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El 20 de desembre celebrarem les eleccions a 
la Junta de Govern del nostre Col·legi, una 
cita en la que els col·legiats de la nostra de-
marcació decidirem a les urnes com volem 

que sigui la gestió de la nostra institució en els propers 
4 anys. Més enllà de preferències sobre persones, mane-
res de fer o estils, des de l’actual Junta fem una crida a 
la participació, per tal que els resultats siguin el màxim 
representatius de l’opinió dels col·legiats. El diàleg en-
tre els advocats i l’ICAT és molt important en el dia a 
dia, i l’hem de continuar potenciant, però pren especial 
rellevància a l’hora de triar quines persones i amb quins 
mètodes gestionaran el nostre Col·legi.
Per part nostra, fem un balanç molt satisfactori 
d’aquests últims 4 anys, en els que hem implantat un 
nou model de gestió, basat en la racionalització dels re-
cursos, enfocant-los decididament a la satisfacció de les 
necessitats dels nostres col·legiats, que pensem que ha 
de ser el veritable leitmotiv de la nostra tasca. En aquest 
sentit, hem reforçat molt l’àrea de formació, amb un 
increment notable dels cursos oferts als advocats de la 

nostra demarcació, cursos a més molt orientats a les ne-
cessitats reals del seu exercici professional. Tot plegat, 
no ha estat incompatible amb una gestió econòmica 
rigorosa que ha permès que, tot i incrementar els ser-
veis al col·legiat, haguem pogut aplicar rebaixes en les 
quotes col·legials, una paradoxa que és possible quan es 
fa una gestió professional, acurada i responsable. 
A més, hem intentat acompanyar el nostre programa 
de govern d’un estil diferent al que estava instaurat al 
Col·legi en els anys anteriors. Hem volgut ser transpa-
rents i propers i, crec, que ho hem aconseguit. Les dues 
línies que han caracteritzat la nostra acció a la Junta 
de Govern -gestió i estil- volen tenir continuïtat en un 
full de ruta que hem preparat per als propers 4 anys del 
que rebreu informació per altres canals. Tanmateix, des 
d’aquestes línies us animem a decidir el proper 20 de 
desembre com ha de ser l’ICAT del futur, perquè conti-
nuï sent una institució que, a banda de representar-nos 
als advocats, millori les condicions en les que els profes-
sionals del dret de Tarragona, Valls i El Vendrell exer-
cim la nostra professió. Tots plegats, seguim endavant. 

Seguim endavant

‘Des d’aquestes línies us animem a la participació el proper 20 
de desembre, perquè entre tots decidim com ha de ser l’ICAT 
del futur, una institució que a banda de representar-nos als 

advocats ha de continuar treballant per millorar les condicions 
en les que exercim la nostra professió’

 Manel Albiac Cruxent
 Degà

    Col·legiat núm. 1882
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 Com ja es tradició des de fa 
uns anys, l’ICAT organitza el 
sopar de comissions col·legials 
a l’estiu, coincidint amb el final 
de l’any judicial i l’inici de les va-
cances.

Amb aquesta vetllada, la Junta 
de Govern vol retre el merescut 

homenatge a totes aquelles per-
sones que, de forma desinteres-
sada, dediquen el seu temps en 
benefici del col·lectiu. Enguany 
la cita va tenir lloc el divendres 
dia 15 de juliol i l’escenari escollit 
per a la celebració va ser el Club 
Nàutic de Tarragona. La nit va 

reunir a nombrosos col·legiats 
que, durant una bona estona, 
van deixar de banda els compro-
misos i obligacions habituals en 
la professió per compartir una 
agradable vetllada amb amics i 
companys. En acabar el sopar va 
tenir lloc el sorteig d’obsequis; 

tants, que n’hi va haver per a tot-
hom. Seguidament, la festa va 
continuar en una zona chill out 
reservada per a l’ocasió. Des de 
la Junta de Govern us animem a 
participar en alguna de les secci-
ons i comissions col·legials. Junts, 
fem Col·legi!

Homenatge als membres de les comissions col·legials 
en el tradicional sopar d’estiu

Lectures solidàries per Sant Jordi... i 
més activitats

 Aquest any el 23 d’abril, diada 
de Sant Jordi, va escaure’s en dis-
sabte. El Col·legi però va voler ce-
lebrar-ho igualment programant 
i participant en diferents activi-
tats.  Així, i durant tota una set-
mana, col·legiats i col·legiades de 
l’ICAT van col·laborar amb les 
lectures solidàries que cada any 
organitzen els Serveis Territorials 
del Departament de Cultura de 
la Generalitat a Tarragona. En el 
marc de “La veu em frisa”, els vo-
luntaris van llegir textos en català 
en centres hospitalaris i assisten-
cials per apropar la diada a totes 
aquelles persones que no van po-
der celebrar-la al carrer.

També al Col·legi, del 18 al 
22 d’abril, el servei de biblioteca 
va voler celebrar el dia del llibre 
oferint una selecció de més de 

50 títols de duplicats i fons des-
catalogat perquè els col·legiats 
poguessin remenar, triar i endur-
se els exemplars que volguessin. 
La proposta va ser tot un èxit i 
en pocs dies pràcticament es van 
exhaurir tots els volums dispo-
nibles. Esperem repetir-ho l’any 
vinent!
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 Els actes de benvinguda als 
nous col·legiats són reunions 
que periòdicament es celebren 
al Col·legi i que estan presi-
dides pel degà, Manel Albiac, 
acompanyat de membres de la 
Junta de Govern i dels com-
panys del Grup d’Advocats Jo-
ves de Tarragona.

En aquestes trobades, els mà-
xims responsables de la institu-
ció es posen a disposició dels 
nous companys a la vegada que 
donen a conèixer les activitats 
del Col·legi, els seus serveis, les 
instal·lacions i l’equip humà 
que el conforma. Des del mes 
de gener i fins al mes de setem-
bre de 2016 s’han col·legiat a 
l’ICAT trenta-sis lletrats (vint-
i-sis com a exercents i deu com 
a no exercents) i s’han celebrat 

quatre actes de benvinguda.
A part d’aquest acte més ins-

titucional, l’ICAT també va 
organitzar per segon any con-
secutiu el “Sopar de benvin-
guda als nous col·legiats”, que 
es va celebrar el dia 17 de juny 
al restaurant del Club Nàutic, 
i va reunir a prop de 50 com-
panys col·legiats entre els anys 
2013 i 2016. Aquesta vetllada 
vol propiciar un marc de tro-
bada més informal i distès, en 
el que les noves generacions de 
col·legiats puguin compartir 
amb els membres de la Junta 
de Govern experiències, preo-
cupacions i expectatives en re-
lació al Col·legi i a la professió. 
La trobada va ser tot un èxit 
que esperem poder continuar 
repetint.

Presentació de l’ICAT als nous lletrats

Acte de benvinguda del dia 8 de juliol de 2016

VIDA COL·LEGIAL
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 El  divendres dia 27 de maig 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Tarragona va celebrar la seva fes-
ta més institucional en honor 
de Sant Raimon de Penyafort. 
Un total de 13 nous col·legiats 
van rebre per primer cop la im-
posició de la toga, a la vegada 
que també es van distingir   9 
companys pels seus 25 anys 
d’exercici professional continu-
at en l’àmbit del Col·legi i un 
col·legiat, Josep Grogués, que 
aquest any ha superat els 50 anys 
de col·legiació.

A les 13:00 es va celebrar, a la 
parròquia de Sant Pau, la tradi-

cional missa in memoriam en 
sufragi pels companys difunts.

Previ a l’acte central de la fes-
tivitat, el degà i la Junta de Go-
vern van rebre a les principals 
autoritats convidades a l’acte, 
que van signar al llibre d’honor 
del Col·legi.

A les 18:00h va donar inici la 
sessió solemne que va estar pre-
sidida pel ministre de Justícia, 
Rafael Catalá, el conseller de 
Justícia, Carles Mundó, el pre-
sident del Consell dels Il·lustres 
Col·legis d’Advocats de Catalu-
nya, Oriol Rusca, el president 
de l’Audiència Provincial de 

Tarragona, Javier Hernández, la 
tinent fiscal, M. José Osuna -en 
representació del fiscal en cap de 
la Fiscalia de Tarragona-, el pri-
mer tinent d’alcalde de l’Ajunta-
ment de Tarragona, Alejandro 
Fernández, i el degà de l’ICAT, 
Manel Albiac. El degà va  donar 
la benvinguda als assistents i va 
agrair molt especialment la pre-
sència de les autoritats, represen-
tants polítics, socials i dels col-
lectius professionals de la nostra 
ciutat, entre altres personalitats, 
que van voler acompanyar-nos 
en aquesta diada.

El vicedegà, Julio de Parellada, 

El ministre i el conseller de Justícia van reivindicar 
la funció social de l’advocat a la festa patronal
Els actes de celebració van finalitzar amb un sopar al Moll de Costa que va reunir a més de 300 
persones

Rafael Catalá va 
defensar la justícia 
com un factor
fonamental 
per impulsar el 
desenvolupament
econòmic
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va ser l’encarregat de llegir l’or-
dre del dia que donà inici a l’acte 
més simbòlic amb la imposició 
de les togues als nous col·legiats 
que, acompanyats dels seus pa-
drins, van jurar el compliment 
de les normes deontològiques 
de l’advocacia davant d’assis-
tents, familiars i amics. 

A continuació es va procedir 
a l’acte d’entrega de la insígnia 
d’argent als col·legiats que van 
complir 25 d’exercici de la pro-
fessió sense nota desfavorable 
al seu expedient. El company 
Jesús Maiso va parlar amb nom 
dels homenatjats . Seguidament 
va arribar un dels moments més 

emotius de la festa, amb l’entre-
ga de la insígnia d’or al col·legiat 
Josep Grogués, que va celebrar 
les noces d’or de la professió. 

La funció social dels advocats 
i la seva vocació de servei a la 
societat que els nous col·legiats 
incorporen com a repte va ser 
el principal fil conductor dels 

parlaments de les autoritats pre-
sents a l’acte. El ministre de Jus-
tícia, Rafael Catalá, va destacar 
la necessitat de dotar d’eines als 
professionals del dret per po-
der ser més àgils, més pròxims 
i disposar de més mitjans tec-
nològics. ‘Calen més i millors 
eines perquè la feina es pugui fer 
amb la qualitat que demanen els 
professionals, que són extraordi-
naris, però les eines no ho són’, va 
dir Catalá, a la vegada que va de-
fensar la justícia com un factor 
fonamental per impulsar el de-
senvolupament econòmic, ‘per-
què la seguretat jurídica atreu 

JURANTS PADRINS/-ES

Sra. Mônica Dias Consulin Sr. Nil Hierro Abad

Sr. Álvaro Torralbo Caro Sr. Nil Hierro Abad

Sr. David Pérez López Sr. Jordi Pascual Lario

Sra. Àngels Montañola Chancho Sr. Miquel Curto Escardó

Sra. María Dolores López Robles Sra. Ester Girol Palet

Sr. Juan José Rodríguez Carbonell Sr. Pedro Tomás Lucena Belmonte

Sra. Lorena Miranda Cano Sr. Josep Maria Estil·les Farré

Sr. Sergio Vicente Vilorio Sr. Jaime Duque Moreno

Sra. Laura Serramià Balaguer Sr. Javier Gutiérrez Martín

Sra. Roxanna Vanessa Yzusqui Ríos Sr. Alberto García Rodríguez

Sra. Diana Caridad Morejón Corrales Sra. Maite Jiménez González

Sra. Queralt Guix Palacín Sra. Maite Jiménez González

Sra. Geidy Estrada Valero Sra. Maite Jiménez González

El conseller de 
Justícia reconeix que 
Tarragona necessita 
un equipament 
que centralitzi les 
seves dependències 
judicials
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inversió i permet el creixement 
de les empreses’. 

Per la seva banda, el conseller 
de Justícia, Carles Mundó,va 
exposar la bona tasca duta a ter-
me per l’actual Junta de Govern 
de l’ICAT, posant com a exem-
ple l’administració del torn 
d’ofici, l’obertura de l’oficina als 
jutjats de Valls, les iniciatives 
en l’àmbit de la solidaritat i les 
aportacions a l’hora de resol-
dre els problemes socials, entre 
d’altres. Mundó va reconèixer 
que ‘ens queden deures per fer’, 
i en aquest sentit va esmentar 
l’estabilització de les plantilles, 
la potenciació de la formació, la 
digitalització de la justícia i l’ac-
tualització dels equipaments 
judicials. Dins d’aquest capítol, 
el conseller va manifestar que 
‘no s’ha fet l’esforç que Tarrago-
na mereix’. ‘Tarragona necessita 
un equipament que centralitzi 
les seves dependències judicials 
-va afirmar - però avui no tenim 
els diners que costaria fer-ho en 
el pressupost’. De tota manera, 
Mundó va anunciar una inver-
sió de 2,5 milions d’euros per 
introduir millores a l’Audiència 
Provincial de Tarragona per ga-
rantir-ne la seva funcionalitat i 
el confort en les condicions de 
treball dels juristes.

El degà, Manel Albiac, va 
alertar que ‘davant la crisi eco-
nòmica i la crisi de valors actu-
als els professionals del dret no 
ens podem convertir en merca-

deria’ i va destacar que l’advocat 
‘ha d’aportar a la societat el seu 
treball, el seu permanent com-
promís de vetllar per l’adminis-
tració de justícia, tot dins d’una 
manera de fer ètica que contri-
bueixi a la formació de valors’. 

Per la seva banda, el president 
del Consell dels Il·lustres Col-
legis d’Advocats de Catalunya, 
Oriol Rusca, va reivindicar la 
funció de l’advocat com a mo-
tor dels drets de les persones 
fins i tot ‘més enllà de la llei, 

perquè els advocats tenim la ca-
pacitat de canviar les lleis, per 
fer progressar la societat’. Tam-
bé va intervenir Javier Hernán-
dez, president de l’Audiència 
Provincial, que va assegurar que 
‘és el temps dels juristes, perquè 
per a molts ciutadans l’exercici 
dels seus drets depèn de la fun-
ció dels juristes, i hem de vetllar 
per que aquesta expectativa no 
quedi sense resposta’. 

El tinent d’alcalde de l’Ajun-
tament de Tarragona, Alejan-

dro Fernández, va instar els 
nous col·legiats a ‘estimar l’ofici, 
la justícia i la llei’, com a garantia 
d’èxit en l’exercici professional.

Un cop finalitzats els actes 
més institucionals, la festa va 
acabar amb la celebració del 
tradicional sopar que aquest 
any va tenir lloc al Tinglado 
1 del Moll de Costa i que va 
aplegar més de 300 persones. 
La vetllada va continuar en una 
festa privada al Port Esportiu.

El moment més solidari de la 
nit va tenir lloc durant el sopar, 
amb un sorteig  benèfic en el 
que es van recaptar 1.750€ que 
es van destinar a la Fundació 
ICAT de l’Advocacia.

Activitats lúdiques i 
esportives

Durant la setmana prèvia a la 
festa, el Grup d’Advocats Joves 
de Tarragona va organitzar un 
seguit d’activitats de caire més 
lúdic , que van precedir als ac-
tes més institucionals, entre els 
quals un torneig de futbol entre 
advocats i jutges i  funcionaris, 
una trobada de pàdel, que va 
ser tot un èxit de participació,  
i una cata de gintònics entre 
altres. 

Des de la Junta de Govern 
volem, un any més, agrair la 
participació en els actes i es-
perem en el futur poder conti-
nuar compartint amb vosaltres 
aquesta festa.

Insígnies d’argent 2016

· ALBERT MARTí BARGALLó

· GLoRiA ESTíBALiz CASTRESANA GARCíA

· MiGuEL ÁNGEL FERNÁNDEz JiMéNEz

· CARLoS JAViER CALDERóN AiSA

· ANToNio LóPEz GALLEGo

· LAuRA SANS MESTRE

· RiCARDo RECuERDA BuENo

· JESúS MARiA MAiSo ToMÀS

· JAViER MAzARiEGoS CASTiLLóN
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 L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona 
i l’empresa CEPSA CARDS S.A. van signar el 
passat mes de maig un acord de col·laboració re-
latiu a la targeta professional CEPSA STAR DI-
RECT, en virtut del qual s’ofereix als col·legiats 
descomptes competitius en els repostatges de 
carburants realitzats a la xarxa d’estacions de 
servei CEPSA adherides, així com també altres 
interessants avantatges, com ara l’accés al portal 
web per a la gestió en línia de les targetes, retorn 
de diners o emissió de factura mensual amb des-
glossament d’IVA, entre altres.

L’ICAT renova els seus acords 
de col·laboració amb el 
Banco Santander i el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya

 El dia 9 de novembre va tenir lloc a la seu de 
l’ICAT la renovació de l’acord de col·laboració 
entre el nostre Col·legi i Banco Santander, amb 
l’objectiu de donar a conèixer l’oferta comercial 
d’aquesta entitat que, entre d’altres productes 
i serveis específics per als professionals de la 
justícia, recordem que ofereix  una aplicació in-
formàtica (desenvolupada amb la col·laboració 
del Ministeri de Justícia)  que permet realitzar 
una consignació judicial. Així mateix el dia 23 
de novembre el degà de l’ICAT, Manel Albiac,  i 
el president del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya, Pere Segarra, van acordar la renovació en 
matèria de prestació de serveis de formació entre 
ambdues institucions per al 2017.

 L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona i el Club Gimnàstic de 
Tarragona S.A.D., van renovar recentment el conveni de col·laboració 
per a la prestació de serveis professionals.

Com ja sabeu, en el marc d’aquest conveni, l’ICAT disposa de dos 
abonaments de tribuna per a la temporada de futbol 2016-2017, els 
quals ofereix als seus col·legiats. Per tal de sol·licitar-los haureu d’enviar 
un correu electrònic a l’adreça secretaria@icatarragona.com el dilluns 
previ a la jornada a la que vulgueu assistir, tot indicant els noms del 
col·legiat i de l’acompanyant. En el cas que hi hagués molta demanda 
per a un mateix partit, els abonaments es lliuraran mitjançant sorteig.

CONVENIS

Conveni de col·laboració entre l’ICAT i l’empresa 
CEPSA CARDS

Abonaments de tribuna al Club Gimnàstic 
de Tarragona per als col·legiats a l’ICAT 

 Vlex i Tirant lo Blanch 
han renovat l’adjudicació del 
concurs de bases de dades ju-
rídiques que, cada dos anys, 
convoca el Consell de l’Advo-
cacia per oferir gratuïtament 
els continguts de legislació, 
jurisprudència, doctrina i for-
mularis, entre altres, als mem-

bres dels Col·legis d’Advocats 
de Catalunya.
El concurs té validesa per al 
període 2016-2018 i com a 
col·legiats a l’ICAT podreu 
accedir a aquestes bases de 
dades mitjançant usuari i 
contrasenya a través de l’àrea 
privada de la web del Col·legi.

L’Advocacia catalana renova per dos anys més el 
contracte amb les editorials Tirant lo Blanch i vLex

Acte de signatura de l’acord entre el Col·legi i Cepsa Cards

El degà i el tresorer de l’iCAT amb representants del Banco Santander
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L’ICAT signa un conveni de col·laboració 
amb la Societat d’Investigacions 
Espeleològiques de Tarragona (SIET) 

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 a la reciprocitat 
de serveis), universitats 
(accés a l’oferta 
formativa i als serveis de 
biblioteca), administració 
pública i entitats 
privades (serveis bancaris, 
renting, taxacions, clubs 
esportius, previsions 
sanitàries, etc.)

 La Societat d’Investigacions 
Espeleològiques de Tarragona i 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Tarragona van signar el passat 
mes de setembre un conveni de 
col·laboració a fi de que es pugui 
difondre la tasca que aquesta soci-
etat realitza a canvi d’un preu espe-
cial als col·legiats i als seus famili-
ars de primer grau, que participin 
en les visites a la Cova Urbana de 
Tarragona.
Gràcies a aquest acord, també 
s’aplicaran condicions especials en 
cursos d’espeleologia i/o barrancs, 
o d’altres activitats sempre dins de 
l’àmbit competencial de la SIET, 
de les que l’ICAT informarà peri-
òdicament.

Per a més informació podeu en-
viar un correu electrònic a visites.
cova@siet.cat indicant el vostre 

nom i número de col·legiat, o tru-
car als telèfons 671 857 590 - 607 
568 815.
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 Des del mes de gener i fins al 
mes de juliol de 2016 s’han impar-
tit a l’ICAT un total de 37 activi-
tats de formació en format jornada, 
conferència, taller, curs i tertúlia.

En relació al tipus d’activitat, i 
tot i que les conferències d’un sol 
dia continuen sent el recurs for-
matiu més utilitzat, es percep  du-
rant el primer semestre de 2016 un 
notable increment del nombre de 
jornades (vàries sessions formatives 
impartides durant tot un dia) i, en 
canvi, una reducció del nombre 
de tertúlies. Aquest canvi ha es-
tat degut a la complexitat de les 
darreres reformes legislatives i que 
moltes d’aquestes reformes, tot i 
estar introduïdes durant el 2015, 
han entrat en vigor el 2016 (dret 
societari, administratiu, penal, tri-
butari, circulació, reforma LEC, 
entre d’altres) un factor que creiem 
ha estat determinant en el canvi de 
format.

Respecte a les assistències, de 

l’anàlisi de les dades es desprén que 
hi ha un  30% de diferència en-
tre  inscrits i assistents. Creiem que 
això és degut a que la programació 
dels cursos de diversos dies, tot i 
que  generen moltes inscripcions, 
la realitat demostra que en alguns 

casos és més difícil de mantenir 
l’assistència fins al final de l’acti-
vitat i aleshores no es reuneixen 
els requisits mínims d’assistència 
per considerar finalitzat un curs. 
Recordem que a l’ICAT es comp-
ta com a assistents a les persones 

que han assistit a un 70-80% de les 
sessions.

Per últim, i respecte les acti-
vitats de formació per àmbit del 
dret, destaquen les programades en 
l’àmbit del dret mercantil, penal i 
administratiu.

Les noves reformes legislatives marquen el 
calendari de formació de l’ICAT del primer 
semestre de 2016
El Col·legi continua apostant per la formació com a eina clau per al reciclatge i 
l’especialització professional. 
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Agenda de formació
(abril 2016- octubre 2016)

 Jornada sobre la prova en el procés laboral 08/04/2016
Organitza: Secció de Dret del treball i de la Seguretat Social.

 Curs sobre la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions 
públiques (8 sessions) 11/04/2016
Organitza: Secció de Dret Administratiu.

 Jornada: “Reforma del barem d’accidents de trànsit” 
20/04/2016
Organitza: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona i Col·legi Oficial 
de Metges de Tarragona.

 Curs d’especialització lletrada en la jurisdicció de menors (9 
sessions) 26/04/2016
Organitza: Consell de l’Advocacia Catalana.

 VI Jornades de Dret d’Estrangeria 29/04/2016
Organitza: URV i Secció de Dret d’Estrangeria. 

 Conferència: “Minutació i Mòduls del Torn d’Ofici. Aspectes 
pràctics”18/05/2016
Organitza: Grup d’Advocats Joves.

 Aula de Drets Humans: “Formes de persecució i vulneració 
de drets humans” 20/05/2016 
Organitza: Fundación Abogacía Española, ACNUR i Secció de Dret 
Constitucional i Drets Humans.

 Jornada de Dret de Propietat Intel·lectual 24/05/2016
Organitza: Secció de Dret de Propietat Intel·lectual, Industrial i Noves 
Tecnologies. 

 Jornada sobre la reforma de les societats de capital i 
millora del govern corporatiu, balanç d’un any d’aplicació 
31/05/2016
Organitza: Secció de Dret Mercantil 

 Conferència: “Com afrontar un servei de guàrdia. Casuística 

pràctica” 01/06/2016 
Organitza: Grup d’Advocats Joves.

 FEM un cafè sobre la protecció penal dels animals 
03/06/2016 
Organitza: Secció de Dret Animal.

 FEM un cafè sobre aspectes processals de la clàusula sòl 
07/06/2016
Organitza: Secció de Dret Mercantil.

 Jornada: “El dret en l’esport” 09/06/2016 
Organitza: Grup d’Advocats Joves i Patronat Municipal d’Esports de 
Tarragona.

 Conferència: “La suspensió de les penes i les seves 
modalitats” 21/06/2016 
Organitza: Grup d’Advocats Joves.

 Jornada sobre el Concurs de les Persones Físiques. La 
segona oportunitat. 28/06/2016 
Organitza: Secció de Dret Mercantil.

 L’enfrontament a vida o mort. Una experiència vital i molt 
personal 29/06/2016 . Organitza: Secció de Dret Penal.
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 Conferència: “Com reclamar una clàusula sòl. Problemàtica 
de les execucions hipotecàries” 30/06/2016 
 Organitza: Grup d’Advocats Joves.

 Conferència: “Aspectes pràctics del desnonament des d’una 
perspectiva civil i penal” 07/07/2016 
Organitza: Grup d’Advocats Joves.

 Jornada de Dret Penal: Responsabilitat, transparència, 
compliance i Administració pública 08/07/2016 
Organitza: Comissió de Formació i Secció de Dret Penal.

 Conferència: “La imprudència penal en l’àmbit sanitari” 
14/07/2016 
Organitza: Grup d’Advocats Joves.

 Conferència: “Codi Civil vs Llei de Jurisdicció Voluntària” 
21/07/2016 
Organitza: Grup d’Advocats Joves.

 FEM un cafè sobre la importància de la prova pericial en el 
procediment judicial. La pericial privada vs. pericial pública 
22/07/2016 
Organitza: Comissió de Formació.

 Conferència: “Activitat probatòria a la fase d’instrucció. 
Aspectes pràctics i teòrics” 28/07/2016
Organitza: Grup d’Advocats Joves.

 Curs d’especialització lletrada en dret penitenciari (9 
sessions) 04/10/2016
Organitza Consell de l’Advocacia Catalana.

 Curs sobre la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa (7 sessions) 10/10/2016
Organitza: Secció de Dret Administratiu.

 VI Jornades de Mediació a Tarragona 17/10/2016 
Organitza: Ajuntament de Tarragona, ICAT, Institut Municipal de Ser-
veis Socials, Associació Professionals de la Mediació de les Comarques 
de Tarragona.

 Curs sobre qüestions pràctiques de la LEC (5 sessions) 
19/10/2016 
Organitza: Comissió de Formació.
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Calendari de conferències organitzades pel 
Grup d’Advocats Joves

 Durant el 2016 des del 
GAJT hem apostat ferma-
ment per oferir als joves advo-
cats una formació “transversal” 
focalitzada especialment amb 
els nous companys recentment 
incorporats que, per la normal 
manca d’experiència, neces-
siten  “un cop de mà” per tal 
d’afrontar les seves primeres 
actuacions judicials i extraju-
dicials amb més seguretat i co-
neixement. 

Amb aquesta finalitat, des 
del mes de maig i fins al mes 
de juliol, s’ha impulsat un ci-
cle de conferències de caràcter 
setmanal conduïdes tant pels 
propis companys com per al-
tres professionals del món del 
dret.

Així, per exemple, el nostre 
president Lluís Escoda junta-
ment amb la Marta Romagosa, 
administrativa del Torn d’Ofi-
ci de l’ICAT, van exposar en 
una interessant conferència les 
peculiaritats dels mòduls de 

pagament del Torn d’Ofici així 
com justificar-los. Volem des-
tacar també la ponència de la 
fiscal Ana Isabel Neira Alon-
so, que va explicar com dur a 
terme una guàrdia de detin-
guts, víctimes, etc. amb totes 
les peculiaritats i vessants de 
cadascuna d’aquestes; i la del 

magistrat jutge Ignacio Eche-
varría, sobre la suspensió de 
penes, que va reunir a més de 
50 companys.

Totes les conferències van 
acabar amb un “after-work”, 
per continuar el debat amb un 
clima molt més distès i còmo-
de.

Volem agrair als assistents 
la seva presència, que ens ha 
encoratjat per continuar enda-
vant i programar noves edici-
ons introduint novetats i nous 
formats per fer que els dijous a 
l’ICAT, les activitats de forma-
ció del GAJT esdevinguin un 
costum per als col·legiats.

Conferència sobre execucions hipotecàries

Conferència sobre mòduls del torn d’ofici
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 Des del mes de gener de 
2016 han passat a formar 
part del GAJT tres nous inte-
grants: la Núria Viso Campa-
nya, l’Álvaro Rincón Millán i 
el Marcos Javier Espejo Rosa. 
Aquests companys passen a 
ocupar els càrrecs que ocu-
paven anteriorment l’Anna 

Dalmau Tremoleda (secretà-
ria), que va causar baixa per 
traslladar-se a l’Administració 
de justícia a treballar; la Ma-
ria Isabel Negueruela Mora 
(vocal 3a), que va causar baixa 
del GAJ; i el Jaume Porqueras 
González (vocal 2), per tras-
lladar el seu despatx a Reus. 

 Enguany el tradicional so-
par d’estiu del GAJ va tenir 
lloc al restaurant lamorada i el 
fi de festa al Premium Club. 
L’ambient que es va viure va 
ser extraordinari i la vostra 
companyia, la millor. Molt 
agraïts per fer possible aques-

ta fantàstica vetllada, plena de 
riures i d’anècdotes. 

Esperem continuar comp-
tant amb el vostre entusias-
me, que ens permetrà de ben 
segur continuar organitzant 
activitats amb la màxima il-
lusió!

Noves incorporacions a la Junta del 
Grup d’Advocats Joves

Sopar d’estiu 2016

 
Librería de referencia en el 

ámbito del Derecho 

5% de descuento en todas 
sus compras 

Entregas a domicilio (sin 
gastos para pedidos > 60 €) 

Cuentas de librería 

Financiación sin recargo 

Horario: 9 h. a 19,30 h. de 
lunes a viernes 

AULA LA JURÍDICA 
(ponencias, conferencias...) 

 
 

RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO Y 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN 
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.           
(Libro + E-book)  

Autor: RECUERDA GIRELA, MIGUEL ÁNGEL (Dir.)  
Año edición: 2016 Págs.: 1950  
Precio (s/IVA):   187,50 € 
  

 
MANUAL DE GESTIÓN Y CONTRATACIÓN INFORMÁTICA. 
Comentarios, jurisprudencia actualizada y formularios de 
contratos comentados, modelos oficiales del COEIC.   
(Libro + E-book)  
 
Autor: SOLER MATUTES, P. /...  
Año edición: 2016 Págs.: 1300  
Precio (s/IVA):   110,58 € 

                     
Novedades – Ofertas ‐ Toda la bibliografía en  www.lajuridica.es  

 

  
 

 

 

LIBRERÍA  LA  JURÍDICA   
Via Augusta, 42   08006-Barcelona     Tel. 934521056    libreria@lajuridica.es     www.lajuridica.es
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Ejustícia.cat es desplega als partits judicials 
de Tarragona, Valls i el Vendrell
A partir del mes de desembre de 2016 ja serà obligatori l’ús d’aquesta plataforma en 
les jurisdiccions civil i contenciosa.

 El Departament de Justícia, 
en el procés de millora de les 
comunicacions entre els profes-
sionals del dret i l’Administració 
de justícia, continua el desple-
gament de mòduls informàtics 
de presentació telemàtica de 
demandes (TTA) i d’escrits 
(RED) per a tots els partits ju-
dicials de Catalunya. A la pà-
gina informativa de l’Extranet 
del professional s’ha publicat la 
previsió de desplegament per 
partit judicial on hi consten els 
mòduls que es preveu posar en 
funcionament a cada partit ju-

dicial i les dates. L’enllaç d’accés 
és el següent:
http://administraciojusticia.
gencat.cat/ca/ser veis_als_
professionals/extranet/

L’entrada en funcionament 
d’aquesta plataforma té un pe-
ríode voluntari de presentació, 
que en el cas de la jurisdicció ci-
vil s’ha ampliat fins al proper 27 
de novembre de 2016 en tots els 
partits judicials.

Pel que fa als partits judicials 
de  Tarragona, Valls i Vendrell 
el desplegament està previst du-
rant el mes de novembre en un 

període voluntari que serà obli-
gatori a partir del mes de de-
sembre de 2016 pel que fa a la 
jurisdicció civil i contenciosa.

Des de l’IcAT us 
recordem  el següent:

- És molt important fer ús  
d’aquest període voluntari per 
tal d’evitar possibles incidències 
durant el període obligatori. 

- L’accés a les plataformes 
telemàtiques de comunicació 
processals es realitza mitjançant 
certificat digital vàlid i, si és 

el cas, un lector de targetes. El 
Col·legi proporciona el certifi-
cat digital ACA.

- La biblioteca de l’ICAT 
disposa d’ordinadors prepa-
rats perquè pugueu realitzar 
els tràmits a través de Lexnet 
i ejustícia.cat. L’horari en què 
podeu fer ús d’aquests ordina-
dors és de dilluns a divendres de 
les 9:00h i fins a les 19:00h.

Per a qualsevol dubte podeu 
contactar amb el Col·legi per 
correu electrònic a biblio@ica-
tarragona.com o bé a tit@ica-
tarragona.com.
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Eleccions a la Junta de Govern de l’ICAT

 La convocatòria d’eleccions es 
va formalitzar en la Junta de Go-
vern del dia 19 d’octubre. 

Recordem que podran ser 
candidats als càrrecs els col-
legiats amb exercici amb resi-
dència professional dins de la 
demarcació del Col·legi, que 
poseeixin la plena capacitat civil, 
no estiguin suspesos en l’exercici 
de la professió, tinguin la naci-

onalitat espanyola o siguin es-
trangers habilitats legalment per 
poder ocupar aquests càrrecs.

Les candidatures es podran 
presentar fins al proper dia 22 
de novembre. La proclamació 
de les candidatures serà el dia 28 
de novembre, dia en el que s’ini-
ciarà la campanya electoral que 
finalitzarà el dia 12 de desem-
bre. Del 13 al 19 de desembre es 

podrà efectuar el vot anticipat i 
per correu. 

El vot presencial en la jorna-
da electoral es podrà dipositar 
a partir de les 10:00h i fins les 
19:00h davant la Mesa electo-
ral constituïda al saló d’actes del 
Col·legi.

S’inicien, doncs, uns mesos 
apassionants i molt importants 
per al Col·legi. Des de la Junta 

de Govern animem amb decisió 
a tots els col·legiats a formar part 
d’aquest procés. El lliure exercici 
de la presentació de candidatu-
res i l’acció de votar són mostres 
d’organitzacions professionals 
vives, representatives i dinàmi-
ques. Esperem, doncs, la vostra 
participació i implicació amb el 
futur del nostre Col·legi i la nos-
tra professió.

Amb l’anunci de les eleccions es posa en marxa la maquinària electoral, que culminarà el proper 
dia 20 de desembre, quan es farà efectiu el vot presencial a la seu del Col·legi. 

La proclamació de les candidatures serà el dia 28 de novembre
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 El passat dia 29 de juny, sota 
el lema “Junts, millor justícia”, es 
va donar el tret de sortida a les XI 
Jornades Nacionals de les Co-
missions de Relacions amb l’Ad-
ministració i la Justícia, que es van 
celebrar a Mataró i a les quals van 
assistir membres de la Junta de Go-
vern de l’ICAT. Durant la presen-
tació, el degà de l’ICAMAT, Julio 
Naveira, va assegurar que per oferir 
al ciutadà la millor justícia possible 
cal la col·laboració de tots els ope-
radors jurídics, que han de tenir la 

capacitat i la voluntat de treballar 
junts per arribar a conclusions efec-
tives que donin solució a proble-
mes reals. Ester Girol, copresidenta 
de la CRAJ, va destacar la vocació 
pràctica de les jornades  i l’interès 
de les ponències, que van tractar 
sobre l’aplicació de les directives eu-
ropees en matèria de dret, sobre la 
tutela judicial efectiva del dret d’es-
trangeria amb especial incidència 
al problema dels refugiats i Centres 
d’Internament d’Estrangers, i sobre 
la digitalització de la Justícia.

 Durant dos dies es van debatre 
diversos temes d’actualitat relaci-
onats amb la professió i la ciuta-
dania, com ara el Torn d’Ofici i la 
competència, la implementació de 
les noves tecnologies de la infor-
mació a l’Administració de justícia 
o la defensa dels drets humans.

L’actualització de les retribuci-
ons del Torn d’Ofici va ser la prin-
cipal reivindicació de les jornades, 
en les que l’Advocacia catalana va 
acordar reclamar al Govern, de 
cara al conveni que estableix el 
cost del servei durant l’any 2017, 
que es compensi la rebaixa patida 
en els mòduls en els últims anys i 
s’adeqüin les retribucions al cost de 
la vida real. També es va posar de 
relleu que el Torn d’Ofici és un ser-
vei públic que no pot estar sotmès 
a les regles de mercat i a la lliure 
competència. 

En relació a la modernització 
de la Justícia, l’advocacia va ma-
nifestar també el seu total suport 
però considera que prèviament 
caldria solucionar els problemes 
tècnics detectats i la compatibilitat 
entre els diferents sistemes telemà-
tics existents. La defensa dels drets 
humans va ser un altre dels pilars 
bàsics en les taules de treball, i el 
drama dels refugiats un dels temes 
centrals de les Jornades.

Les conclusions de les XIV 
Jornades de Juntes Govern dels 
Col·legis d’Advocats de Catalunya 
es faran arribar a les administraci-
ons, institucions i partits polítics, 
per tal que les tinguin en compte 
a l’hora de tirar endavant les re-
formes legislatives que afecten a la 
ciutadania i altres mesures relacio-
nades més específicament amb el 
col·lectiu de l’advocacia.

L’ICAT participa un any més a les Jornades 
Nacionals de les CRAJ

Les juntes de govern dels col·legis d’advocats de Catalunya 
es reuneixen  per debatre l’actualitat jurídica 
El centre de convencions de Vila-seca va acollir els dies 21 i 22 d’octubre les XIV 
Jornades de Juntes de Govern dels Col·legis d’Advocats catalans.

El vicedegà, Julio de Parellada, al Grup de Treball  sobre «Defensa dels 
drets humans»

El degà de l’iCAT, Manel Albiac, durant l’acte de cloenda
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 El Col·legi ha estat present un 
any més, i ja són quatre, en l’or-
ganització de les VI Jornades de 
Mediació de Tarragona, que es 
van celebrar els dies 17,18 i 19 
d’octubre al Campus Catalunya 
de la URV.

Sota el lema “Mediació, so-
cietat i violència” es van tractar 
temes com la mediació en l’àm-
bit penal, institucional, familiar 
i escolar. 

El primer dia de les jornades 
institucions, entitats i col·legis 
professionals coorganitzadores 
- entre ells l’ICAT- van oferir la 
visió política i del teixit social 
sobre la mediació i la seva im-
portància per contribuir preci-
sament a apaivagar la violència i 
promoure la cultura de la pau. Va 
despertar especial interés la per-
formance que va realizar el grup 
de teatre “Tu Ceiba” on actors 

d’incògnit es van barrejar entre 
els assistents tot representant 
veritables situacions de violència 
emocional  i escenificant, en un 
moment donat, un episodi de 
violència que va causar sorpresa i 
estupor entre els assistents. 

L’objectiu d’aquesta perfor-
mance era establir un punt de 
reflexió sobre la societat en la 
que vivim  i com la violència 
emergeix diàriament sense que 
ens n’adonem en les accions més 
quotidianes, amb diferents graus 
d’intensitat, però present, al cap 
i a la fi. La primera sessió de les 
jornades va finalitzar amb un 
debat sobre mediació, societat i 
violència 

En els dos dies següents es van 
realitzar tallers pràctics i partici-
patius sobre:
• Humanisme, on la  filòsofa 
Nativitat Senserrich va explicar 
l’origen de la violència més enllà 
del gènere 
• Mediació penal, on van parti-
cipar com a ponents la Sra. Silvi-
na Martins mediadora del Pro-
grama de Justícia restaurativa a 
Tarragona (novetat que ha intro-
duït l’última reforma del Codi 

Penal) i el David Garreta, medi-
ador de justícia juvenil i membre 
de l’equip tècnic de la Fiscalia de 
Menors de Tarragona. Tots dos 
van exposar dos casos i ens van 
explicar com realitzen el procés 
de mediació i quins beneficis ju-
rídics i socials aporta la mediació 
penal als que s’acullen a la matei-
xa, ja siguin adults o menors. 
• Mediació familiar, on po-
nents com el Fran Jódar i el Da-
vid Casado van exposar com la 
violència afecta als menors du-
rant els processos matrimonials; 
o ponents com Maria Sacasas i 
Elisabet Guitart que van tractar 
un cas real (taller vivencial: quan 
els fills agredeixen als pares) molt 
emotiu i colpidor.
• Mediació escolar, on ponents 
com Marta Monzo o Fadhila 
Mamar  van parlar de com la 
mediació pot evitar  o ajudar a 
gestionar el bullying o altres con-
flictes a dins i fora de l’escola. 

Les jornades van cloure amb 
la presentació per part d’Andrés 
González del programa de Tu-
toria entre iguals (TEI) per a la 
prevenció de la violència a les 
escoles.  

La violència, tema de les VI Jornades de Mediació

 María José Bertomeu 
Bertomeu
Presidenta de la Comissió de 
Mediació
Col·legiada núm. 1775

Maria José Bertomeu, presidenta de la Comissió de Formació 
de l’iCAT , participant en la taula «Visió del teixit social sobre la 
mediació».
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Un dels molts reptes en què 
es troba el dret de la propietat 
intel·lectual és com s’articula la 
seva regulació en casos on tam-
bé hi poden haver drets laborals 
afectats. Parlem de casos on s’ha 
creat una obra que compleix el 
requisit de l’article 10.1 de la 
Llei de propietat intel·lectual 
(en endavant LPI) com és l’ori-
ginalitat de l’obra i que per tant, 
com diu l’article 1 de la LPI, la 
propietat intel·lectual d’aquesta 
obra correspon a l’autor pel sol 
fet de crear-la. Però, què passa si 
aquest autor ha creat l’obra dins 
d’una relació laboral? Aquí par-
laríem d’autor assalariat, amb la 
complexitat que suposa l’aplica-
ció de dues normatives tan dife-
rents en un mateix terreny.

La primera dificultat la tro-
bem en el fet que no hi ha una 
regulació específica sobre el 
tema. De fet, a l’Estatut dels 
Treballadors (en endavant E.T.) 
no hi ha cap previsió legal al res-
pecte. Hem d’anar a l’article 51 
de la LPI que disposa:

1. La transmissió a l’empresari 
dels drets d’explotació de l’obra 
creada en virtut d’una relació la-
boral es regeix pel que pactat en 
el contracte, s’ha de formalitzar 
per escrit.

2. A falta de pacte escrit, es 
presumeix que els drets d’explo-
tació han estat cedits en exclusi-
va i amb l’abast necessari per a 
l’exercici de l’activitat habitual 
de l’empresari en el moment del 
lliurament de l’obra realitzada 
en virtut de la relació laboral .

3. En cap cas podrà l’empre-
sari utilitzar l’obra o disposar-ne 
per a un sentit o fins diferents 
dels que es deriven del que es-
tableixen els dos apartats ante-

riors.
4. Les altres disposicions 

d’aquesta Llei són, en el per-
tinent, d’aplicació a aquestes 
transmissions, sempre que així 
es derivi de la finalitat i objecte 
del contracte.

5. La titularitat dels drets so-
bre un programa d’ordinador 
creat per un treballador assalari-
at en l’exercici de les seves fun-
cions o seguint les instruccions 
del seu empresari es regeix pel 
que preveu l’apartat 4 de l’article 
97 d’aquesta Llei.

Mencionem per tant, l’article 
97.4 LPI que disposa:

97.4. Quan un treballador 
assalariat creï un programa d’or-
dinador, en l’exercici de les fun-
cions que li han estat confiades 
o seguint les instruccions del 
seu empresari, la titularitat dels 
drets d’explotació corresponents 
al programa d’ordinador així 
creat, tant el programa font com 
el programa objecte, correspon-
dran, exclusivament, a l’empre-
sari, llevat de pacte en contra.

Diferents qüestions poden 
aparèixer en aquestes situacions 
de l’autor assalariat, per això 
aquí intentarem fer una breu ex-
plicació, per tal de posar de ma-
nifest quines possibles dificul-
tats interpretatives o col·lisions 
jurídiques es poden produir en 
el cas de l’autor assalariat pel 
que fa als seus drets de propietat 
intel·lectual.

Un primer problema que 
podem trobar en aquests casos 
és com determinar si estem da-
vant d’una relació laboral o d’un 
contracte civil. Per això, ens cal 
fer un breu esment de les ca-
racterístiques que d’acord amb 
l’article 1.1. ET caracteritzen el 

treball assalariat: prestació vo-
luntària de treball, retribució, 
prestació personal, per compte 
aliè, i dependència. Sense entrar 
en les teories que expliquen i 
interpreten cadascun d’aquests 
elements, hem d’assenyalar que, 
d’aquesta concurrència d’ele-
ments, el treball per compte 
aliè i la relació de dependència 
són dos elements importants, 
a l’hora de definir si estem da-
vant d’una relació laboral o d’un 
contracte d’arrendament d’obra, 
previst a l’article 1.544 del Codi 
Civil. Assenyalar que el treballa-
dor per compte aliè no rep en 
cap cas els fruits o resultat del 
seu treball i que també es manté 
aliè als riscos o pèrdues de l’acti-
vitat empresarial, els fruits i els 
riscos van a parar a l’empresari. 
Si estem davant d’un autor que 
ha creat una obra, i no podem 
determinar la relació jurídica 
que l’uneix amb la contrapart, 
ens haurem de fixar en quines 
circumstàncies s’ha dut a terme 
aquesta creació, per poder de-
limitar l’àmbit de l’esmentada 
obra en cada cas.

En segon lloc, en cas que es-
tem davant d’un treballador 
amb relació laboral en la que ens 
hem de regir per les normes de 
l’ET, com quedaran els drets de 
l’autor? En quina situació que-
den les seves facultats atorgades 
per la LPI? L’article 14 de la LPI 
reconeix a l’autor uns drets mo-
rals sobre l’obra de caràcter irre-
nunciable i inalienable, que són 
els següents: 

• Decidir si la seva obra ha 
de ser divulgada i en quina for-
ma, determinar si tal divulgació 
ha de fer-se amb el seu nom, o 
pseudònim o signe, o anònima-

L’autor assalariat. A qui pertanyen els drets de 
propietat intel·lectual?

 Mireia Moreso Cantalejo
Presidenta de la Secció 
de Dret de la Propietat 
Intel·lectual, Industrial i 
Noves Tecnologies.
Col·legiada núm. 2386
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ment, exigir el reconeixement 
de la seva condició d’autor de 
l’obra, exigir el respecte a la in-
tegritat de l’obra i impedir qual-
sevol deformació, modificació, 
alteració o atemptat contra ella 
que suposi perjudici als seus le-
gítims interessos o menyscapte 
a la seva reputació, modificar 
l’obra respectant els drets adqui-
rits per tercers i les exigències de 
protecció de béns d’interès cul-
tural, i retirar l’obra del comerç, 
per canvi de les seves convicci-
ons intel·lectuals o morals.

Així doncs, un treballador 
creador d’una obra definida per 
la LPI, per tant, un autor amb 
relació laboral i per tant del ca-
ràcter personalíssim, fins a quin 
punt pot decidir com ha de ser 
divulgada la seva obra? O com 
por gestionar, posteriorment 
,l’ús de la seva obra des del punt 
de vista de la seva integritat? 
Des del punt de vista dels drets 
laborals, l’empresari hauria de 
tenir un paper important a l’ho-
ra de decidir aquests usos de 
l’obra, però la col·lisió de drets 
és evident, ja que segons la LPI, 

això s’emmarca dins dels drets 
morals, i per tant de caràcter 
irrenunciable i inalienable per 
part de l’autor.

Pel que fa als drets d’explo-
tació, l’aplicació de l’esmentat 
l’article 51 LPI, en principi no 
suposa la complexitat dels drets 
morals i pot ser compatible amb 
les normes laborals. Per regla ge-
neral, el treballador es contracta 
per realitzar allò sobre el que re-
cauen els drets patrimonials.

Però és important dir que, 
segons l’article 51.1 LPI, la 
transmissió dels drets d’explota-
ció cap  a l’empresari requereix 
pacte escrit en el contracte, en 
cas contrari, els drets d’explota-
ció correspondran a l’empresari. 
D’especial importància resulta 
establir de forma clara, en el 
pacte per escrit, quin és l’abast 
d’aquesta transmissió. A causa 
del caràcter especial de la pro-
pietat intel·lectual, depenent 
del que s’estableixi, en el futur 
serà més fàcil determinar a qui 
pertany o quin ús té una obra 
en qüestió i quin abast o límit hi 
pot tenir l’empresari a l’hora de 

dur a terme els drets d’explota-
ció. Em refereixo concretament 
al que disposa l’article 51.2 LPI 
quan diu: A falta de pacte escrit, 
es presumen cedits en exclusi-
va i amb l’abast necessari per a 
l’exercici de l’activitat habitual 
de l’empresari en el moment del 
lliurament de l’obra realitzada 
en virtut de la relació laboral. 
Si es determina de forma clara 
quina és l’activitat de l’empresari 
en relació als drets d’explotació, 
es pot evitar futurs conflictes 
laborals entre l’empresari i el tre-
ballador.

És evident que estem davant 
de relacions especials, on el seu 
encaix jurídic resulta complicat. 
Cal tenir present que la protec-
ció jurídica de la creació d’un 
autor suposa haver de tenir en 
compte les finalitats persegui-
des per la LPI, per exemple la 
protecció de l’obra, foment de la 
llibertat creativa i el caràcter in-
dependent de l’autor a l’hora de 
crear, que topen amb el caràcter 
subordinat de la relació laboral i 
les finalitats de la normativa que 
la regula.

«Segons l’article 51.1 
de la Llei de propietat 
intel·lectual, la
transmissió dels drets 
d’explotació
cap a l’empresari 
requereix
pacte escrit en el 
contracte, en
cas contrari, els drets 
d’explotació
correspondran a 
l’empresari.
D’especial 
importància resulta
establir de forma 
clara, en el
pacte per escrit, quin 
és l’abast
d’aquesta 
transmissió.»
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 Els passats 3 i 4 de novembre 
es van dur a terme a l’ICAT les 
primeres jornades sobre delictes 
contra els animals, organitzades 
per la Secció de Dret Animal 
del Col·legi. L’objectiu va ser 
analitzar, des d’una perspectiva 
bàsicament penal, els delictes de 
maltractament, abandonament 
o explotació sexual regulats en 
els articles 337 i 337 bis del codi 
penal principalment, després de 
la darrera reforma operada per 
la Llei orgànica 1/2015, de 3 de 
març que modifica la Llei orgàni-
ca 10/1995 de 23 de novembre 
del codi penal. Aquesta reforma, 
que respon a les noves demandes 
socials segons recull el preàmbul 
de la mateixa, ha atorgat un ma-
jor grau de protecció als animals 
regulant noves situacions abans 
no contemplades com l’ explo-
tació sexual i introduint nous 
agreujants i mesures.

Les jornades van començar 
amb una introducció a la rea-
litat del conegut popularment 
com a «dret animal» efectuada 
per la catedràtica Maria Teresa 
Giménez-Candela, directora del 
primer Màster a nivell europeu 
sobre la matèria a la Universi-

tat Autònoma de Barcelona. La 
catedràtica va exposar una anà-
lisi de dret comparat per situar 
la nostra legislació en el marc 
europeu. «Així com altres pa-
ïsos van prohibir determinats 
espectacles on existia maltracta-
ment animal juntament amb la 
esclavitud, al nostre país encara 
persisteixen determinades pràc-
tiques de maltracte totalment 
normalitzades», va recordar 
Giménez-Candela. La jornada 
va continuar amb una taula ro-
dona inèdita formada pels cossos 
i forces de seguretat  (SEPRO-
NA, Mossos d’Esquadra, Agents 
Rurals, Guàrdia Urbana), així 
com membres de l’Associació 
de Policies per a la Defensa dels 
Animals (APDA) i la Secció de 
Dret Animal de l’ICAT. La tau-

la, moderada per l’advocada Aina 
Paredes, va analitzar els diferents 
protocols d’actuació dels cossos 
policials quan es detecten indicis 
de comissió de delictes contra els 
animals. Alguns intervinents van 
manifestar la necessitat d’una ma-
jor coordinació entre els cossos 
per tal d’evitar duplicitat d’actu-
acions i que cap delicte es quedi 
sense investigar. Les noves mo-
dificacions del tipus penal i les 
regulacions administratives sobre 
els animals, entre d’altres, fan ne-
cessària una constant formació 
per poder actuar en tots els casos.

El segon i darrer dia de les 
jornades va començar amb la 
ponència «Criteris objectius de 
maltractament als animals», a 
càrrec del veterinari Jaume Fatjó, 
doctor en veterinària per la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona 
i director de la Càtedra «Funda-
ción Affinity Animales y Salud». 
Fatjó va analitzar quins són els in-
dicadors bàsics per concloure ob-
jectivament que s’està produint 
una situació de maltractament 
animal. A continuació l’advo-
cat Agustín Mansilla, director 
de la Secció de Dret Animal del 
Col·legi d’Advocats de Badajoz, 
delegat de CoPPA (Coordina-
dora de Profesionales por la Pre-
vención de Abusos) i expert en 
dret animal va analitzar el tipus 
penal fent un repàs de l’evolució 
d’aquest regulació des de 2003 
fins a l’actualitat. «La interven-
ció del codi penal és la’última 
ratio, abans s’ha d’educar i sensi-
bilitzar a la societat per tal d’evi-
tar que es produeixin casos de 
maltractament i qualsevol altra 
situació que vulneri el benestar 
animal», va concloure Mansilla.

La jornada va finalitzar amb les 
conferències sobre la instrucció 
del procediment i la intervenció 
dels menors en aquest tipus de 
delictes, a càrrec de Joaquín Elías 
Gadea, jutge degà de Tarragona,  
i Jesús Mª del Cacho, magistrat 
jutge de menors de Tarragona.

I Jornades de Dret Animal de l’ICAT sobre delictes contra els animals

 El passat 27 i 28 d’octubre 
va tenir lloc  a l’Il·lustre Col-
legi d’Advocats de Barcelona 
(ICAB) la primera trobada de 
comissions i seccions de pro-
tecció dels drets dels animals de 
tot l’Estat. Les comissions van 
poder posar en comú diferents 
propostes i accions conjuntes 
plantejant nous reptes de cara al 
futur. La necessitat de posar or-
dre a tota la diversitat normati-
va sobre els animals, juntament 
amb la mancança d’una llei marc 
a nivell estatal van ser algunes de 

les matèries debatudes en la tro-
bada. 

El conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Josep Rull, en-
carregat d’obrir la trobada, es 
va comprometre a aprovar en 
aquesta legislatura el Reglament 
de desenvolupament del Decret 
legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de protecció dels animals.

La presidenta de la Comis-
sió de Protecció dels Drets dels 
Animals (CPDA) del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona, Mag-

da Oranich, va destacar l’impor-
tant paper dels advocats a l’hora 
de protegir els drets dels animals 
des de l’àmbit jurídic. També va 
agrair al CGAE la recent crea-
ció d’un bloc especialitzat en 
la matèria (www.abogacia.es/
actualidad/blogs/blog-de-de-
recho-de-los-animales/9). Ac-

tualment existeixen prop d’una 
vintena de comissions centrades 
en el dret animal a tot l’Estat. La 
pionera va ser la de l’ICAB l’any 
2002, seguida del Col·legi de 
Balears (2011). 

Tarragona va incorporar la 
Secció de Dret Animal l’any 
2014, sent la tercera a tot l’Estat.

I Trobada de CPDA’s de tot l’Estat
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El Departament de Justícia invertirà 240.000 euros 
per rehabilitar els jutjats de Valls

 El conseller de Justícia, Carles 
Mundó, va anunciar una inver-
sió de 240.000 euros per reorde-
nar alguns dels espais dels jutjats 
de Valls, “en especial les garjoles, 
els jutjats de guàrdia i el mante-
niment de la climatització i la 
impermeabilització de l’edifici”. 
Està previst que el projecte es-
tigui llest l’any 2017 i les obres 
s’iniciïn durant el 2018. 

El partit judicial de Valls com-
prèn 43 municipis de les comar-
ques de l’Alt Camp i la Conca 
de Barberà, amb una població 
total d’uns 65.000 habitants. 
L’anunci es va fer durant una 
visita del conseller a Valls, en 
la que també van participar el 
degà de l’ICAT, Manel Albiac, 

el vicedegà Julio de Parellada, i 
Maria José Bertomeu, membre 
de la Junta de Govern de l’ICAT 
i vocal de Valls. 

Posteriorment, Carles Mun-
dó, es va traslladar al Vendrell, 
on el van rebre en representació 
de l’ICAT els membres de la 
Junta de Govern Ester Girol i 
Frederic Royuela. 

La conselleria va anunciar que 
12 dels 21 treballadors judici-
als incorporats per fer front al 
col·lapse que pateixen aquests 
jutjats romandran de forma per-
manent al Vendrell i,  a la vega-
da, va esvair els dubtes en relació 
a la possible desaparició del Jut-
jat de Violència de Gènere, tot 
garantint que es mantindrà.

L’ICAT millora les prestacions del correu 
electrònic col·legial amb la nova plataforma 
«Correo Abogacía»

 El passat mes d’octubre es 
va realitzar la migració dels 
comptes @icatarragona.com 
a la nova plataforma digital de 
“Correo Abogacía”.

Més de 200 comptes de cor-
reus disposen des d’aleshores 
d’un nou sistema de comuni-
cació que utilitza la tecnología 
de Microsoft Office 365, que 
garantitza una total privacitat i 
seguretat en les comunicacions 
electròniques, a més a més d’un 
compte de correu  professional 
d’alta capacitat amb una bústia 
de 50GB, i 1TB d’emmagatze-
matge en el núvol, amb sincro-
nització d’agendes i calendaris, 

missatgeria instantània, video-
conferències, etc.

Aquest nou servei tecnològic 
permet a l’advocat treballar en 
línia amb total seguretat, uti-
litzant els documents de l’Of-
fice -sense necessitat de tenir-lo 

instal·lat- i guardar-los de forma 
segura en el núvol o compartir-
los.

Si encara no tens un compte 
@icatarragona.com, el pots sol-
licitar enviant un mail a tit@
icatarragona.com .

Adéu a Lexnet 
Abogacía

 El passat dia 21 d’octubre de 
2016 el Ple del CGAE va anun-
ciar el trasllat de la plataforma 
de Lexnet Abogacía a la plata-
forma del Ministeri de Justícia. 
La desconnexió s’ha valorat ate-
nent criteris de funcionalitat, 
atès que l’homologació per part 
del Ministeri de les noves funci-
onalitats de “Lexnet Abogacía” 
es produeix entre tres i sis mesos 
després d’haver estat dissenya-
des i aplicades pel propi Minis-
teri, generant així ineficiències i 
un elevat cost operatiu. Des del 
Col·legi recomanem als usuaris 
de Lexnet Abogacía que ja co-
mencin a realitzar els seus trà-
mits a través de la plataforma del 
Ministeri mitjançant l’enllaç:
https://lexnet.justicia.es

El conseller Mundó va visitar, el passat 16 de 
novembre, les seus judicials de Valls i del Vendrell

Visita a la seu judicial del Vendrell

Visita a la seu judicial de Valls
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L’ICAT celebra el Dia de la Justícia Gratuïta reivindicant la 
figura de l’advocat d’ofici

 El passat dia 12 de juliol, 
l’ICAT es va sumar a les  cele-
bracions del Dia de la Justícia 
Gratuïta i del Torn d’Ofici. 
El Grup d’Advocats Joves va 
instal·lar un estand a la Rambla 
Lluís Companys de Tarrago-
na des d’on, entre les 10:00h i 
les 14:00h, es va informar a la 
ciutadania de la importància de 
comptar amb aquest servei pú-
blic, que permet garantir el dret 
fonamental de l’accés gratuït als 
serveis de justícia a les persones 
amb menys recursos.

La jornada va tenir un caire 
reivindicatiu en defensa de la 
figura de l’advocat d’ofici. En 
aquest sentit, els presidents de 
la Comissió del Torn d’Ofici 
de l’ICAT, Estela Martín i Ja-
vier Gutiérrez, van reclamar 
als poders públics més recursos 
en l’administració de la justícia 
gratuïta per tal que sigui més 
efectiva i de més qualitat. En 
aquest sentit, Estela Martín va 
demanar “compensacions dig-
nes, ja que actualment un advo-
cat d’ofici cobra 5 euros l’hora 
en guàrdies que de vegades du-
ren dos dies”. Segons Martín, la 
figura de l’advocat d’ofici està 

“injustament maltractada: se’l 
veu com un advocat jove, sense 
experiència, i això no és així, ja 
que la mitjana d’edat supera els 
40 anys i els 15 d’exercici”. Javi-
er Gutiérrez va recordar que “el 
servei que prestem a la societat 
és d’una gran transcendència 
social, ja que garantim un dret 
fonamental a les persones que 
no tenen recursos econòmics, 
i això en una societat justa i 
desenvolupada no pot ser un 
element de discriminació”. Tots 
dos van rebutjar també una pos-
sible privatització del d’aquest 
servei.

Per la seva banda, el president 
del Grup d’Advocats Joves de 

Tarragona i dels Joves Advocats 
de Catalunya, Lluís Escoda, va 
subratllar “la professionalitat 
amb la que els advocats duem 
a terme aquesta tasca”. “Molts 
ciutadans pensen que pel fet 
que un advocat no sigui privat, 
o sigui jove, no farà bé la seva 
feina, i no és així”, va senten-
ciar Escoda. Javier Gutiérrez 
va recordar que “per exercir el 
torn d’ofici, un advocat ha de 
tenir un mínim de 3 anys d’ex-
periència” i va detallar que a la 
demarcació de l’ICAT, gairebé 
dos terços dels col·legiats l’exer-
ceixen (més de 800). Estela 
Martín va posar com a exemple 
que “va ser una advocada d’ofici 

de Tarragona la que va aconse-
guir la sentència dels tribunals 
europeus contra l’anomenat 
‘cèntim sanitari’, que gravava els 
carburants”.

També es va reclamar una ac-
tualització del marc legal en què 
els advocats d’ofici duen a terme 
la seva feina. En aquest sentit, 
Lluís Escoda va recordar que “la 
Llei d’assistència jurídica gratu-
ïta és del 1996 i necessita una 
actualització que incorpori els 
punts de vista dels advocats”. Es-
tela Martín va argumentar que 
“cal tenir en compte les noves 
problemàtiques, i nosaltres som 
els operadors jurídics que estem 
en contacte amb la realitat”.

Plaça d’aparcament habilitada 
per als advocats de guàrdia

 La Direcció dels Serveis 
Territorials de Justícia de Tar-
ragona, responent a la petició 
efectuada des de l’Il·lustre Col-
legi d’Advocats de Tarragona el 
passat mes de juny, va autorit-
zar al Col·legi que els advocats 
de guàrdia poguessin utilitzar 
una de les places d’aparcament 

reservades al Departament de 
Justícia, situades davant la seu 
del Palau de Justícia. Per fer ús 
d’aquesta plaça l’advocat que es-
tigui de guàrdia haurà de reco-
llir l’autorització a la Unitat Ad-
ministrativa de l’Àmbit Judicial 
de Tarragona situada a la planta 
baixa del Palau de Justícia.
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La Ley 39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, 
de Régimen Jurídico del Sector Público

La Ley 39/2015 (LPAc).-
Objeto de la Ley 39/2015: re-
gula las relaciones «ad extra» 
entre las Administraciones y 
los administrados. Regula los 
requisitos de validez y eficacia 
de los actos administrativos, 
el procedimiento común de 
todas las Administraciones 
Públicas (en adelante AAPP), 
los principios del ejercicio de 
la iniciativa legislativa y la po-
testad reglamentaria.

Ámbito subjetivo: Es apli-
cable a todos los sujetos com-
prendidos en el concepto de 
Sector Público, es decir, a to-
das las Administraciones Pú-
blicas territoriales y al sector 
institucional. 

Principios rectores: Efica-
cia, eficiencia, ahorro de cos-
tes, transparencia, planificaci-
ón y dirección por objetivos.

Entrada en vigor: El 2 de 
Octubre de 2016. No obstan-
te, producirán efectos a partir 
del de 2 de Octubre del 2018 
el: 

. Registro electrónico de 
apoderamientos.

. El Registro electrónico

. Registre de empleados pú-
blicos habilitados 

. Punto de acceso general 
electrónico de la Administra-
ción.

. Archivo único electrónico.

Quedan derogadas las 
Leyes siguientes  
• Ley 30/1992 de 26 de novi-
embre, de régimen jurídico de 
las administraciones públicas 
y del procedimiento adminis-
trativo común.

• Ley 11/2007 de 22 de Ju-
nio  de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios 
públicos. Con la excepción 
del: Registro electrónico de 
apoderamientos. Registre de 
empleados públicos habilita-
dos. Punto de acceso general 
electrónico de la Administra-
ción.  Archivo único electró-
nico.

Algunos aspectos claves de 
la  Ley 39/2015 (LPAc).-
Tramitación simplificada: 
En los casos de razones de in-
terés publico o falta de com-
plejidad en el procedimiento. 
La Resolución deberá dictarse 
en el plazo de 30 días contados 
desde el siguiente al que se no-
tifique al interesado el acuerdo 
de tramitación simplificada.

Plazos: Se introduce el 
cómputo de plazos por horas 
y la declaración de los sábados 
como días inhábiles.

Si el cómputo se tiene que 
hacer por días naturales, de-
berá estar señalado legalmente 
y deberá constar en las notifi-

caciones.
Respecto las notificaciones 

en papel, el primer intento de 
entrega se deberá hacer antes 
de las 15 horas y el segundo 
después y viceversa. Entre in-
tento e intento deberá haber 
un mínimo de 3 horas.

Minimiza trámites: No hay 
obligación de presentar a las 
Administraciones Públicas 
documentos que ya se hayan 
aportado o que hayan sido ela-
borados por estas.

Capacidad de obrar: Se ex-
tiende a los grupos de afecta-
dos, las uniones y las entidades 
sin personalidad jurídica y los 
patrimonios independientes o 
autónomos.

El silencio administrativo: 
En el plazo de 15 días desde 
que expire el plazo máximo 
para resolver la Administra-
ción deberá expedir de oficio 
el correspondiente certificado 
del silencio.

Procedimiento Sanciona-
dor y Responsabilidad Patri-
monial: Se integran en la Ley 
40/2015, RJSP.

Representación: Se in-
cluyen nuevos medios para 
acreditar la representación: 
apoderamiento «apud acta», 
presencial o electrónico, o la 
acreditación de su inscripción 
en el registro electrónico de 

Las leyes 39/2015 y 40/2015, suponen la separación normativa entre el régimen jurídico y el 
procedimiento administrativo.

 Concepción Manrique
Col·legiada núm. 1077 
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apoderamientos de la Admi-
nistración Pública u Organis-
mo competente. 

Destacar como novedad la 
separación entre identifica-
ción y firma electrónica y la 
simplificación de los medios 
para acreditar una u otra. Con 
carácter general sólo será ne-
cesaria la primera y se exigirá 
la segunda cuando deba acre-
ditarse la voluntad y consenti-
miento del interesado. 

Iniciativa legislativa y la 
potestad reglamentaria: 
Rige el principio de la buena 
regulación, necesidad, efica-
cia, eficiencia y transparen-
cia para dictar reglamentos y 
otras disposiciones, haciendo 
especial referencia a la partici-
pación de los ciudadanos en el 
procedimiento de elaboración 
de normas. 

Se instaura la publicación 
anual por las Administra-
ciones Públicas de un Plan 
Normativo que contendrá las 
iniciativas legales o reglamen-
tarias que vayan a ser elevadas 
para su aprobación en el año 
siguiente. Este Plan se publi-
cará en el Portal de la Trans-
parencia de la Administración 
Pública correspondiente.

Recursos administrativos: 
En vía administrativa es man-
tienen los recursos de alzada, 
el potestativo de reposición y 
el extraordinario de revisión.

Respecto el recurso de alza-
da y al potestativo de reposi-
ción, hay que destacar que en 
el caso de fundamentarse en 
casos de silencio administra-
tivo desestimatorio, se podrán 
accionar a partir del día sigui-
ente al que, de acuerdo con la 
norma específica, se produzca. 
Pero se suprime el plazo de tres 
meses, que anteriormente pre-
veía  la Ley,  para interponer 
el recurso en supuestos como 
estos. Es decir, que en caso de 

silencio administrativo queda 
expedita la vía del recurso en 
cualquier momento sin prever 
un plazo de preclusión.

Se suprime la Reclamación 
previa a la vía civil y laboral.

Algunos aspectos claves 
de la Administración elec-
trónica en la Ley 39/2015 
LPAc.-
En el procedimiento adminis-
trativo común se generaliza la 
utilización en todas las fases 
de los medios electrónicos:

Identificación y firma: 
Diferencia entre firma elec-
trónica e identificación En 
principio solo será necesaria 
la segunda, siendo requerida la 
primera cuando se tenga que 
acreditar el consentimiento 
y la voluntad del administra-
do para solicitudes; presentar 
declaraciones responsables o 
comunicaciones; interponer 
recursos; desistir de acciones o 
renunciar a derechos.

Sistemas de firma: in-
cluyen los certificados electró-
nicos de personas jurídicas, los 
de entidades sin personalidad 
jurídica, los sistemas de sello 
electrónico reconocido o cua-
lificado, así como todos aque-
llos que las Administraciones 
Públicas consideren válidos a 
tal efecto.

Sistemas de identificación: 
se admiten todos los sistemas 
de firma admitidos expuestos 
anteriormente, así como los 
sistemas de clave concertada y 
todos aquellos que las AAPP 
prevean a tal efecto.

Como relacionarse con las 
Administraciones Públicas: 
Es Obligación utilizar medios 
electrónicos para relacionarse 
con las AAPP para las perso-
nas jurídicas y profesionales .

Con las Administraciones: 
Se establece la obligación de 
relacionarse electrónicamente 

entre las Administraciones.
Con el ciudadano: Las ofi-

cinas de asistencia en materia 
de registro podrán, si los inte-
resados lo desean, convertir las 
solicitudes en formato papel 
en formato electrónico.

Los ciudadanos deberán 
relacionarse obligatoriamen-
te por vía electrónica con la 
AAPP en los casos siguien-
tes: las personas jurídicas; las 
entidades sin personalidad 
jurídica; los notarios, los re-
gistradores de la propiedad, 
así como todos aquellos que 
ejerzan una profesión que ne-
cesite una colegiación previa; 
los representantes de personas 
que obligatoriamente deben 
relacionarse por vía electró-
nica. Reglamentariamente las 
AAPP podrán ampliar los su-
puestos.

Los interesados tienen el 
derecho a no presentar do-
cumentos originales. Si ex-
cepcionalmente se establece 
la obligación de presentarlos, 
tendrán, en todo caso, el de-
recho a recibir una copia au-
tentificada de estos.

Punto de Acceso General 
Electrónico: Es el derecho de 
los  ciudadanos a comunicarse 
con las AAPP través del Punto 
de Acceso General Electróni-
co.

Registro electrónico: El 
interesado puede aportar los 
documentos en el Registro 
Electrónico que funcionará 
todos los días del año durante 
las 24 h.

El Registro Electrónico 
General de Apoderamiento: 
Es obligación de todas las Ad-
ministraciones de disponer de 
este Registro o adherirse al de 
la AGE. Se trata de un nuevo 
instrumento de acreditación 
de la representación de los in-
teresados ante la AAPP.

Expediente administrati-

«Los ciudadanos 
deberán relacionarse 
obligatoriamente por 
vía electrónica con la 
administración  en 
los casos siguientes: 
las personas jurídicas, 
las entidades sin 
personalidad jurídica, 
los notarios, los 
registradores de la 
propiedad, así como 
todos aquellos que 
ejerzan una profesión 
que necesite una 
colegiación previa 
y los representantes 
de personas que 
obligatoriamente 
deben relacionarse 
por vía electrónica»
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vo: Se establece con carácter 
general el formato electrónico 
del expediente administrativo. 

Archivo electrónico Úni-
co: Estará formado por los 
documentos de los procedimi-
entos finalizados. Los expedi-
entes deberán ser conservados 
en un formato que garantice 
la autenticidad, integridad y 
conservación de los documen-
tos.

Notificaciones electróni-
cas: Serán preferentes y se re-
alizaran en la sede electrónica 
o en la dirección electrónica 
habilitada única.

La Ley 40/2015, RJSP.-
Esta Ley recoge aspectos de 
la derogada Ley 30/1992 RJ-
PAC y de la regulación con-
tenida en la también deroga-
da Ley 6/1997, OFAGE, así 
como determinadas disposi-
ciones de la Ley 50/1997, del 
Gobierno.

Está estrechamente vincu-
lada a la L 39/2015, PAC. 
Responde a la reforma inte-
gral y de funcionamiento de 
las AAPP. Asume que el uso 
de los medios electrónicos ha 
de ser lo habitual. Establece 
los principios generales de ac-
tuación y técnicas de relación 
entre los entes públicos. Regu-
la las relaciones “ad intra” de 
cada AAPP y entre ellas. 

Objetivos: Mejorar la efica-
cia incrementando la seguri-
dad jurídica y la transparencia. 
Racionaliza las estructuras  y 
perfecciona el sistema de rela-
ciones entre las AAPP.

Ámbito subjetivo: Incluye 
al sector público y al sector 
institucional. Ratifica la salida 
de las Universidades Públicas 
del ámbito de las AAPP.

Principios de la  Ley : 
Transparencia, simplificación, 
racionalización, agilidad, co-
ordinación y cooperación.

Algunos aspectos clave de 
la Ley 40/2015 (LRJSP).- 
Simplifica la ordenación de 
los entes públicos: Suprime 
las Agencias Estatales. Reduce 
la tipología de los entes del sec-
tor público estatal. Modifica el 
régimen jurídico de las Funda-
ciones del sector público esta-
tal y el de los fondos carentes 
de personalidad jurídica.

Control de eficacia. Su-
pervisión continua: Se esta-
blecen controles de eficacia 
para los organismos del sec-
tor público estatal, y mayores 
exigencias para la creación de 
nuevos entes instrumentales. 
Por otra parte, las AAPP de-
ben crear un sistema de super-
visión continua de sus entes 
dependientes.

Entidades y organismos 
públicos: Se establece un ré-
gimen específico para la trans-
formación, fusión, disolución, 
liquidación y extinción de en-
tidades y organismos  públi-
cos. Se estable restricciones 
para la creación de nuevos 
entes del Sector publico ins-
titucional estatal. Y facilita la 
transformación de sociedades 
mercantiles estatales en orga-
nismos públicos.

Transparencia en el funci-
onamiento de las AAPP: Se 
crea un Registro Electrónico 
Estatal de Órganos e Instru-
mentos de Cooperación esta-
tales en organismos públicos y 
un inventario de Entidades del 
Sector Público.

Responsabilidad Patrimo-
nial: La LRJSP innova y esta-
blece la responsabilidad patri-
monial de las AAPP cuando 
actúan sujetos al Derecho pri-
vado y, también, la responsabi-
lidad del Estado legislador.

Las AAPP responderán 
ante los actos llevados a cabo 
por las entidades privadas par-
ticipadas públicamente. Así 

pues, se amplía la responsabi-
lidad de la Administración, a 
los supuestos que esta actúe a 
través de un ente dependien-
te. Por tanto, en la práctica se 
dará una situación aparente-
mente contradictoria, ya que 
entidades de derecho privado, 
como sociedades mercantiles, 
fundaciones, etc., participa-
das mayoritariamente por la 
Administración, y que sujetan 
su actividad al ordenamiento 
privado, responderán de los 
daños que causen a terceros de 
acuerdo con el derecho admi-
nistrativo y, si cabe, deberán 
ser demandadas ante la juris-
dicción contenciosa-adminis-
trativa. 

Otra novedad de la Ley es 
la responsabilidad patrimoni-
al del Estado Legislador, por 
las lesiones a los particulares 
en sus bienes y derechos deri-
vados de las leyes declaradas  
inconstitucionales o contraria 
al Derecho de la Unión Euro-
pea, y se concretan las condi-
ciones que han de darse para 
que prospere la indemnizaci-
ón.

Potestad sancionadora: La 
Ley traslada los principios de 
la Potestad sancionadora reco-
gida en la anterior normativa. 

Por tradición normativa e 
incluso practica, parece que 
hubiera sido más convenien-
te continuar recopilando esta 
potestad y la Responsabilidad 
patrimonial en la Ley de Pro-
cedimiento, ya que tanto uno 
como el otro, no dejan de ser 
especialidades adaptadas del 
procedimiento administrativo 
general.

Convenios Administra-
tivos: Se regula con carácter 
general el régimen jurídico, 
si bien cuando el convenio se 
subscriba por razón del otor-
gamiento de una subvención 
se regirá por la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, subven-
ciones. De esta manera se esta-
blece un instrumento más en 
el control y la transparencia de 
los fondos públicos. 

Los convenios que incluyan 
compromisos financieros de-
berán ser financieramente 
sostenibles y se prevé que se 
acompañe, con  carácter mí-
nimo, de una memoria jus-
tificativa de su necesidad y 
oportunidad, de su impacto 
económico y el carácter no 
contractual de la actividad.

Los convenios que el com-
promiso económico de los 
cuales sea superior a 600.000 
€ deberán de remitir electró-
nicamente al Tribunal de Cu-
entas o órgano exterior fisca-
lizador de las Comunidades 
Autónomas.

Consorcios: Se establece 
un nuevo marco jurídico uni-
tario regulador. Estos deberán 
constituirse mediante conve-
nio, al que acompañaran los 
estatutos, un Plan de Actua-
ción y un informe preceptivo 
favorable.

Medio propio y servicio 
técnico: Se regula los entes 
que tienen este carácter inte-
grantes en el sector público 
institucional. Deberá demos-
trarse que son la opción más 
eficiente y sostenible a la con-
tratación publica.

En vigor: El 2 de Octubre 
de 2016, excepto: 

- Puntos 1 a 11 de la DF9 
(modificación del TRLCSP), 
punto 4 de la DF5 y DF12: a 
los 20 días de la publicación.

- Punto 12 DF9: 6 meses de 
la publicación al BOE

- DF1, DF2 (modificación 
del RDL 12/1995, puntos 1 
a 3 de la DF5, DF7 y DF10 
(modificación de la DA13 de 
la Ley 17/2012): al día sigui-
ente de la publicación en el 
BOE.
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Reconeixement i execució de resolucions 
judicials estrangeres a la nova llei de 
cooperació jurídica internacional

I - INTRODUCCIÓ
El reconeixement i execució de 
les resolucions judicials estran-
geres a Espanya tracta sobre els 
mecanismes que fan servir els 
nostres tribunals per atorgar va-
lidesa, eficàcia, i en el seu cas, 
executar resolucions judicials 
dictades per tribunals estran-
gers. 

Hem de tenir present que 
en el Dret internacional pri-
vat existeixen una pluralitat de 
fonts normatives, que segueixen 
un ordre jeràrquic. D’acord amb 
això, en primer lloc, hauríem de 
comprovar si la resolució judi-
cial estrangera que volem reco-
nèixer a Espanya, compleix els 
àmbits d’aplicació material, ter-
ritorial i temporal que es reque-
reixen per poder tramitar-ho en 
virtut d’algun Reglament de la 
UE. De no complir-se aquests 
pressupòsits, acudiríem subsi-
diàriament al règim convenci-
onal, comprovant de la mateixa 
manera, si podem aplicar algun 
dels diversos Convenis inter-
nacionals ratificats per Espanya 
en relació al reconeixement i 
execució. I finalment, de no 
poder-se aplicar tampoc cap 
Conveni internacional, acudi-
ríem, de forma subsidiària, al 
règim legal autònom, regulat 
actualment per la nova Llei 
29/2015, de 30 de Juliol de 
Cooperació Jurídica Interna-
cional en matèria civil (LCJI). 
En altres paraules, la nova Llei 
només resultarà aplicable quan 
els nostres tribunals es trobin 
amb: resolucions dictades en 
matèria civil i mercantil proce-

dents d’altres Estats membres 
de la Unió Europea, quan no 
resulti aplicable cap Reglament 
europeu; les dictades en Estats 
amb els quals Espanya tingui 
un Conveni internacional en 
vigor, però quan aquest no si-
gui aplicable; i, les dictades en 
Estats amb els quals Espanya no 
tingui subscrit cap Conveni in-
ternacional. 

A més, la LCJI també s’apli-
carà de forma subsidiària en de-
fecte de normes especials del 
Dret intern. Són normes especi-
fiques en matèria de cooperació 
jurídica internacional que ens 
assenyala la Disposició Addici-
onal Primera (art. 2. b) .  

En quant a l’àmbit d’aplicació 
temporal, per saber quin règim 
aplicarem als processos en tra-
mitació, la Disposició transitò-
ria única apartat 3, disposa que 
el títol V de la LCJI s’aplicarà 
a les demandes d’exequàtur que 
es presentin davant dels òrgans 
jurisdiccionals espanyols amb 
posterioritat a la seva entrada en 
vigor , amb independència de 
la data en què s’hagués dictat la 
resolució estrangera, és a dir, el 
30 d’agost de 2015. 

II - LA LLEI DE 
COOPERACIÓ JURÍDICA 
INTERNACIONAL
La LCJI regula els principis ge-
nerals de la cooperació jurídica 
internacional, deixant enrere 
l’antiga posició del legislador 
espanyol basada en la recipro-
citat, per donar pas a un sistema 
favorable a la cooperació, si bé 
amb matisos. En efecte, l’article 

3 de la llei estableix que si un 
determinat Estat prohibeix o 
denega reiteradament la coope-
ració amb Espanya, aquesta po-
drà decretar no cooperar amb 
l’Estat en qüestió. 

Abans de l’aprovació de 
la LCJI, una de les àrees més 
necessitades de reforma era el 
règim general del nostre siste-
ma de font interna en matèria 
de reconeixement i execució de 
resolucions i documents pú-
blics estrangers. Actualment, 
les disposicions de la LCJI 
substitueixen les de l’antiga 
regulació de la LEC 1881 a 
les quals la LEC 1/2000 feia 
remissió expressa. Així doncs, 
després de quinze anys de re-
tard, es compleix el mandat de 
la Disposició Final Vigèsima de 
la Llei 1/2000, de 7 de gener, 
d’Enjudiciament Civil (LEC) 
que preveia: “En el plazo de seis 
meses a contar desde la fecha de 
entrada en vigor de esta Ley, el 
Gobierno remitirá a las Cortes 
Generales un proyecto de Ley so-
bre cooperación jurídica interna-
cional en materia civil.”, posant 
punt i final a la incomprensible 
vigència dels articles 951 a 958 
LEC 1881, que constituïen una 
regulació obsoleta que no con-
cordava amb la jurisprudència 
del Tribunal Suprem (que ha 
anat corregint al llarg dels anys 
el tenor literal de tals precep-
tes), les lleis especials modernes 
i la doctrina actual. 

Aquesta discordança cada 
vegada es feia més notòria, en 
comparació amb els Convenis 
internacionals ratificats per Es-
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panya en aquesta matèria, però 
sobretot arrel de l’aparició dels 
nous Reglaments europeus 
que regulen el reconeixement 
i execució advocant per la lliu-
re circulació de les resolucions 
judicials entre els Estats mem-
bres de la Unió Europea, amb 
l’objectiu d’assolir un espai de 
llibertat, seguretat i justícia 
europeu. D’entre les diverses 
normes europees, destaca el Re-
glament 1215/2012 relatiu a la 
competència judicial, el reco-
neixement i l’execució de reso-
lucions judicials en matèria civil 
i mercantil (Brussel·les I bis), 
per ser el més genèric i també re-
cent malgrat tenir l’origen més 
antic (Conveni de Brussel·les 
de 1968). En conseqüència és el 
Reglament que pot servir com a 
base per analitzar en quina me-
sura, la nostra nova regulació 
interna, s’ha inspirat en les seves 
“modernes” disposicions. 

Es pot afirmar que la LCJI 
ha significat una clara i nota-
ble evolució del nostre sistema 
de reconeixement i execució de 
resolucions judicials estrange-
res. Presenta un nou disseny 
inspirat en les més actuals cor-
rents doctrinals, les concre-
cions legislatives més recents 
que sorgeixen de la normativa 

de la UE i exemples puntuals 
continguts en textos com la Llei 
22/2003, de 9 de juliol, Con-
cursal, la Llei 54/2007, de 28 
de desembre, d’Adopció Inter-
nacional, i la Llei 20/2011, de 
21 de juliol, del Registre Civil 
(encara no en vigor). A més, 
com era d’esperar, s’observen 
moltes similituds amb el RBI 
bis i una clara influència per 
part d’aquest, però a la vegada 
segueixen sent dues normes bas-
tant diferents en quant a forma 
i contingut donat als àmbits 
territorials en els quals s’aplica 
cadascuna. La gran diferència 
està en què al RBI bis es va optar 
per suprimir l’exequàtur com a 
procediment previ per atorgar 
força executiva a una resolució 
provinent d’un altre Estat mem-
bre, permetent que aquesta fos 
directament executable a l’Estat 
membre receptor. En canvi, el 
nostre sistema de font interna 
de reconeixement i execució de 
resolucions estrangeres, opta pel 
manteniment del procediment 
d’exequàtur ja que en aquest cas 
els nostres tribunals hauran de 
reconèixer i executar resoluci-
ons provinents de països amb 
els quals no es mantenen vincles 
tan estrets i la distància jurídica 
i cultural és molt més elevada. 

Per tant, és convenient prendre 
una sèrie de cauteles abans de 
validar qualsevol decisió estran-
gera. 

 
III – NOVETATS I 
MILLORES 
La LCJI aborda el reconeixe-
ment i execució de resolucions 
judicials estrangeres en el seu Tí-
tol V (arts. 41 a 61). En relació a 
les novetats i millores que s’han 
introduït respecte de l’antiga 
regulació, algunes simplement 
s’han limitat a aclarir preceptes i 
a estructurar millor la normati-
va en sí, cosa que s’agraeix ja que 
a la regulació anterior, de no ser 
per la labor jurisprudencial del 
Tribunal Suprem, es contenien 
molts preceptes i usos bastant 
confusos i poc pràctics. 

• Decisions estrangeres suscep-
tibles de reconeixement i execució

L’article 41.1 i 2 LCJI dis-
posa que les decisions sus-
ceptibles de reconeixement 
i execució són les resolucions 
estrangeres fermes dictades en 
procediments contenciosos, i 
també les resolucions estran-
geres definitives adoptades en 
el marc de procediments de ju-
risdicció voluntària. En aquest 
punt, és convenient destacar 
una primera deficiència de la 

LCJI. Existeix una falta de co-
ordinació entre aquesta i la Llei 
de Jurisdicció Voluntària (LJV) 
aprovada pràcticament un mes 
abans de la LCJI, concretament 
el 2 de juliol de 2015. Es posa 
de manifest una antinòmia ju-
rídica en relació a la fermesa 
de les resolucions judicials es-
trangeres adoptades en el marc 
d’un procediment de jurisdicció 
voluntària. L’article 12.1 LJV 
requereix que siguin fermes 
per a que es pugui procedir al 
seu reconeixement i execució 
a Espanya, mentre que la LCJI 
afirma que és suficient amb que 
posin fi al procediment. És difí-
cil donar una explicació a la in-
terpretació realitzada pel legis-
lador en aquest sentit. Podem 
pensar que ha estat una opció 
fonamentada per l’antiga pràcti-
ca de l’ordenament jurídic espa-
nyol que no atribuïa als actes de 
jurisdicció voluntària ni efecte 
executiu ni de “cosa jutjada”. A 
més, l’article 12.3 LJV estableix 
una relació pròpia de causes de 
denegació del reconeixement 
que mostra una sèrie de carènci-
es si la comparem amb les causes 
taxades que ofereix la LCJI. En 
tot cas, es considera necessària 
una millor coordinació entre les 
normes de la LJV i les normes 
generals sobre reconeixement 
de resolucions estrangeres de la 
LCJI, per una millor compren-
sió i aplicació del nostre sistema. 

• Distinció legalment esta-
blerta entre reconeixement i exe-
cució

Deixant de banda aquest in-
cís, un aspecte positiu que ens 
aporta la LCJI és que final-
ment aconsegueix incorporar 
al nostre règim legal intern 
una distinció tan elemental 
com és la dels termes reco-
neixement i execució. El re-
coneixement és l’homologació 
d’una resolució estrangera per 
tal de què produeixi a Espanya 
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els mateixos efectes que li van 
ser atorgats al seu país d’origen, 
és a dir, es produeix una “ex-
tensió dels efectes” atorgats pel 
tribunal d’origen. Seguint amb 
el que disposen els textos su-
pranacionals vigents a Espanya, 
existeixen diversos tipus de re-
coneixement depenent del tipus 
de decisió de què es tracti i dels 
efectes que es pretenguin fer va-
ler al nostre país. En primer lloc, 
quan el reconeixement és au-
tomàtic, la resolució estrangera 
s’invoca directament davant del 
tribunal espanyol competent, 
sense que sigui necessari trami-
tar cap procediment especial. 
També es fa referència a la pos-
sibilitat de reconèixer la resolu-
ció estrangera quan aquesta es 
plantegi de manera incidental 
en el marc d’un procediment ja 
iniciat a Espanya. El jutge que 
estigui coneixement d’aquest 
procediment principal haurà 
de pronunciar-se sobre aquest 
reconeixement en el curs del 
mateix procés . 

No obstant això, és impor-
tant precisar que una resolució 
estrangera mai no podrà pro-
duir efecte executiu a Espanya 
amb el mer reconeixement. Per 
tant, ¿quin és el procediment a 
seguir quan el que es pretén és 
reconèixer una sentència estran-
gera de condemna a Espanya 
per posteriorment procedir a la 
seva execució? S’haurà de recór-
rer a un reconeixement a títol 
principal, o en altres paraules, al 
procediment d’exequàtur que es 
configura com aquell procedi-
ment per declarar a títol prin-
cipal el reconeixement d’una 
resolució estrangera i, en el seu 
cas, autoritzar la seva execució a 
Espanya. Actualment també es 
constitueix com a via per a qui 
pretengui una declaració de no 
reconeixement d’una resolució 
estrangera quan concorri algu-
na de les causes de denegació del 

reconeixement de l’article 46 
LCJI . És una evolució impor-
tant respecte de l’antic règim, ja 
que abans, l’única manera que 
les parts tenien per obtenir un 
“no reconeixement”, era esperar 
que l’altra part instés l’exequàtur 
a Espanya per posteriorment 
poder oposar-s’hi en el mateix 
procés. En aquest sentit s’han 
seguit les pautes del RBI bis. El 
jutge competent, sense exami-
nar el fons de l’assumpte, úni-
cament haurà de comprovar i 
decidir si la resolució estrangera 
compleix o no les condicions 
per constituir títol executiu a 
Espanya. La interlocutòria que 
resulti d’aquest procés tindrà 
en aquest cas eficàcia erga om-
nes i serà susceptible de recurs. 
D’aquesta manera, la sentència 
estrangera podrà ser executa-
da a Espanya d’acord amb les 
disposicions dels articles 517 i 
següents de la LEC, incloent el 

termini de 5 anys de caducitat 
de l’acció executiva.

És important diferenciar el 
procés d’exequàtur, dirigit a au-
toritzar l’execució a Espanya de 
les resolucions estrangeres, del 
posterior procediment d’execu-
ció de les mateixes, al qual resul-
ten d’aplicació les normes de la 
LEC. Són procediments dife-
rents però estretament relacio-
nats, i és per això que la LCJI, 
al seu article 54, introdueix la 
novetat de poder acumular en el 
mateix escrit la demanda d’exe-
quàtur i la sol·licitud d’execució, 
per tramitar ambdós procedi-
ments de forma successiva una 
vegada obtinguda la interlocu-
tòria d’exequàtur en sentit favo-
rable. Aquesta regulació tindrà 
efectes pràctics positius ja que 
accelera el procés beneficiant al 
ciutadà que pretén l’execució. 

• Adaptació de mesures des-
conegudes al nostre ordenament 

jurídic 
Una altra novetat introduïda 

al nostre sistema de font interna 
és la que contempla expressa-
ment la possibilitat d’adaptar 
les mesures contingudes en una 
sentència estrangera que siguin 
desconegudes per l’ordenament 
jurídic espanyol (art. 44.4 LCJI) 
. Consisteix en assimilar-les o 
adequar-les a una mesura pròpia 
del Dret espanyol, que tingui 
efectes equivalents, i perseguei-
xi una finalitat o interessos sem-
blants. Aquesta regla afavoreix 
la bona cooperació evitant que 
es produeixi una denegació del 
reconeixement de la resolució 
pel mer fet de contenir una me-
sura desconeguda. 

• El reconeixement de les ac-
cions col·lectives o class actions 
estatunidenques 

Finalment, una de les nove-
tats que també convé destacar 
de la LCJI és l’article 47, que 
assenyala les condicions parti-
culars en què una resolució es-
trangera derivada d’una “acció 
de classe” o col·lectiva pot ser 
reconeguda al nostre país, fent 
especial referència a les class ac-
tions estatunidenques. 

Permet que reclamants in-
dividuals exercitin accions en 
defensa dels seus propis drets 
i interessos patrimonials dins 
d’un grup representats per una 
o més persones que exercitin 
l’acció tant en nom propi com 
en nom d’aquest grup d’indi-
vidus afectats. En aquestes ac-
cions col·lectives s’hi poden 
veure afectats, tant ciutadans 
estatunidencs, com també ciu-
tadans domiciliats fora dels Es-
tats Units, això inclou els ciu-
tadans residents a Espanya. En 
conseqüència pot portar a què 
es plantegi a Espanya l’eficàcia 
de la sentència que es dicti als 
Estats Units, sempre que com-
pleixi amb els tres requisits que 
exigeix la LCJI. 

La Llei 22/2003, de 9 de 
juliol, Concursal (arts. 199 
a 230); la Llei 54/2007, 

de 28 de desembre, d’Adopció 
Internacional (arts. 25 a 31); la 
Llei 20/2011, de 21 de juliol, del 
Registre Civil (arts. 94 a 100) 
encara no en vigor; el text refós 
de la Llei General per a la Defensa 
dels Consumidors i Usuaris i altres 
normes complementàries, aprovat 
pel Real Decret Legislatiu 1/2007, 
de 16 de novembre (art. 67.1); la 
Llei 60/2003, de 23 de desembre, 
d’Arbitratge (art. 46); les normes 
de la Llei i Reglament Hipotecaris, 
del Codi de Comerç i del Real 
Decret 1784/1996, de 19 de juliol; 
i, les normes de Dret Internacional 
privat contingudes en la Llei de 
Jurisdicció Voluntària. 

Disp. Final 6º LCJI: A los 
veinte días de su publicación 
en el BOE. 

La LCJI s’aparta, amb això, 
del que disposa l’article 
66.2 RBI bis, que supedita 
l’aplicació del nou règim 

d’eficàcia directa, sense exequàtur, 
a les resolucions dictades a resultes 
d’accions judicials incoades amb 

posterioritat al 10 de gener del 
2015. 

Respecte del reconeixement 
a títol incidental, la LCJI no 
estableix un procediment 

específic per a què el tribunal 
decideixi sobre aquest. El que 
aclareix el seu Preàmbul és que 
per aquest procediment, no es 
requereix la tramitació d’un 
incident conforme als articles 
388 i ss LEC, sinó que pot 
decidir-se de manera més senzilla 
directament en el marc del concret 
procediment en el qual es sol·liciti 
el reconeixement. 

L’article 45 RBI bis, també 
estableix una sèrie de 
motius de denegació del 

reconeixement idèntics als que 
presenta la LCJI. No obstant cal 
puntualitzar que formalment 
no representa un gran avanç en 
comparació a les condicions que 
exigia l’article 954 LEC 1881, ja que 
realment els motius de denegació 
previstos són els que ja s’exigien 
com a condicions al reconeixement 

en la norma anterior. 

Inspirat en l’article 54 RBI bis.
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