterar substan-
cialment les seves pretensions 
ni fonaments. També poden 
al·legar fets nous o de nova no-
tícia. 
Seguidament fixaran els fets 
controvertits i proposaran les 
proves. No és necessari que les 
parts presentin instructa de les 
proves que proposin, a dife-
rencia del que passa en el pro-
cediment ordinario 

6.4.-RECURSOS CONTRA 
L’ADMISSIÓ O INADMIS-
SIÓ DE PROVES 
El nou arto 446 LEC, i tam-
bé I’art. 285.2 LEC, estableix 
que “Contra les resolucions 
del tribunal sobre admissió o 
inadmissió de proves només 
es pot interposar un recurs de 
reposició, que s’ha de substan-
ciar i resoldre a I’acte, i, si es 

desestima, la part pot formular 
protesta a I’efecte de fer valer 
els seus drets, si s’escau, en la 
segona instancia”. 
S’estableix, dones, el mateix 
sistema de recurs que en el pro-
cediment ordinari (abans s’ha-
via de presentar en el verbal 
solament una mera protesta). 
I s’especifica que procedeix el 
recurs de reposició oral contra 
tota admissió o inadmissió de 
proves (abans es deia que el re-
curs era contra la inadmissió o 
bé contra I’admissió de les pro-
ves obtingudes il·legalment). 

6.5.-MÉS NORMES SOBRE 
LA PROVA PERICIAL 
Els dictamens la necessitat o la 
utilitat deis quals estigui sus-
citada per la contestació a la 
demanda els han d’aportar les 
parts, per al seu trasllat a les 
parts contraries, com a mínim 
amb cinc dies d’antelació a la 
celebració de la vista; les parts 
han de manifestar al tribunal si 
consideren necessari que con-
corrin a la vista els perits au-
tors deis dictamens (art. 338.2 
LEC). 
Si, a consequencia de les al-
legacions o les pretensions 
complementaries o els fets 
nous o de nova noticia plan-
tejats en la vista i admesos pel 
jutge, les parts sol·liciten a la 
vista la designació d’un perit, 
s’ha d’interrompre la vista fins 
que es dugui a terme el dicta-
men (art. 339.3 LEC). 

6.6.-CONCLUSIONS 
Practicades les proves, el tribu-
nal pot concedir a les parts un 
torn de paraula per formular 
oralment conclusions. 
És, dones, una potestat del jut-
ge donar o no aquest tramit 
de conclusions. El contingut 
de les mateixes sera el previst 
a I’art. 433.2 LEC per I’ordi-
nari. 

7.-NOTES FINALS 
Res diu la reforma respecte 
a si hi ha en el procediment 
verbal diligencies finals, per 
la qual cosa s’ha de seguir 
concloent que no. 
Sí es diu, en canvi, que sera 
aplicable també al verbal el 
problematic arto 400 LEC 
(preclusions d’al·legacions i 
litispendencia/cosa jutjada). 
En els casos de Monitori 
previ, la reforma de I ’art. 
818.2 LEC estableix ara que, 
presentada oposició al pa-
gament per part del deutor, 
oposició en que ara ha d’al’le-
gar de manera fonamentada 
i motivada les raons per les 
quals, al seu parer, no deu, 
en tot o en part, la quantitat 
reclamada, “quan la quantia 
de la pretensió no excedeixi 
la propia del judici verbal, el 
secretari judicial ha de dictar 
un decret en que es doni per 
acabat el procés monitori i 
s’acordi seguir la tramitació 
d’acord amb el que es preveu 
per a aquest tipus de judi-
ci, i ha de donar trasllat de 
I’oposició a I’actor, el qualla 
pot impugnar per escrit en 
el termini de deu dies. Les 
parts, en els seus respectius 
escrits d’oposició i d’impug-
nació d’aquesta, poden sol-
licitar la celebración d’una 
vista, seguint els tramits que 
preveuen els articles 438 i se-
güents”. 
En aquests casos, dones, com 
I’escrit d’oposició al monito-
ri és ja una auténtica contes-
tació, es preveu que J’actor 
pugui impugnar-lo, ja que la 
seva petició de monitori (art. 
814 LEC) difícilment es pot 
considerar una demanda. 
Fets aquests escrits, equiva-
lents a la demanda i contes-
tació ordinaris, continuara el 
judici verbal conforme a les 
seves normes generals. 
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 L’any 2015 van passar per 
les instal·lacions de la biblio-
teca de l’ICAT  prop de 5.000 
col·legiats, es van prestar 1.046 
monografies i es va invertir en 
el seu fons 26.775€. La base de 
dades més consultada continua 
sent la de Sepín, seguida de la 
d’Aranzadi Insignis i la Ley Di-
gital.

Respecte les visites al catàleg 
online (http://icat.cataleg-bi-
blioteca.cat/opac), l’increment 
respecte als altres anys ha estat 
molt significatiu, passant de les 
3.662 visites el 2013 a les 9.358 
de 2015.

Segons Antoni Mendía, bi-
bliotecari de la Junta de Go-

vern, “els recursos que el Col-
legi ha destinat al servei de 
biblioteca s’han optimitzat al 
màxim, especialment pel que 
fa a les subscripcions”. I afe-

geix “actualment, un col·legiat 
a l’ICAT pot utilizar el servei 
de biblioteca no només presen-
cialment a la seu de Tarragona, 
sinó també a les diferents seus 

col·legials, ja sigui consultant 
bases de dades o bé utilitzant 
els servei de petició i retorn de 
préstecs, entre altres”. Per últim 
apunta “l’objectiu per al 2016 
continuarà en aquesta línia de 
revisió constant de les necessi-
tats dels col·legiats, incremen-
tant els fons més demandats i 
donant de baixa els menys con-
sultats, a la vegada que es conti-
nuarà enriquint els registres del 
catàleg, incorporant els sumaris 
i els resums, i col·laborant amb 
la Comissió de Biblioteques del 
Consell, de la qual el degà de 
Tarragona n’és el president, per 
potenciar els serveis interbibli-
otecaris comuns”.

Prop de 5.000 usuaris visiten 
anualment la biblioteca del Col·legi
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Gràcies a l’acord entre el Consell de Col·legis d’Advocats de Catalun-
ya i vLex tots el col·legiats de Tarragona poden gaudir d’una subs-
cripció gratuïta a un producte específic vLex, amb una amplia selec-
ció de jurisprudència, legislació, formularis i doctrina.

A més a més, els col·legiats que així ho vulguin podran accedir al pro-
ducte complert d’vLex amb un important descompte, enviant un co-
rreu a soporte@vlex.com
 
Aprofita aquesta oportunitat!

Per més informació: http://promos.vlex.com/cicac-bbdd/

Informació jurídica intel·ligent

BIBLIOTECABIBLIOTECA

Selecció de novetats  (abril 2016)

Guía práctica sobre la reforma 
de la Ley General Tributaria

RODRÍGUEZ ARANA, Miguel 
Ángel.
Lex Nova, 2016. 226 p.
Topogràfic biblioteca: 342.992 
ROD

La prueba en el proceso social

PRECIADO DOMÈNECH, Car-
los Hugo; PURCALLA BONILLA, 
Miguel Ángel.
Lex Nova, 2016. 832 p.
Topogràfic biblioteca: 349.214 
PRE

Formularis de dret civil català: 
Família

TORRENT, Jaume; GUIRAO, 
Virginia,
Tirant lo Blanch, 2016. 732 p.
Topogràfic biblioteca: 
347.1(467.1):6 TOR

Código Civil comentado y con 
jurisprudencia

O’CALLAGHAN MUÑOZ, 
Javier.
La Ley, 2016. 2269 p.
Topogràfic biblioteca: 347(46)-2 
COD

Manual sobre protección de 
consumidores y usuarios
LASARTE ÁLVAREZ, Carlos.
Dykinson, 2016. 297 p.
Topogràfic biblioteca: 347.778 
LAS

Guía práctica de solución de 
conflictos ante accidentes de 
tráfico

Wolters Kluwer, 2016. 405 p.
Topogràfic biblioteca: 347.59 MAG

Código Penal. Comentarios y 
Jurisprudencia (4.ª edic.)

Sepín, 2016.  2 vols. (3.646 p.)
Topogràfic biblioteca: 343 (46)-2 
COD

Partición de la herencia

POUS DE LA FLOR, Mari Paz.
Juruá, 2016. 225 p.
Topogràfic biblioteca: 347.66 
POU
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SOCI OFICIAL

Junts amb Tarragona
en cada desafiament
A Repsol estem compromesos amb Tarragona i els seus reptes. 
Per això, el Complex Industrial de Repsol a Tarragona
patrocina els XVIII Jocs Mediterranis, mostrant una vegada més 
el seu suport a la ciutat. 

Informa’t dels projectes de Repsol a Tarragona a www.tarragona.repsol.com


