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Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals.
Una altra és fer-ho:

Compte
Expansió Plus PRO
Bonifiquem la teva quota
de col·legiat
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Remuneració
fins a

10% 0 3%TAE 1%+ + +
de la teva quota de comissions Primer any fins a de devolució en els principals rebuts
col·legiat màxim d’administració i 2,74% TAE. Saldo màxim a domiciliats i sobre les compres amb
50 euros*. manteniment. remunerar 10.000 euros.1 targeta de crèdit en comerços

d’alimentació.2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Truca’ns al 900 500 170, identifica't com a membre del teu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a
treballar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*Abonem el 10% de la quota de col·legiat, amb un màxim de 50€ per compte, per a quotes domiciliades en un compte de la gamma Expansió, per a nous clients de captació. La
bonificació es fa un únic any per a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos. En aquest sentit, es compta com a primer mes el de l’obertura del compte. El pagament s’ha de
fer en el compte el mes següent als 12 primers mesos.
1. Per tenir accés a aquesta retribució, els titulars han de tenir un saldo mitjà mensual en el banc superior a 30.000 euros en recursos, calculat com la suma de saldos del mes anterior
de: comptes a la vista, dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida-estalvi, fons d’inversió, valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, plans de previsió d’EPSV i BS
Fons Gran Selecció. No es tindrà en compte per al còmput del saldo mitjà el saldo existent en aquest Compte Expansió Plus PRO ni en cap altre de les mateixes característiques en què
els titulars siguin intervinents. Sí que es tindrà en consideració el nombre de cotitulars, per la qual cosa el saldo mínim existent en l’entitat com a requisit serà el pres proporcionalment
per a cada cotitular. No es remuneraran els saldos durant el primer mes de vida del Compte Expansió Plus PRO.
En cas que no s’assoleixi per part dels titulars el saldo mínim que dóna dret a la retribució del Compte Expansió Plus PRO, la liquidació es farà al 0% per aquest concepte.
Rendibilitat primer any: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919% TIN, 1,8191% TAE
(calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet des de l’alta del compte). Exemple de liquidació: saldo en
compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats en l’any: 270,82 euros.
Rendibilitat resta anys: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919% TIN, 1,9910% TAE
(calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet a partir del segon any del compte). Exemple de liquidació:
saldo en compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats en l’any: 295,96 euros.
2. Rebuts domiciliats que corresponguin, com a emissor, a organitzacions no governamentals (ONG) registrades en l’Agència Espanyola de Cooperació i els rebuts de col·legis, escoles
bressol i universitats carregats durant el mes. S’ha de tractar de centres docents espanyols (públics, privats i concertats) i en queden excloses les despeses d’acadèmies particulars,
col·legis professionals o despeses diferents a les d’escolarització. Tampoc s’hi inclouen les despeses en concepte de postgraus, màsters i doctorats. Operacions de compra fetes a crèdit
incloses en la liquidació del mes, amb les targetes modalitat Classic, Or, Premium, Platinum i Shopping Or el contracte de les quals estigui associat a aquest compte, en els establiments
comercials d’alimentació inclosos, que es poden consultar en la pàgina www.bancsabadell.com/compteexpansioplus. Mínim de 5 euros i fins a 50 euros al mes.

El compte Expansió Plus PRO requereix de la domiciliació d’una nòmina, pensió o ingrés regular mensual per un import mínim de 3.000 euros (se n’exclouen els ingressos procedents de
comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). Així mateix, també cal haver-hi domiciliat 2 rebuts domèstics en els 2 últims mesos.Oferta vàlida, a partir del 6 de
febrer de 2017.
Pot fer extensiva aquesta oferta als seus empleats i familiars de primer grau.

sabadellprofessional.com
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Aquest nombre és indicatiu del risc del

producte. Així, 1/6 és indicatiu de
menys risc i 6/6 és indicatiu de més

risc.

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons
Espanyol de Garantia de Dipòsits d’Entitats de

Crèdit. La quantitat màxima garantida
actualment pel fons esmentat és de 100.000

euros per dipositant.
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Fes una aportació extraordinària 
abans que s’acabi l’any. 
Aconseguiràs beneficis fiscals 
i augmentaràs la rendibilitat 
dels estalvis.1

1. Sistema de Previsión Profesional y Personal (PPA): redueix fins a 8.000 euros de la base imposable de l’IRPF (límit conjunt amb el 
sistema professional, els plans de pensions i/o els plans de previsió assegurats o els plans de previsió social empresarial que tinguis contractat en 
altres entitats). Addicionalment, en el sistema professional et podràs deduir fins a 13.414,29 euros com a despesa de l’activitat. Aquest règim 
fiscal no s’aplica a Navarra.
Sistema de Ahorro Sistemático (PIAS): aporta fins a 8.000 euros/any i els rendiments queden exempts de tributació (240.000 euros en el 
total de la vida del pla. A més, per poder quedar exempts de tributació, han d’haver passat almenys 5 anys des de la primera aportació fins al 
moment en què es percep la prestació, i el capital estalviat s’ha de constituir com a renda vitalícia).
Sistema de Ahorro Flexible (SVA): sense cap límit d’aportació, que no es dedueixen en l’IRPF.
Plan de Ahorro 5: aporta fins a 5.000 €/any, sense tributar pels rendiments des del cinquè any.
2. Rendibilitat a compte per al trimestre actual del Plan Universal, el Plan de Ahorro 5 i el Plan Junior.

4,25 %
De rendibilitat2

No te 
n’oblidis!

Fes una aportació abans
que s’acabi l’any
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Exercir l’advocacia és una mostra de compro-
mís social, on la solidaritat hi és ben present: 
quantes visites no hem cobrat, quants plets 
hem portat de franc o bé quantes gestions hem 

arribat a fer de manera desinteressada per a familiars, 
amics, amics dels amics, o aquell veí que t’ho demana.

L’ICAT tampoc és aliè a aquesta realitat. La seva tasca 
diària -l’exemple més clar n’és la gestió del torn d’ofi-
ci- és una prova evident d’implicació social. El Col·legi 
és patró de la Fundació Onada (creada, entre d’altres 
qüestions, per garantir el benestar de les persones adul-
tes incapacitades en situació de desemparament), de la 
Fundació la Muntanyeta (entitat dedicada a l’atenció 
integral de nens i adults afectats de paràlisi cerebral o 
d’altres encefalopaties de tractaments afins), de la Fun·
dació Bonanit (en la que atenen a persones sense llar) i 
de la Fundació Ginac (que treballa amb persones amb 
discapacitat i/o trastorn mental). També col·labora amb 
Càrites Diocesana de Tarragona, Creu Roja, l’Associ·
ació Astafanias (i més concretament amb el seu projec-
te “Cap nen sense teràpia”), Fundació Noèlia (dedicada 
als nens que pateixen de distròfia muscular congènita 
per dèficit de col·lagen), l’entitat Sobreviure a l’ictus i 
Llar Natalis, un programa assistencial que té com a fi-

nalitat acollir dones sense recursos i en estat de gestació.
Des del Col·legi hem adoptat postures molt actives 

volent fer-nos altaveu d’aquells que ho necessiten i ens 
ho demanen, i així el fet d’organitzar tota una sèrie d’ac-
tivitats solidàries dins el marc “Mes + solidari” és una 
altra prova del nostre compromís.

De portes endins, però, també hem de demostrar la 
nostra generositat i la nostra solidaritat. L’advocacia pa-
teix una precarietat laboral evident i amb un futur incert 
per a companys i companyes nostres que s’han de jubilar. 
La Fundació de l’ICAT ha de ser la crossa necessària per 
ajudar-los tant en l’àmbit social com assistencial i és per 
això que ha de ser un projecte fort, potent i amb recur-
sos. Per aquest motiu vàrem iniciar una campanya de 
recaptació de fons i en junta general extraordinària de 22 
de desembre de 2017 vam aprovar, per part del Col·legi, 
una aportació de 5.000 €. 

La Fundació ICAT de l’Advocacia és un projecte 
dinàmic, no es pot aturar mai ja que sempre hi ha algú 
a qui poder ajudar; també ha de ser constant, ja que les 
persones que necessiten ajuda són prioritàries, no poden 
esperar; i també és un projecte imprescindible, com im-
prescindibles són les vostres aportacions. Un gest solida-
ri avui és una mirada d’esperança per al demà.

La Fundació, un gest pel present i una mirada 
per al futur

"La Fundació de l’ICAT ha de ser la crossa necessària per ajudar 
als companys,  tant en l’àmbit social com assistencial, i
és per això que ha de ser un projecte fort, potent i amb

recursos"

 Manel Albiac Cruxent
 Degà

    Col·legiat núm. 1882



GENERA GAMES - Sevilla

Por eso, cumpliendo condiciones*, te ayudamos mes a mes con tus gastos,
bonificándote en:

*Bonificación de recibos para Pymes y Autónomos que contraten la Cuenta 1I2I3 Pymes y cumplan sus condiciones: 1) Ingresar o facturar al menos 9.000€ en la Cuenta 1I2I3 Pymes o en cuenta de crédito con misma titularidad en 
los últimos 3 meses, 2) Domiciliar las nóminas de empleados y Seguros Sociales, 3) Cumplir uno de los siguientes grupos de operaciones o productos en los últimos 3 meses: i) Realizar un mínimo de 6 movimientos con tarjetas 
Santander, ii) Totalizaciones de al menos 750€ en cuentas del Banco utilizando TPVs comercializados por el Banco Santander, iii) Gestión de recibos bancarios domiciliados por un importe mínimo de 3.000€, iv) Operaciones 
relacionadas con el comercio exterior. Más información en tu oficina y en bancosantander.es El importe sobre el que se calcula la bonificación se limita a un máximo de 3.000€ mensuales por cada uno de los siguientes grupos: 
remesas de nóminas y Seguros Sociales; impuestos estatales relacionados con la actividad económica, suministros y empresas de seguridad privada españolas, seguros de protección a prima periódica mediados por Santander 
Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A., a través de su red de distribución Banco Santander. La Cuenta 1I2I3 Pymes es una cuenta no remunerada. TAE -0,359% para el supuesto en que se cumplan las condiciones y se 
mantenga de forma constante durante 1 año un saldo diario de 30.000€, aplicando un tipo de interés nominal anual de 0% y con la comisión de mantenimiento de la cuenta de 108€/año (9€/mes). La Cuenta 1I2I3 PYMES lleva 
asociada la Tarjeta de Débito 1I2I3 PYMES con un coste de emisión y renovación de 0€, cumpliendo condiciones. La TAE no incluye la bonificación por la domiciliación de recibos y pagos.

Y además accedes al Mundo 1I2I3 Pymes con el que obtendrás:
Condiciones ventajosas en productos de financiación.
TPV 1I2I3 Pymes en condiciones preferentes.
Gestor especialista en comercio exterior y mucho más.

Queremos que la historia de tu negocio
sea una larga historia.

Nóminas y Seguros sociales.

Impuestos estatales: IVA, IRPF, Sociedades...

Suministros, seguridad privada y seguros de protección.

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

menor riesgo y 6/6
de mayor riesgo.

1/6 Banco Santander está
adscrito al Fondo de Garantía
de Depósitos de Entidades de

Crédito. Para depósitos en 
dinero, el importe máximo 
garantizado es de 100.000 

euros por depositante
en cada entidad de crédito.

bancosantander.es
915 123 123
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 El dia 28 de desembre va tenir 
lloc el tradicional festival infantil, 
una diada festiva que es celebra al 
voltant de les festes de Nadal per 
reunir les famílies dels col·legiats 
en un ambient de celebració i ale-
gria compartida per a tothom.

El programa d’actes va consis-
tir amb la benvinguda del degà 
als assistents, per seguidament 
donar pas a un espectacle d’ani-
mació dirigit als infants (i no tan 
infants) i el moment més esperat, 
que és l’entrega de la carta als pat-
ges reials i la recollida d’un petit 
obsequi, que va consistir en un 
llibre adaptat a l’edat del nen/a.

Tot seguit es va servir un bere-
nar de coca i xocolata per a tot-
hom al vestíbul del Col·legi.

Aquesta trobada és una opor-
tunitat única per compartir una 

estona d’entreteniment amb les 
vostres famílies. Esperem seguir 
comptant amb la vostra assistèn-
cia en properes edicions!

Entrega de Joguines a la 
Muntanyeta 
El passat dia 15 de desembre, l’As-
sociació La Muntanyeta va rebre 
la tradicional visita dels patges 
de l’ICAT, que van estar acom-
panyats del vicedegà  de l’ICAT, 
juntament amb el tresorer i altres 
membres de Junta i personal de 
l’ICAT, que van fer entrega de 
quantitat de  regals a tots els nens 
i nenes del centre.

El Col·legi, com ja sabeu, és 
patró d’aquesta fundació, amb 
qui també col·labora a través d’un 
torn especial voluntari de les fun-
dacions Onada i La Muntanyeta, 

creat per oferir assessorament i 
assistència lletrada per als tràmits 
judicials del procés d’incapacita-
ció dels membres de l’Associació 
Provincial de Paràlisi Cerebral. 

Des del Col·legi us animem a que 
us doneu d’alta com a voluntaris 
en aquest torn, enviant un correu 
electrònic a l’adreça secretaria@
icatarragona.com.

El festival infantil de l’ICAT celebra la seva 
catorzena edició
L’edició d’enguany ha reunit  a més de vuitanta infants i familiars a la seu de l’ICAT

 Previ a l’entrada dels patges el grup d’animació “Jajejijoju” va amenitzar l’espera

 Representants de la Junta de Govern acompanyant els patges de 
l’ICAT
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 L’Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Tarragona va donar el tret de 
sortida al “Mes + solidari ” amb 
la campanya de donació de sang 
organitzada conjuntament amb 

el Col·legi Oficial de Farmacèu-
tics de Tarragona. Sota el lema 
“Aquest Nadal l’amic invisible ets 
tu”, el passat dia 15 de desembre 
advocats i farmacèutics van obrir 

les instal·lacions de la seva seu ins-
titucional on  el degoteig de perso-
nes va ser constant. Durant aques-
tes dates es fa més difícil garantir 
les reserves de sang per la qual cosa 

cada donació és especialment va-
luosa. Des de l’ICAT volem agrair 
molt especialment la generositat 
d’aquelles persones que van parti-
cipar d’aquesta donació.

Advocats i farmacèutics organitzen una 
campanya de donació de sang
Va tenir lloc el dia 15 de desembre a la seu institucional

  Inauguració de la campanya al vestíbul de l’ICAT

 Acte de benvinguda celebrat el dia 10 de novembre

Amb la finalitat de presentar la insti-
tució i els seus serveis als companys i 
companyes que s’incorporen al nostre 
Col·legi, l’ICAT organitza des de fa 
uns anys els actes de benvinguda.

La trobada té lloc a la seu del Col-
legi i tradicionalment és el degà, acom-
panyat de membres de la Junta de Go-
vern, la gerència i membres del Grup 
d’Advocats Joves, qui dóna la benvin-

guda als nous col·legiats. Al finalitzar 
l'acte se'ls fa entrega d'un petit obsequi.

En la darrera edició, celebrada el 
passat mes de novembre, el degà  i la 
diputada de la Junta de Govern, Es-
tela Martín, van ser els encarregats de 
conduir la sessió. Durant l'any 2017 el 
Col·legi ha celebrat tres actes de ben-
vinguda en els que han participat més 
de vint companys.

Jornades de benvinguda
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Jubilació de la nostra companya Montserrat Amenós
 El passat dia 25 d'agost es 

va jubilar la nostra compa-
nya Montserrat Amenós, que 
va formar part de l'equip de 
l'ICAT durant catorze anys 
encarregant-se de l’àrea de re-

cepció, registre i atenció al col-
legiat. 

Durant aquests anys la seva 
professionalitat, dedicació a la 
institució i amabilitat han estat 
valors que fem propis i que la 

Junta de Govern va voler reco-
nèixer fent-la partícip d’un me-
rescut reconeixement, amb el 
lliurament d’un obsequi i amb 
la seva signatura al llibre d’ho-
nor del Col·legi.

Des de l’ICAT li volem de-
sitjar el millor en aquesta nova 
etapa que ha començat. Per part 
del personal i de l’equip de Junta 
ha estat un plaer poder compar-
tir amb ella tots aquests anys.

 Montserrat Amenós acompanyada de la Junta de Govern de l’ICAT

 El divendres 14 de juliol el Col-
legi va organitzar el tradicional 
sopar en homenatge als companys 
i companyes que formen part de 
les comissions col·legials. Aquesta 
trobada des de fa uns anys s’orga-

nitza a l’estiu coincidint amb el 
final de l'any judicial i l'inici de les 
vacances. 

El sopar es va celebrar al restau-
rant Mas Roselló i va reunir a més 
de cinquanta col·legiats que van 

poder compartir , en un ambient 
molt diferent del que és normal 
en l’exercici de la professió, una 
vetllada amb amics i companys. 
En acabar el sopar va tenir lloc el 
sorteig d’obsequis i seguidament 

la festa va continuar en l’espai chill 
out reservat per a l’ocasió. Des de 
la Junta de Govern volem agrair-
vos la vostra col·laboració i us ani-
mem a participar d’alguna de les 
seccions i comissions  del Col·legi.

Sopar homenatge a les comissions col·legials



Tirant Analytics: inteligencia para juristas.
Big data para profesionales del derecho.

Tirant lo Blanch ha revolucionado el concepto de búsqueda de información para 
profesionales del sector legal con el desarrollo de Tirant Analytics, una nueva 
herramienta centrada en la visualización gráfica de la información y en la minería de 
datos legal. 

Tirant Analytics permite un crecimiento exponencial del éxito de los profesionales 
del Derecho en sus asuntos, al tratar la información desde un punto de vista 
pluridimensional mediante la incorporación del Big Data y la búsqueda inteligente. 
Ahora es posible acceder en mínimo tiempo a información clave en la toma de 
decisiones, lo que eleva sustancialmente las probabilidades de acierto al poder ver 
lo que la jurisprudencia esconde.

Solicite una clave demo en:  

atencionalcliente@tirantonline.com

Tirant lo Blanch presenta:

Lo vemos diferente
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 El dia 20 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 enti-
tat.

Van assistir a l'acte de signatura 
el degà de l'ICAT, Manel Albiac, 
i el tresorer de la Junta de Govern, 
Alberto García. Per part del Ban-
co Santander van rubricar l'acord  
la Sra. Clotilde Martínez i el Sr. 
Eugenio Ramírez.

Recordem que en virtut 
d'aquest conveni els col·legiats de 
l'ICAT poden accedir a una carte-
ra de productes i serveis financers 
amb condicions especials orientats 

als professionals de la Justícia entre 
els que destaquem una aplicació 
informàtica (desenvolupada amb 

la col·laboració del Ministeri de 
Justícia)  que permet realitzar una 
consignació judicial. Disposeu de  

la informació sobre tots aquests 
productes de forma permanent a 
la web www.icatarragona.com.

 L’ICAT i el Club Gimnàs-
tic de Tarragona S.A.D van 
renovar el dia 9 d'octubre el 
conveni de col·laboració per 
a la prestació de serveis pro-
fessionals amb l'objectiu de 
reforçar els vincles existents 
entre ambdues institucions i 
continuar fomentant accions i 
activitats d'interès comú.

Amb aquest conveni els 
nostres col·legiats disposen de 
dos abonaments de tribuna i 
descomptes en les quotes de 
campus, activitats i promo-

cions organitzades pel club 
esportiu. Les persones inte-
ressades en disposar d’aquests 

abonaments han de comuni-
car-ho per correu electrònic a 
secretaria@icatarragona.com, 

de dilluns a dimecres de la ma-
teixa setmana en què es juga el 
partit.

CONVENIS

Conveni amb el 
Nàstic
Els col·legiats 
disposen de dos 
abonaments de 
tribuna, entre altres 
avantatges

L'ICAT i el Banco Santander renoven el seu 
acord de col·laboració per al 2018

 El president del Nàstic, Lluís Fàbregas, i el degà de l'ICAT, Manel Albiac, durant l'acte de signatura
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 El passat dia 28 de juliol de 
2017 va tenir lloc la signatura d'un 
conveni de col·laboració entre 
l'ICAT i l'Ajuntament de Tarra-
gona amb l'objectiu d'impulsar 
el coneixement i aprofitament de 
la Llei de la segona oportunitat, 
que va entrar en vigor l'any 2015. 
L'acord el van rubricar a la seu 
consistorial l'alcalde de Tarragona, 
Josep Fèlix Ballesteros, el degà de 
l'ICAT, Manel Albiac, i els pre-
sidents de la Secció de la Segona 
Oportunitat de l'ICAT, Jaime 
Campà i Lluís Badia.

La col·laboració entre ambdu-
es institucions preveu un seguit 
d'accions encaminades a difondre 
l'existència d'aquesta llei que van 
des de la formació als advocats en 
aquesta matèria, com les celebra-
des a l'ICAT els mesos de maig i 
novembre de 2017, com també 

cercar vies perquè els seus contin-
guts arribin als ciutadans.  Una 
comissió amb representants de 
totes dues entitats avaluarà trimes-
tralment el desenvolupament de 
les accions que s'han impulsat en 
el marc d'aquest conveni.

L'alcalde Ballesteros es va mos-
trar convençut que aquest conve-
ni servirà perquè "persones que 
afronten situacions molt compli-
cades siguin conscients que poden 
buscar solucions; la situació eco-
nòmica ha millorat, però encara hi 

ha moltes persones que pateixen, i 
des de l'àmbit públic hem de cre-
ar els mecanismes per ajudar-los". 
Per la seva banda, Jaime Campà 
va incidir en què "aquesta llei és 
una opció per a persones que ho 
han perdut tot excepte els deu-
tes". Lluís Badia va remarcar que 
"Tarragona és pionera amb aquest 
conveni" i es va mostrar convençut 
que "altres ciutats aniran al darre-
re, perquè és una llei que porta dos 
anys en vigor però és poc conegu-
da, i ens hem d'esforçar en fer-la 
arribar als ciutadans". El degà de 
l'ICAT, Manel Albiac, va posar 
aquest conveni com a exemple de 
"la tasca social que fa l'advocacia; 
els advocats som sensibles a les 
problemàtiques de la societat i 
amb iniciatives com aquesta apor-
tem el nostre gra de sorra per tal de 
mirar de solucionar-les".

 L'Il·lustre Col·legi d'Advo-
cats de Tarragona i la llibre-
ria La Capona van signar un 
acord de col·laboració en vir-
tut del qual els col·legiats de 
l'ICAT i els seus familiars (de 
primer grau) podran gaudir 
d'un descompte del 5% sobre 
el preu de venda de tots els 
productes d'aquesta llibreria. 

L'àmbit de col·laboració 
entre ambdues entitats també 

inclou, entre altres,  la progra-
mació de berenars literaris i ac-
tivitats culturals de promoció 
de la lectura, com ara la crea-
ció d'un club de lectura que ja 
va entrar en funcionament el 
passat mes de setembre i en el 
qual participen prop de trenta 
companys.

L'acte de signatura del con-
veni va tenir lloc el dia 28 de 
juliol a la seu de l'ICAT.

Acord amb la llibreria La Capona 
per promoure activitats culturals i 
de promoció a la lectura

L'ICAT i l'Ajuntament de Tarragona 
col·laboraran en l'impuls de la Llei de la 
segona oportunitat
El conveni signat per ambdues institucions preveu un seguit d'accions encaminades a difondre 
l'existència d'aquesta llei

 D’esquerra a dreta Lluís Badia, Josep F. Ballesteros, Manel Albiac i 
Jaime Campà

 D’esquerra a dreta Ramon Setó, diputat sisè de la Junta de 
Govern, Ricard Espinosa, representant de la llibreria la Capona i el 
degà de l’ICAT, Manel Albiac
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 Seminari de Dret Civil Català (Dret de Família) 03/07/2017 
Organitza: Tirant lo Blanch i Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarra-
gona.

 Jornada sobre sistemes de gestió de compliance: “La nova 
UNE 19601” 07/07/2017 
Organitza: Secció de Compliance Penal.

 Conferència: “La reforma del procediment d’inspecció 
dels tributs en els casos de delicte contra la hisenda pública" 
17/07/2017
Organitza: Secció de Dret Administratiu.

 Sessió pràctica organitzada per la Secció de Dret a la Segona 
Oportunitat 19/07/2017     
Organitza: Secció de Dret a la Segona Oportunitat.

 Conferència: “La nova Llei d’autònoms” 28/07/2017 
Organitza: Secció de Dret del Treball i de la Seguretat Social. 

 Cicle de conferències introductòries al dret marítim (4 

sessions) 19/09/2017
Organitza: Secció de Dret Marítim i dels Transports.

 Curs d'especialització lletrada en estrangeria (16 sessions) 
20/09/2017 
Organitza: Consell de l’Advocacia Catalana.

 Conferència:“El concurs de creditors: El benefici d’exonera-
ció del passiu insatisfet” 26/09/2017
Organitza: Tirant lo Blanch i Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarra-
gona

 Conferència: "La protecció de la legalitat urbanística" 
02/10/2017 
Organitza: Secció de Dret Administratiu.

 Cicle de conferències: “El mes del dret marítim” (4 sessions) 
05/10/2017 
Organitza: Secció de Dret Marítim i dels Transports.

 Conferència: “L’advocacia davant el nou RGPD” 09/10/2017 
Organitza: Secció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

 Conferència: “El control de l’abusivitat d’ofici i a l’oposició de 
l’execució” 23/10/2017 
Organitza: Secció de Dret Processal Civil.

 Presentació del Sistema de Registre, Comunicació i Alerta 
de Violència Institucional 25/10/2017 
Organitza: Secció de Drets Humans.

Agenda de formació
(juliol-desembre 2017)
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 Conferència: “L’execució forçosa: títols executius, causes 
d’oposició, resolució i recursos” 08/11/2017
Organitza: Secció de Dret Processal Civil.

 Jornada de formació sobre la base de dades jurídica d'vLex 
10/11/2017 
Organitza: Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona.

 Seminari de Dret de la Propietat Intel·lectual 15/11/2017 
Organitza: Tirant lo Blanch i Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarra-
gona

 Conferència: “Nous horitzons per a l’acomiadament nul: 
l’acomiadament nul per frau de llei per a l’acomiadament per 
causa real d'incapacitat temporal” 21/11/2017 
Organitza: Secció de Dret del Treball i de la Seguretat Social.

 Conferència: “Problemes de la fase de constrenyiment: la re-
cerca de la solvència del deutor” 22/11/2017
Organitza: Secció de Dret Processal Civil.

 Seminari de Dret d’Estrangeria 23/11/2017
Organitza: Tirant lo Blanch i Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarra-
gona.

 Taula rodona: “Anàlisi del desenvolupament de la Llei de la 2a 
Oportunitat” 24/11/2017
Organitza: Secció de Dret de la Segona Oportunitat.

 Curs de Dret Concursal 2017 29/11/2017 (7 sessions)
Organitza: Secció de Dret Mercantil i Concursal.

 Seminari: “Costes i honoraris” 30/11/2017 
Organitza: Tirant lo Blanch i Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarra-
gona

 V Jornades de Dret Portuari de Tarragona 01/12/2017 
Organitza: Secció de Dret Administratiu.

 Seminari: “El nou procediment de reclamació dels accidents 
de circulació” 11/12/2017 
Organitza: Tirant lo Blanch i Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarra-
gona:

 Conferència: “Problemes pràctics de la subhasta judicial i al-
ternatives” 14/12/2017
Organitza: Secció de Dret Processal Civil.

 Conferència: “Ordenança de benestar animal 2017 de Tarra-
gona. Aspectes a tenir en compte” 15/12/2017 
Organitza: Secció de Dret Animal.

 Conferència: “Fiscalitat bàsica en les entitats sense ànim 
de lucre” 18/12/2017
Organitza: Secció de Dret Financer i Tributari.

 Jornada: “El Compliance a judici” 22/12/2017 
Organitza: Secció de Compliance Penal.
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 Per cinquè any consecutiu, 
el Col·legi d’Advocats de Tarra-
gona i l’Autoritat Portuària van 
organitzar les Jornades de Dret 
Portuari que aquest any van 
comptar amb la presència d’una 
vuitantena de persones.

Les jornades es van celebrar el 
dia 1 de desembre al matí a la sala 
d'actes de l'ICAT i les va inaugu-
rar el degà del Col·legi, Manel 
Albiac, i la Sra. Yolanda Vizcar-
ro, secretària general i directora 
del serveis jurídics de l'Autoritat 
Portuària de Tarragona. Tots dos 
van coincidir en la importància 
que els professionals del dret de 
Tarragona actualitzin perma-
nentment els seus coneixements 
en aquesta matèria específica. El 
degà va posar en valor “el poten-
cial del sector portuari per als 
professionals del dret de Tarrago-
na, un àmbit en el que per aquest 
motiu potenciem la formació 
per tal que els nostres col·legiats 
puguin aprofitar les oportunitats 
que se’ls obren pel fet de treballar 
en la zona d’influència d’un dels 
ports més importants de l’Estat”. 
Per la seva banda, Vizcarro va 
agrair l'estreta col·laboració entre 
l'ICAT i el Port de Tarragona 
per aconseguir consolidar aques-
tes prestigioses jornades.

Després de la inauguració va 
arribar el torn de les diferents 
ponències. La primera titulada 
'Concurrència competitiva en 
els procediments d'atorgament 
de concessions portuàries' a càr-
rec del Sr. Alejandro Hernández 
del Castillo, advocat de l'Estat en 
excedència i advocat de GVA & 
ATENCIA.

La segona ponència la va pro-
nunciar el Sr. Enric Martínez 
Sastre, responsable territorial de 
la zona sud de Ports de la Gene-
ralitat i director coordinador del 
Pla de Ports de Catalunya 2030, 
que es va centrar en el nou pla de 
Ports de Catalunya. També es 
van exposar ponències com ara 

"Contingut i límits del Regla-
ment d'Explotació i Policia dels 
ports esportius: el cas particular 
de la Marina d'Empuriabrava", a 
càrrec del Sr. Xavier Soy i Ros, 
soci de Pareja & Associats Ad-
vocats i "La reforma del règim 
jurídic del servei portuari de 
manipulació de mercaderies: el 

Real Decreto-ley 8/2017, de 12 
de mayo" a càrrec del Sr. José An-
tonio Morillo-Velarde del Peso, 
advocat de l'Estat i cap de l'as-
sessoria jurídica de l'organisme 
públic Ports de l'Estat.

Va clausurar la jornada el Sr. 
Josep Andreu i Figueras, presi-
dent del Port de Tarragona, que 
va posar de manifest la impor-
tància que per al desenvolupa-
ment de les empreses del Port té 
comptar amb juristes especialit-
zats en l’àmbit del dret portuari. 
Va incidir en la rellevància que 
aquestes jornades hagin arribat a 
la cinquena edició, posant en va-
lor aquesta especialitat jurídica. 
També va destacar la gran tasca 
realitzada conjuntament entre 
l'ICAT i l’Autoritat Portuària de 
Tarragona amb la consolidació 
d'aquestes jornades de primer 
nivell. El president del Port va 
finalitzar la seva intervenció 
agraint l'assistència i amb el ferm 
compromís de fer un gran Port 
al qual hi tinguin cabuda molts 
experts en dret portuari.

Les V Jornades de Dret Portuari reuneixen a 
prop d'un centenar de persones a l'ICAT
La inauguració va anar a càrrec del degà, Manel Albiac, i de la secretària general i directora dels 
serveis jurídics de l’Autoritat Portuària, Yolanda Vizcarro. 

“Cal posar en valor el potencial del sector 
portuari per als professionals del dret de 
Tarragona, un àmbit en el que per aquest motiu 
potenciem la formació per tal que els nostres 
col·legiats puguin aprofitar les oportunitats 
que se’ls obren pel fet de treballar en la zona 
d’influència d’un dels ports més importants de 
l’Estat”
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 El passat 28 i 29 de setembre, 
en motiu de l’aniversari de la Con-
federación Espanyola de Aboga-
dos Jóvenes (CEAJ) i de la reunió 
trimestral d’aquesta entitat, es van 
organitzar a la seu de l’ICAT unes  
jornades formatives i de treball 
destinades a les executives de les 
diferents AJA’s, GAJ’s i federaci-
ons que conformen la Confede-
ració.

L’acte oficial de la inauguració 
va tenir lloc el dijous dia 28 al 
Seminari, situat a la part alta de 
Tarragona, on després d'un torn 
de paraules i intervencions de les 
autoritats convidades, es va pre-
sentar el “photocall” de l'esdeve-
niment i un vídeo resum de tots 
aquests anys des de la fundació 
de la CEAJ (el 22 de setembre de 
1976). En acabar va tenir lloc un 
còctel amb una recepció per part 
dels Castellers de Sant Pere i Sant 
Pau, amb la voluntat de donar a 
conèixer les tradicions de la nostra 
ciutat.

La jornada de treball que va 
tenir lloc el divendres dia 29 de 

setembre va consistir en quatre 
ponències enfocades a la resolució 
de problemes en xarxes socials, el 
lideratge institucional i  la motiva-
ció d'executives en la consecució 
de les seves finalitats.

Finalitzat l’aniversari de la 

CEAJ va donar inici l’acte de 
benvinguda de la reunió trimes-
tral a  l'Antiga Audiència de Tar-
ragona, en el que van intervenir 
representants de l’Ajuntament de 
Tarragona,  el vicedegà de l’ICAT, 
Julio de Parellada,  i el president 

dels joves advocats de Tarragona, 
Lluís Escoda, i a la que van assistir 
també el degà i el tresorer del Col-
legi així com altres membres de la 
Junta de Govern. El dissabte dia 
30 es va reunir el Ple de la CEAJ 
a l'ICAT i, en acabar, els assistents 
van gaudir del nostre clima i gas-
tronomia amb un dinar al “Mirall 
d’estiu” a la Platja Llarga. L’acte de 
comiat es va celebrar a Sala Golfus 
del Port Esportiu de Tarragona. El 
diumenge dia 1 d'octubre es va or-
ganitzar una visita turística per la 
nostra ciutat. 

Des del GAJT estem molt sa-
tisfets de l’organització d’aquesta 
trobada, que va ser tot un èxit amb 
més de 140 assistents de diferents 
associacions de joves advocats (Al-
calà d'Henares, Castelló, Barcelo-
na, Sabadell, Vic, Alzira, Badajoz, 
Sevilla, Bizkaia, Granada, Carta-
gena, Ceuta, Ciudad Real, Grano-
llers, Jaén, Las Palmas, Lleida, Lor-
ca, Madrid, Màlaga, Múrcia, Sant 
Feliu, Talavera, Tenerife, València, 
Soria, Salamanca, Jerez, Gijón, la 
Corunya, Càceres, Cadis, Alcoi, 
Alacant, Valladolid i Saragossa). 

L’Advocacia jove de Tarragona amfitriona de 
la reunió trimestral de la CEAJ
Més de cent persones es van reunir a l’ICAT en motiu del 40+1 aniversari d’aquesta entitat

  Photocall en motiu de l’aniversari i reunió trimestral CEAJ 
celebrat a l’ICAT

 Des de l’any 2016 el 
GAJT realitza tasques soci-
oeducatives amb els alumnes 
de secundària de diferents 
instituts de batxillerat de 
Tarragona. Aquesta inicia-
tiva va sorgir com una prova 
pilot que s’ha anat mante-
nint gràcies a la tasca comu-
na entre els joves advocats 

i els centres educatius par-
ticipants, que a través de 
diferents tallers sobre sex-
ting i xarxes socials intenten 
conscienciar als menors dels 
perills associats amb l’ús de 
les noves tecnologies. Amb 
la tècnica del role playing i 
la visualizació d’un curtme-
tratge, els alumnes exposen 

les seves impressions sobre 
l’assetjament i la privacitat. 
Sovint en aquestes sessions 
es posa de manifest el des-

coneixement per part de 
l’alumnat sobre les implica-
cions legals d’ún mal ús de 
les xarxes socials.

Tallers sobre dret a la intimitat i xarxes 
socials als instituts de secundària

  El vicepresident Òscar Molina en una de sessions celebrades el 
passat dia 22 de novembre de 2017
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 El passat dia 2 de desembre 
es va celebrar, com és tradició, el 
sopar de Nadal que va tenir lloc 
al restaurant “Quim i Quima” 
de Tarragona. Prop de trenta 
companys ens vam reunir en una 
vetllada extraordinària, en la que 
vam comptar també amb mem-
bres de la Junta de l’ICAT i com-
panys del Col·legi d’Advocats de 
Tortosa. Pel que fa a les activitats 

de caire social destaquem la tradi-
cional entrega d’oli a la Manolita 
de “Betània” que col·labora des 
de fa anys amb els més necessitats 
subministrant-los productes de 
primera necessitat. També mem-
bres del GAJT van participar, 
com a patges reials, en l’entrega 
de regals a la Muntanyeta, on van 
repartir nombrosos obsequis als 
alumnes de l’escola.

Activitats lúdiques i de caire social

  Maria Celiméndiz i Marcos Espejo amb Manolita de Betània

  Imatges dels assistents al sopar de Nadal del GAJT
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 El passat mes de desembre el 
Col·legi, amb la col·laboració del 
COFT, va posar en marxa una 
sèrie d’activitats orientades a re-
forçar els valors solidaris durant 
el Nadal. Una donació de sang, 
una exposició  sobre els refugiats, 
una campanya de recaptació de 
fons per a la fundació del Col·legi  
o una xerrada de la Creu Roja van 
ser algunes de les activitats pro-
gramades en el marc del que es va 
batejar com el “Mes + solidari”.

Més enllà d’aquesta campanya, 
la tasca assistencial del Col·legi 
s’articula de forma permanent a 
través d’una institució que consi-
derem fonamental dins del que és 
l’actual estructura del Col·legi: la 
Fundació ICAT de l’Advocacia.

Una mica d’història
La Fundació ICAT de l’Advoca-
cia es va constituir formalment 
l’any 2008. Els objectius i finali-
tats s’estableixen a l’article 3 dels 
seus estatuts i són els de prestar 
ajut humanitari relacionat es-
sencialment amb l'advocacia. 
També col·labora en la prestació 
d’ajudes o serveis amb organitza-

cions no governamentals de caire 
altruista, com és l’acord signat 
amb Càritas per oferir un servei 
d’assessorament jurídic gratuït 
mitjançant advocats voluntaris 
adscrits a un torn especial. En 
la mateixa línia s’estableix la col-
laboració amb La Muntanyeta, 
per al tràmit de les incapacita-
cions i  amb la Creu Roja, per a 
dur a terme la difusió de les seves 
campanyes solidàries. 

L’any 2016 la Fundació ICAT 
de l’Advocacia va ampliar les vies 
de col·laboració amb altres enti-
tats del territori que treballen en 
favor de causes ben diverses. La 
Fundación Noelia treballa amb 
nens que pateixen de distròfia 
muscular congènita per dèficit 
de col·lagen. L'Associació So-
breviure a l'Ictus ofereix assesso-
rament i acollida a les persones 
afectades per un dany cerebral 
adquirit. L’Associació Astafanias 
dóna suport i assessorament jurí-
dic a les famílies amb membres 
amb discapacitats psíquiques. 
Llar Natalis és una organització 
depenent de l’Arquebisbat de 
Tarragona que té com a finalitat 

acollir dones en estat de gestació 
sense recursos i dona’ls-hi la ne-
cessària atenció.

Programa de suport als 
col·legiats
La creació d’una fundació ha per-
mès al Col·legi una regulació més 
idònia i autònoma per donar res-
posta adequada a totes les neces-
sitats que es puguin presentar, es-
tablint ajudes complementàries 
a les establertes per la Seguretat 
Social o les entitats de previsió 
de l’advocacia ja siguin de caire 
econòmic, sanitari o farmacèutic. 

En compliment d’aquests ob-
jectius i amb la voluntat perma-
nent d’ajudar, s’ha implementat 
un “Programa de suport als col-
legiats” que travessen situacions 
personals delicades, provocades 
per la crisi econòmica i les pre-
càries condicions de l’exercici 
professional que imposa el mer-
cat, agreujades en els últims anys.  
També s’inclouen altres supòsits 
com ara patir discapacitats o se-
qüeles que dificultin l’exercici de 
la professió, tenir al seu càrrec 
familiars amb diversos graus de 

dependència o bé els casos de 
violència de gènere, amb suports 
econòmics específics.

Es pot accedir a la sol·licitud i 
al protocol d’ajudes a través de la 
web www.icatarragona.com.

Col·labora amb la 
Fundació ICAT de 
l’Advocacia
Els principals ingressos financers 
de la Fundació provenen dels 
seus propis dipòsits, de donatius 
de particulars, de la venda de la 
loteria de Nadal i de la seva festa 
patronal.

La Fundació va contribuir 
amb diferents aportacions a di-
verses fundacions, de les quals 
el Col·legi n’és patró així com 
també amb el festival infantil de 
Nadal. També va col·laborar amb 
l’adquisició dels obsequis del sor-
teig benèfic de la festa patronal a 
favor de la Fundació. Finalment 
es van atorgar quatre ajudes di-
rectes a col·legiats en virtut del 
programa de suport al col·legiat.

L’objectiu per aquest 2018 es 
poder  dotar de recursos a la Fun-
dació per ajudar a defensar els 

Fundació ICAT de l’Advocacia, l’obra social 
dels advocats
Per al 2018 el Col·legi incrementa en 5.000 € la partida destinada a aquesta entitat

  Acte de signatura del conveni amb la Muntanyeta   Acte de signatura del conveni amb la Creu Roja
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drets fonamentals de creixement 
personal i familiar de persones i 
col·lectius amb situació de vulne-
rabilitat i en processos avançats 
d’exclusió social. La necessitat 
principal és canviar la dinàmica 
negativa que generen les pèrdu-
es de treball, de l’habitatge, de la 
salut, de la seguretat social així 
com també lligams familiars i 
socials a partir dels quals s’arriba 
a una situació de fragilitat per re-
sistir i recuperar-se dels impactes 
econòmics i socials que viuen les 
persones.

Per poder dur a terme aquests 
objectius es va aprovar en junta 
general extraordinària de 22 de 
desembre de 2017 una aportació 
de 5000€ per part del Col·legi 
a la Fundació. Malgrat aquesta 
partida extraordinària, des de 
la Fundació necessitem de tota 
l’ajuda disponible per tal d’acon-
seguir la seva autosuficiència eco-
nòmica. 

És per això que fem una crida 
a la vostra solidaritat, i així po-
der treballar en nous projectes, 
millorar els actuals i continuar 
ampliant les vies de col·laboració 
amb organitzacions sense ànim 
de lucre de la nostra demarcació. 

Els donatius es poden realitzar 

al número de compte ES98 3191 
0507 2445 9687 7623. Recor-
deu que aquestes aportacions 
gaudeixen de beneficis fiscals. 

La Fundació també disposa 
d’un programa de voluntariat 
obert a totes aquelles persones 
interessades en col·laborar amb 

els projectes destinats al compli-
ment de l’objecte de la Fundació. 

Des del Patronat de la Fun-
dació ICAT de l’Advocacia i la 
Junta de Govern del Col·legi us 
convidem a formar part d’aquest 
projecte. Comptem amb el vos-
tre suport!
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 El passat dia 10 de novembre 
van entrar en vigor les principals 
modificacions introduïdes al nos-
tre ordenament jurídic per la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per 
la que es traslladen a l’ordenament 
jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 
26 de febrer de 2014, i que es va 
publicar al Butlletí Oficial de l’Es-
tat el dia 9 de novembre. 

Des de la Secció de Dret Finan-
cer i Tributari creiem que és im-
portant destacar les modificacions 
que aquest normativa comporta, 
principalment en l’àmbit de l’Im-
post sobre el Valor Afegit, i més 
particularment en la seva reper-
cussió sobre el tractament de les 
subvencions. I és que amb efectes 
10 de novembre de 2017 es modi-
fica el número 3er de l’apartat se-
gon de l’article 78 i es suprimeix el 
número 4rt de l’apartat tercer del 
mateix article de la Llei 37/1992, 
de 28 de desembre, de l’Impost 
sobre el Valor Afegit, amb la fina-
litat d’excloure de la consideració 

de subvencions vinculades al preu 
les aportacions dineràries efectu-
ades per l’Administració Pública 
per finançar certes activitats, la 
qual cosa implica que aquestes 
no s’hagin d’integrar en la base 
imposable de l’Impost. Aquestes 
activitats queden enquadrades en 
dos grans grups:

·Per un banda tindríem la gestió 
dels serveis públics o de foment de 
la cultura en els que no existeixi 
una distorsió significativa de la 
competència, independentment 
de quina sigui la seva forma de 
gestió. Aquestes aportacions no 
limitaran el dret a la deducció de 
l’impost suportat en base al darrer 
paràgraf de l’article 93.5 de la Llei 
de l’Impost sobre el Valor Afegit. 
Estaríem parlant d’activitats que 
no es presten en règim de lliure 
concurrència, com podrien ser 
els serveis de transport municipal, 
que no deixen de ser un mercat 
que podríem definir com de mo-
nopoli. 

·Per altra banda parlaríem d’ac-
tivitats d’interès general quan 
els seus destinataris no siguin 
identificables i no es satisfaci cap 
contraprestació, sense perjudici 
de les conseqüències que d’això es 
puguin derivar en quant a limitar 
l’exercici del dret a la deducció al 

tractar-se d’operacions efectuades 
al marge de la seva activitat em-
presarial. Podríem posar l’exemple 
en aquest cas de les aportacions 
efectuades per finançar activitats 
d’investigació, desenvolupament i 
innovació o els serveis de radiodi-
fusió pública. 

Així doncs, podem veure com 
amb la nova redacció de la nor-
ma, i tal i com es menciona en el 
propi preàmbul de la Llei 9/2017, 
s’exclouen de la consideració de 
subvencions vinculades al preu 
de les operacions que constituei-
xen la base imposable de les ope-
racions subjectes a l’Impost sobre 
el Valor Afegit, aquelles aporta-
cions financeres que les Admi-
nistracions Públiques realitzin a 
l’operador de determinats serveis 

de competència pública quan no 
existeix distorsió de la competèn-
cia, generalment perquè al tractar-
se d’activitats finançades total o 
parcialment per l’Administració 
no es presten en règim de lliure 
concurrència, i per tant aquestes 
aportacions financeres que no 
constitueixen subvencions vin-
culades al preu de les operacions 
no limitaran el dret a la deducció 
de l’Impost suportat per aquests 
operadors. 

Ara bé, és molt important tenir 
en compte que l’Administració fa 
un matís amb important trans-
cendència en aquest punt, i és que 
entenen que s’ha d’excloure del 
concepte de subvenció vinculada 
al preu les aportacions efectuades 
per l’Administració Pública per fi-
nançar activitats d’interès general 
quan el seu destinatari sigui el con-
junt de la societat, al no existir un 
destinatari identificable ni tampoc 
usuaris que satisfacin contrapres-
tació alguna, però en aquest cas sí 
que això pot tenir incidència en el 
dret a la deducció de l’IVA supor-
tat al considerar que aquestes ope-
racions es duen a terme al marge 
de la seva activitat empresarial. 

Per tant, i a mode de conclusió, 
podríem dir que la nova redacció 
de la norma derivada de la Llei 
9/2017 queda lluny de clarificar el 
tractament i incidència que poden 
tenir les subvencions en el dret a 
deducció de l’IVA per als obligats 
tributaris, amb la qual cosa caldrà 
esperar als pronunciaments tant 
de la Direcció General de Tributs 
com dels Tribunals competents 
per veure l’abast de la reforma.

La nova redacció
de la norma  queda 
lluny de clarificar
el tractament i 
incidència que
poden tenir les 
subvencions en el
dret a deducció de 
l’IVA per als
obligats tributaris

La problemática de l'IVA i les subvencions

COMISSIONS I SECCIONS 

Principals novetats tributàries introduïdes 
per la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic

 Maria del Carme Esteban 
Espigó
Secció de Dret Financer i 
Tributari
Col·legiada núm. 2451
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La Comissió de Llengua Catalana 
present a la VIII Jornada sobre l'Ús del 
Català a la Justícia
L'acte va tenir lloc a Sabadell el passat dia 1 de desembre

 El passat dia 1 de desembre i sota el títol 
“El català, de l’aula a la toga” es va celebrar a 
Sabadell la VIII Jornada sobre l’Ús del Cata-
là a la Justícia on es va reflexionar  sobre el pa-
per de la llengua catalana des de les aules fins 
a l’exercici de la professió i la necessitat que 
els advocats defensin l’ús del català als jutjats. 
Juan Carlos Moreno Cabrera, catedràtic en 
lingüística general de la Universitat Autòno-
ma de Madrid, va pronunciar la conferència 

central,  seguida d’un debat jurídic i una tau-
la rodona. Durant el debat que va seguir les 
intervencions a la taula rodona es van apun-
tar algunes idees rellevants, com és que la  
vessant empresarial de l’exercici professional 
porta l’advocat a no voler perjudicar el seu 
client, la qual cosa es tradueix sovint a no po-
sar obstacles al canvi d’idioma del català cap 
al castellà. També es palesa la situació que 
afecta la judicatura, en tant que el jutge com a 
funcionari públic que és no està obligat a en-
tendre el català i ni tan sols a conèixer el dret 
propi d’aquí. En relació a l’àmbit universitari 
es comenta que els estudiants d’Erasmus no 
obstaculitzen l’ús del català a les aules, ja que 
tenen l’opció de matricular-se a classes que 
es facin en castellà o d’acollir-se a formació 
que els facilita la comprensió del català. Fi-
nalment s’apunta a 
la necessitat de do-
nar prestigi i reco-
neixement al català 
com a llengua del 
dret.

Publicats prop de setanta 
formularis de dret contenciós 
administratiu en català i 
actualitzats

 La Comissió de Llengua  Ca-
talana del CICAC posa a dispo-
sició de l’advocacia un recull de 
formularis jurídics per a proces-
sos tramitats davant dels jutjats 
contenciosos administratius i de 
la Sala Contenciosa Adminis-
trativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en prime-
ra o única instància actualitzats 
segons la legislació vigent en 
matèria de dret contenciós ad-
ministratiu, la Llei 18/2011, de 

5 de juliol, reguladora de l’ús de 
les tecnologies de la informació i 
la comunicació a l’Administració 
de justícia, i també la nova nor-
mativa de la llengua catalana i els 
criteris de redacció del llenguat-
ge jurídic modern. Hi ha escrits 
de demanda, de contestació a la 
demanda, escrits d’al·legacions, 
de conclusions, entre altres.

Es permet la descàrrega en for-
mat Word per tal de poder-los 
adaptar i desar fàcilment.

Un portal web 
recull tota la 
terminologia 
jurídica en català

 El TERMCAT va posar en funcio-
nament un portal de Terminologia Ju-
rídica (www.terminologiajuridica.cat) 
amb un cercador que permet accedir a 
més de 8.000 termes jurídics en català 
procedents de fonts de referència avala-
des pel Comitè Terminològic de Dret. 
La Comissió de Llengua del Consell 
de l’Advocacia n’és col·laboradora en 
l’aportació i anàlisi de continguts.
El web també disposa d’un apartat 

d’atenció personalitzada per resoldre 
dubtes terminològics,  d’un espai que 
agrupa exhaustivament els recursos 
terminològics de l’àmbit jurídic dispo-
nibles en diverses llengües i d'un recull 
de reflexions sobre lèxic que no sempre 
utilitzem bé. 

 Ramon Maria Sans Ballart
President de la Comissió de Llengua 
Catalana
Col·legiat 1703
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Balanç i objectius de la Secció de Dret de Família

 Anna Casas Cerdà
Presidenta de la Secció de 
Dret de Família
Col·legiada núm. 1441

 Durant el decurs del 2017 la 
Secció de Dret de Família de 
l’ICAT s’ha reunit mensualment 
per tal d’estudiar, tractar i desen-
volupar el dret de família en el 
sentit més ampli, amb especial 
incidència en el dret matrimoni-
al. Els companys i companyes de 
la secció hem contrastat també 
els criteris que han aplicat els tri-
bunals a les resolucions que han 
dictat als nostres propis assump-
tes, generant així debats molt 
profitosos i útils per als professi-

onals que ens dediquem a aques-
ta especialitat. També membres 
de la secció han participat de la 
jornada que la Societat Catalana 
d’Advocats de Família va orga-
nitzar a Mallorca el passat mes 
de maig.

A nivell de formació continu-
ada hem comptat amb la parti-
cipació del Servei d'Intervenció 
Especialitzada en víctimes de vi-
olència masclista (SIE), que ens 
ha permès disposar d’una àmplia 
informació envers a l’atenció in-
tegral i recursos que proporcio-
nen a les dones que han patit o 
pateixen situació de violència, i 
també als seus fills i filles, d’acord 
amb el que s’estableix a la Llei 
5/2008, de 24 d'abril, del dret de 
les dones a erradicar la violència 
masclista.  El SIE compta amb 
un equip professional multidis-
ciplinari, integrat per persones 
titulades en psicologia, treball 
social, educació social, dret i in-
serció laboral.

Així mateix, la Dra. Judith 

Solé Resina, professora titular de 
dret civil a la Universitat Autò-
noma de Barcelona i magistrada 
suplent del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en una 
jornada organitzada per la secció 
ens va oferir una brillant ponèn-
cia en relació  a la compensació 
econòmica per raó del treball 
prevista al Codi Civil de Cata-
lunya, amb especial incidència al 
seu tractament jurisprudencial.  

Per al 2018, i donat que la nor-
mativa del nostre ordenament 
jurídic és cada vegada més àmplia 
i més especialitzada, des de la sec-

ció continuarem amb el projecte 
actual de foment de la formació. 
També mantindrem la perio-
dicitat de les reunions que ens 
permetrà  seguir enriquint el co-
neixement dels participants trac-
tant i debatent sobre les novetats 
legislatives i jurisprudencials; 
seguirem treballant amb l’àrea de 
biblioteca amb l’elaboració del 
DSI de família i participarem en  
congressos i trobades, tant d'àm-
bit nacional com internacional, 
per promoure l'intercanvi de co-
neixements amb altres professio-
nals en matèria de família.

 Concepción Ballester, membre de la secció, participant a la I 
Jornada Ítalo-Catalana de Dret de les Persones i de les Relacions 
Familiars (Nàpols, 13/10/2017)

 La Secció de Dret Animal de 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Tarragona va organitzar el dia 
15 de desembre una conferència 
per analitzar els principals aspec-
tes de l’Ordenança de Benestar 
Animal de Tarragona, aprovada 
aquest any 2017 després de di-
versos anys de deliberacions i que 
recentment ha entrat en vigor. 
La xerrada va anar a càrrec de les 
advocades Aina Paredes i Mar-
ta Reynals, membres d’aquesta 
secció, que van analitzar el marc 
legislatiu general així com més 

concretament la nova normativa 
aprovada pel consistori tarrago-
ní.

L’Ordenança de Benestar 
Animal de Tarragona suposa un 
avenç en el reconeixement dels 
drets dels animals, en un context 
marcat per  la llei catalana de be-
nestar animal -que és una de les 
més restrictives- i l’enduriment 
en la persecució dels delictes 
contra els animals que incorpora 
el Codi Penal de 2015. 

En aquest sentit, Tarragona 
ha fet un pas endavant seguint 

l’estela de l’ordenança municipal 
de Barcelona, considerada un 
referent.

La secció conclou que l’orde-
nança suposa un salt qualitatiu 
molt important en matèria de 
benestar animal, amb un incre-
ment molt significatiu dels drets 
dels animals i les sancions a les 

persones que els vulnerin. Tot 
i això s’han evidenciat alguns 
punts conflictius, com el registre 
d’ADN al cens d’animals per po-
der perseguir, entre altres usos, 
als responsables de les deposici-
ons a les zones on no està permès, 
una mesura que han titllat com a 
“difícil d’aplicar”.

 Conferència realitzada el passat dia 15 de desembre de 2017

L’ICAT analitza en una conferència 
la nova ordenança de benestar 
animal de Tarragona
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Entrevista a Felipe Serrano Pérez, president de 
la Secció de Dret Marítim i dels Transports

 La Secció de Dret Marítim i dels 
Transports de l'ICAT compleix el 
seu primer any de vida.
Després de la finalització del pro-
grama d'activitats previstes per al 
2017 ens entrevistem amb el seu 
president, Felipe Serrano Pérez, 
amb ànim de conèixer una mica 
més aquesta disciplina i la tasca que 
la secció va desenvolupant.

Quin balanç feu des de la sec·
ció després d'aquest primer any?

El balanç és molt satisfactori, 
la veritat. Hem tingut la sort de 
comptar amb ponents de primer 
nivell i un gran recolzament per 
part dels colegiats, que han mostrat 
un notable grau de satisfacció.

En les 9 ponències realitzades 
durant els mesos de setembre i oc-
tubre van intervenir magistrats de 
l'Audiència Provincial de Barce-
lona, autoritats en l’àmbit del dret 
portuari, advocats de reconegut 
prestigi internacional, com Ignacio 
Arroyo Martínez, Jaime Rodrigo 
de Larrucea , Luís de Sant Simón, 
Beatriz Pérez del Molino, i el nos-
tre benvolgut company, Josep Lluís 
Díez Besora.  També catedràtics de 
dret mercantil com Bárbara de la 
Vega Justribó o Pablo Girgado Pe-
randones.

Ja s'ha planificat el programa 
de 2018? Hi ha alguna novetat 
destacable?

Encara queden detalls per ulti-
mar, però podem avançar que la 
proposta formativa de 2018 es cen-
trarà en un curs de dret marítim, 
que es desenvoluparà en deu sessi-
ons durant el mes d'octubre.

Com a novetats, el programa 
formatiu buscarà un plantejament 
pràctic, introduirem una sessió re-
lativa a logística i una altra sobre el 
transport de passatgers, a més de 

dues sessions sobre transport ter-
restre de mercaderies. En finalitzar 
els cursos es lliurarà als participants 
certificat d’assistència o d’aprofita-
ment en funció de les hores lectives.

També s’han previst dues vi-
sites guiades, la primera a les 
instal·lacions portuàries del Port 
de Tarragona, i la segona a una 
empresa especialitzada del sector 
logístic. Així mateix s’ampliarà la 
col·laboració amb  el Port de Tarra-
gona, la Universitat Rovira i Virgili 
i el sector empresarial.

Actualment només existeixen 
tres seccions especialitzades en 
dret marítim en el conjunt de col·
legis professionals del territori 
estatal. Veus factible que altres 
col·legis d'advocats implantin 
una secció sobre aquesta matè·
ria?

És cert. En tot el territori estatal 
únicament els col·legis d'advocats 
de Barcelona, Madrid i Tarragona 
comptem amb comissions especi-
alitzades en dret marítim i trans-
ports. De fet les tres mantenim un 
fluïda col·laboració.

En l´actualitat l'assessorament i 
litigació és cada vegada més com-
plex i especialitzat. En un món 

globalitzat, la dependència del 
transport en el desenvolupament 
econòmic és crítica, per la qual 
cosa, sembla lògic que altres col-
legis professionals s'acabin sumant 
a la idea, especialment aquells si-
tuats en zones de tradició i cultura 
marítima, com és el nostre cas. 

D'aquí el mèrit de la Junta de 
Govern de l'ICAT, que ha apostat 
per la incorporació de noves espe-
cialitzacions, com també ha suc-
ceït amb la de compliance, segona 
oportunitat o TIC, entre d'altres.

Consideres que el dret marítim 
i  transports poden representar 
una bona oportunitat per als nos·
tres col·legiats?

Sens dubte és una oportunitat 
professional, tant per als més joves 
com per als veterans. Tarragona 
compta amb un dels ports d'interès 
general més competitius de l'Estat, 
gran nombre d´empreses especia-
litzades en transport terrestre, ma-
rítim i aeri, i d'altres que utilitzen el 
transport com a activitat comple-
mentària.

La nostra província és una zona 
d'interès logístic estratègic en el 
Mediterrani, que atreu exporta-
dors i importadors de tot el món, 

transportistes, creuers i nàutica es-
portiva. 

Fins a l'any 2017 la nostra de-
marcació no comptava amb cap 
despatx especialitzat en aquesta 
matèria, per la qual cosa tradicio-
nalment els especialistes de Barce-
lona i Madrid han absorbit aquest 
nínxol de mercat en relació a les re-
clamacions per danys i pèrdues de 
mercaderies, impagaments, embar-
gaments, demores, accidents, asses-
sorament en yachting i un llarg etc.

Com veu la professió un espe·
cialista en aquesta matèria?

La nostra tasca acostuma a con-
sistir a assessorar i defensar els in-
teressos empresarials, la qual cosa 
ens obliga a treballar pensant com 
a empresaris. És important actuar 
amb immediatesa, amplitud de mi-
res, i comptar amb coneixements 
adequats en dret del transport i 
portuari, dret processal, mediació 
i arbitratge. Tenint en compte el 
grau d'internacionalització dels 
tràfics, també es recomanable tenir 
formació en dret internacional i co-
neixements idiomàtics.

Què recomanaries als lletrats 
que s'estan iniciant en aquesta es·
pecialitat?

Els hi recordaria els consells que 
el nostre benvolgut col·laborador 
J. Bertan i Fornos, va brindar en la 
sessió corresponent a la "Introduc-
ció al transport i oportunitats de 
treball": 

"Aquesta disciplina requereix 
visualitzar-se, de forma desinteres-
sada, estudiant i escrivint articles, 
també participant en activitats for-
matives com a congressos, cursos, 
ponències i fins i tot fires interna-
cionals".

"La professió mai t'abandona, és 
una forma de viure".

 · Màster en Dret i Negoci Marítim per la 
Universitat Abat Oliba CEU.
· Operador de Transport Internacional 
de mercaderies.
·  Membre de l'Associació Espanyola de 
Dret Marítim.
· Ha treballat com agent d'exportacions 
i " procurement specialist" en empreses 
de logística i el transport internacional 
de mercaderies, així com en despatxos 
especialitzats en dret marítim.
 · Actualment dirigeix el Departament 
de Transports a Jimenez Pons Advocats.

Aquesta secció, creada al  2017,  és una de les tres úniques que existeixen a nivell estatal
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recursos financers, la bústia de 
denúncies, el mapa de riscos, el 
sistema disciplinari i la verificació 
periòdica. Per altra banda també 
va parlar de les formes més adi-
ents de la implementació de l'òr-
gan de vigilància i control i es va 
fer especial èmfasi del que el més 
correcte, tal i com assenyala el TS 
i la pròpia Fiscalia, és que aquest 
òrgan de control disposi d'inde-
pendència i per tant que, en la 
mesura del possible, a més d'un 
pressupost específic tingui algun 
membre extern de l'organització, 
encara que només aporti un as-
sessorament extraordinari. 

Per altra banda, la UNE, se-
gons la Sra. Costa, no només es 
queda amb els aspectes obliga-
toris ex art. 31bis CP. sinó que 
determina la necessitat de com-
plir també una sèrie de requisits 
d'estandarització. D'aquests en  
destaquen la informació docu-
mentada, és a dir, que no només 
és necessari seguir el model de 
gestió, sinó també documentar-
lo; la cultura del compliment, 
que determina que realment el 
sistema de gestió sigui part de 
l'ADN de l'organització i per 
tant es conegui i es respecti per 
tots els seus integrants; la política 
de compliance, és a dir, premiar 
el compliment dels membres de 

la organització; la formació, es-
sencial en tot sistema de gestió 
que tingui voluntat real de fun-
cionar, ja que sense formació no 
és possible conèixer per que les 
coses s'han de fer d'una determi-
nada manera; i finalment l'efec-
te compliance, aquell pel qual, 
quan una organització adopta un 
sistema de gestió de compliment, 
acaba requerint a tots els seus 
proveïdors que també avaluïn 
els seus riscos, la qual cosa té un 
efecte expansiu exponencial del 
compliance. 

La UNE 19601 és certifica-
ble, raó per la qual la jornada va 
concloure amb la presència de la 
Sra. Subira, Directora a Aenor. 
La seva visió pràctica en la cer-
tificació va aclarir molts dubtes 
als participants de la jornada, 
majoritàriament juristes que 
es dediquen en la seva pràctica 
professional al compliance. La 
Sra. Subira es va centrar en ex-
plicar com es duia a terme una 
certificació del sistema de gestió 
de compliance i quins aspectes 
tècnics calia tenir en compte, i en 
especial aquells que tindrien en 
compte els tècnics certificadors i 

com tenir-los en compte per part 
dels experts en compliment. En 
aquest sentit va fer especial es-
ment a la necessitat que tota l'or-
ganització conegués l'existència 
del compliance i la seva funció, 
extrem al que només s'hi arriba 
amb el compromís amb la cultu-
ra del compliment i amb forma-
ció. Aquests tècnics, va apuntar, 
valoraran que el sistema funcioni 
i sigui conegut per tothom dins 
l'organització. 

La Sra. Subira també va fer 
especial èmfasis en la necessitat 
cada vegada més acusada d'ob-
tenir la certificació d'un model 
de gestió de compliance, ja que 
aquest, entén, no només és un 
valor afegit, sinó que és un avan-
tatge competitiu i un segell de 
qualitat que diferencia aquelles 
organitzacions amb acusada 
consciència social. Finalment 
va assenyalar que cada cop més 
grans i mitjanes empreses gau-
deixen d'un sistema de gestió de 
compliance.

La jornada va acabar amb una 
animada taula rodona on tots els 
participants  van poder expressar 
les seves opinions sobre la matè-

COMISSIONS I SECCIONS 

 La certificació d'un 
model de gestió de 
compliance és un 
avantatge competitiu 
i un segell de qualitat 
que diferencia aquelles 
organitzacions amb 
acusada consciència 
social

El Col·legi posa en marxa una nova secció 
dedicada al Compliance Penal

 Haidé Costa i Villaró
Presidenta de la Secció de 
Compliance Penal
Col·legiada núm. 2049

 La Secció de Compliance del 
Col·legi, de nova creació aquest 
any 2017 pel creixent interès que 
està despertant la matèria entre 
els col·legiats, compta amb 12 
membres, sota la presidència de 
la Sra. Haidé Costa.

En el marc de la formació con-
tinuada del Col·legi, el dia 7 de 
juliol es va realitzar la primera 
de les jornades proposades per 
aquest any, que aquest cop es va 
centrar en els sistemes de gestió 
de compliance, i en la que es va 
tractar en profunditat i quasi en 
primícia “La nova norma UNE 
19601”. A la jornada hi van par-
ticipar com a ponents la presi-
denta de la secció la Sra. Haidé 
Costa, directora de Judilex, i la 
Sra. Eva Subira, directora Aenor 
Internacional de Catalunya. 

La Sra. Haidé Costa va desgra-
nar els aspectes més jurídics tals 
com els requisits objectius i els 
requisits d'estandarització de la 
norma, en contrast amb la seva 
pràctica professional diària del 
compliance. Respecte dels requi-
sits objectius, la Sra. Costa en va 
fer un repàs ja que són els que te-
nen la seva translació a la norma 
penal, en concret l'article 31bis 
CP, en concret els protocols, els 

 Imatge de la Jornada sobre la nova norma UNE 19601 celebrada 
el passat 7 de juliol de 2017
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ria i aclarir alguns aspectes en els 
que calia aprofundir.

La segona jornada es va dur 
a terme a la seu del col.legi, el 
passat 22 de desembre i hi van 
participar dos juristes de reco-
negut prestigi: l’Il·lm. Sr. Josep 
Maria Torras Coll, magistrat de 
la secció novena de l'Audiència 
provincial de Barcelona, que va 
tractar àmpliament els aspectes 
processals del compliance, i el Dr. 
Gonzalo Quintero Olivares, ca-
tedràtic de dret penal de la URV 
que va parlar, entre d'altres, sobre 
la suficiència dels programes de 
compliance i la responsabilitat 
del compliance officer. 

Les conclusions a les que va ar-
ribar l’Il·lm. Sr. Josep Maria Tor-
ras Coll se centraren en aspectes 
processals que preocupen als pro-
fessionals del compliance com 
són la manca de règim jurídic de 
responsable de compliment nor-
matiu, el conflicte d'interessos en-
tre la defensa de la persona física i 
jurídica en un judici. Sens dubte, 
però, un dels temes que més van 
interessar fou la postura sobre la 
necessitat  d'emprar el  principi 
d'oportunitat  quan abans mi-
llor en l'ús del compliance per 
exonerar de la responsabilitat 
penal. Així doncs el magistrat va 
exposar que hauria de ser el jut-
jat d'instrucció el que, per evitar 
l'elevat risc reputacional de la per-

sona jurídica en el procés, arxivés 
la causa un cop s'aportés el model 
de prevenció o compliance penal 
amb un seguiment efectiu i eficaç 
per part de la persona jurídica. 
Aquest punt va obrir el debat de 
quins requisits havia de tenir un 
model de prevenció de riscos pe-
nals (compliance) per gaudir dels 
beneficis de l'article 31 bis CP. Va 
quedar clar en aquest àmbit que 
un dels requisits que els tribunals 
entenen com essencial és que a 
l'organització hi hagi el que es de-
nomina cultura de compliment, 
la qual cosa deixa fora de mercat  
aquells models de pur maquillat-
ge o formularis, ja que no com-
pleixen amb l'esperit de la llei ni 
amb la doctrina majoritària.

El magistrat va recalcar que el 
compliance, a hores d'ara no és 
obligatori, però té clar que cada 
cop més entitats financeres i au-
toritats públiques demanen un 
compliance, essent que fins i tot 
pot servir per rebaixar els im-
ports de les assegurances. El ma-
gistrat va concloure sentenciant 
que si no és obligatori, la pràctica 
farà que finalment ho sigui. El 
compliance acabarà sent com un 
certificat d’idoneïtat.

Per la seva part el Dr. Quinte-
ro va repassar els fonaments de la 
responsabilitat penal de la perso-
na jurídica, fent especial esment a 
que els models de prevenció són 

més que un escapulari, ja que han 
de servir a la seva finalitat, arri-
bant per tant, a la mateixa con-
clusió que el magistrat ponent. 
El compliance pot tenir la seva 
funció respecte d'aquells delictes 
dolosos, va exposar, però que té 
dificultats davant dels delictes 
imprudents, requerint en aquests 
casos de controls més severs i es-
trictes.  El Dr. Quintero centrà, 
però, el seu tema en la responsa-
bilitat del compliance officer, del 
que va dir que per poder realitzar 
les funcions de control amb in-
dependència calia que, tant si era 
persona física o jurídica, havia de 
ser externa a l'organització i amb 
autonomia i poder suficient. Per 
altra part també va assenyalar que 
entenia que el compliance offi-
cer no podia situar-se en posició 
de garant absolut, per autoria en 
omissió impròpia. Va exposar, 
que la responsabilitat del compli-
ance officer es troba limitada en 

els casos de comissió per omissió, 
assenyalant que, en primer lloc, la 
figura de l'omissió impròpia neix 
per evitar la impunitat en casos 
en els que no hi havia un autor 
conegut físic, però en el cas que 
es cometi un delicte en el sí de 
l'organització, fins i tot si l'autor 
no és conegut, el propi article 
31bis l'imputa a la persona jurídi-
ca i per tant tenint un autor físic 
(en aquest cas la persona jurídi-
ca), no pot haver-hi un autor per 
omissió. A més a més, però, el Dr. 
determinà que en una interpre-
tació estricta de la norma penal, 
per tal que l'autoria comprengui 
la comissió per omissió, cal que 
vingui tipificada en el codi penal, 
i per tant no es pot predicar del 
responsable de compliment per 
omissió impròpia. 

La ponència del Dr. Quintero 
va concloure en el mateix sentit 
que el Magistrat Il·lm. Sr. Torras 
amb el recordatori que mitjan-
çant la llei de contractació públi-
ca els models de prevenció podi-
en esdevenir obligatoris. 

La jornada va acabar amb una 
taula rodona en la que els partici-
pants a la jornada van poder de-
batre amb els ponents els aspectes 
més polèmics de la jornada. Un 
compliance que va anar a judici 
a l'Il.lustre col·legi d'Avocats de 
Tarragona de la mà d'uns ponents 
excepcionals.

 El magistrat Josep M. Torras durant la ponència sobre els aspectes 
processals del compliance

 El Dr. Gonzalo Quintero va tractar sobre la responsabilitat del 
compliance officer

El compliance officer, 
per poder realitzar les 
funcions de control 
amb independència, 
ha de ser una figura 
externa a l'organització 
i amb autonomia i 
poder suficient
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De vuelta con las acciones de daños y perjuicios 
por prácticas colusorias contra la competencia

 José Antonio Jiménez 
González
President de la Secció de 
Dret Mercantil 
Col·legiat núm. 1180

 Felipe Serrano Pérez
President de la Secció de 
Dret Marítim i dels Trans-
ports
Membre de la Secció de 
Dret Mercantil
Col·legiat  núm. 2831

 A partir del conocido caso del 
‘cártel de camiones’ y la millonaria 
sanción económica impuesta por 
la Unión Europea a los principa-
les fabricantes,  se ha incrementa-
do notablemente el interés en el 
estudio de la normativa y práctica 
del derecho de la competencia, 
especialmente en el apartado refe-
rido al resarcimiento de los daños 
y perjuicios de los perjudicados.

Debido a ese interés, las Secci-
ones de Derecho Mercantil y de 
Derecho de Transporte ya tuvi-
mos ocasión de analizar algunas 
cuestiones, que trasladamos en un 

artículo publicado en esta revista 
"Reclamaciones contra las prin-
cipales fabricantes de camiones 
por daños y perjuicios derivados 
de prácticas colusorias contra la 
competencia " publicado en la re-
vista del ICAT núm. 62 de julio 
de 2017.

Con posterioridad se ha pro-
ducido un evento, que por su 
significación e importancia, con-
sideramos conveniente informa-
ros. Concretamente, el pasado 22 
de noviembre de 2017,  el Ilustre 
Colegio de Abogados  de Barce-
lona celebró  un Congreso sobre  
la Directiva de daños 2014/104 
U.E., en el que se dieron cita es-
pecialistas de todo el territorio 
estatal y contó con significados 
miembros de la Judicatura, Auto-
ridades de la Comisión Nacional 
de Mercados de la Competen-
cia, Autoridades Catalanas de la 
Competencia, catedráticos y pro-
fesores universitarios, así como  
economistas y técnicos periciales 
en valoraciones de daños.

Entre las cuestiones tratadas 
significamos especialmente las 
relativas a la valoración pericial 
de los daños ocasionados, el pas-
sing on-defence, como previsible 
argumento de los demandados 
en las acciones de reclamación y 
las particularidades procesales, en 
esta materia, introducidas en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, en 
cuanto al acceso a los medios de 
prueba.

Uno de los aspectos que generó 
más interés fue la valoración del 
daño, en el que juega un papel 
fundamental  el dictamen peri-
cial, que básicamente  consistirá 
en comparar la situación real,  
respecto a  la que se habría produ-
cido en ausencia de la infracción.

Para facilitar la determinación 
del quantum indemnizatorio, La 
Comisión Europea publicó en 
2013 una Guía práctica "Cuanti-
ficar el perjuicio en las demandas 
por daños y perjuicios por incum-
plimiento de los artículos 101 o 
102 del TFUE", en la que se pro-
ponen diversos criterios valorati-
vos/sistemas de valoración para  
la cuantificación de los costes ex-
cesivos causados por las prácticas 
colusorias de los cárteles.

Los diferentes  métodos y téc-
nicas para el cálculo del sobrecos-
te, a elección del experto inde-
pendiente, deberán ser utilizados 
para valorar el daño ocasionado, 
y serán diferentes en función de si 
los perjudicados son  Competido-
res, Adquirientes o  Destinatarios 
finales, teniendo en cuenta que 
en la cadena de adquisiciones y 
ventas se haya podido trasladar el 
daño en los diferentes eslabones.  

Cuando la parte actora tenga 
condición de empresario o hu-
biera enajenado el bien sobre el 
que se pretende ejercitar la acci-
ón, la argumentación de la parte 
demandada irá previsiblemente 
encaminada a alegar el  "passing-
on defence" .

Este argumento defiende el 
traslado del sobrecoste  de  clien-
tes directos a indirectos , lo que 
limita la valoración de los daño 
estimables  por parte de los adqui-
rientes iniciales,  que transmitie-
ron con el bien gran parte de los 
daños producidos.

El acceso al sistema de pruebas 
se presenta como una cuestión 
procesal de gran relevancia prác-
tica, desde que el artículo 283 bis 
a) a k) la de Ley de Enjuiciamien-
to Civil, viera la luz. Los citados 
preceptos han traspuesto la citada 

Directiva Europea de Daños de 
2014, cuya principal misión era 
introducir una institución proba-
toria anglosajona, el " Disclosure 
of evidence" (facilitación del ac-
ceso para la obtención de pruebas 
y  eliminación de los obstáculos 
probatorios que impidan el buen 
fin de las acciones ejercitables).

La propia Directiva  define las 
pruebas como " todos los tipos de 
medios de prueba admisibles ante 
el órgano jurisdiccional nacional 
que conozca de un asunto, especi-
almente los documentos y todos 
los demás objetos que contengan 
información independientemen-
te del soporte en que la informa-
ción esté contenido".

Sin embargo cabe reconocer 
ciertas limitaciones en la obten-
ción  de pruebas confidenciales, 
sobre las que el juzgador deberá 
ponderar su proporcionalidad, 
razonabilidad y viabilidad antes 
de admitirlas o inadmitirlas.

En definitiva, nos espera un 
futuro en el que se prevé un in·
cremento notable de acciones 
resarcitorias por parte de las 
empresas y los particulares afec·
tados por el sobreprecio o pér·
dida de legítimas expectativas. 
Debido a las particularidades y 
complejidad de esta vertiente del 
derecho de daños y del derecho 
de la competencia, a los abogados 
especialistas se nos plantea la exi-
gencia de una labor constante de 
estudio y de profundización en la 
materia.

Con ese objetivo, desde el Co-
legio y las diferentes Secciones 
implicadas estamos trabajando 
para realizar una actividad con-
junta para el tratamiento más 
pormenorizado y exhaustivo de 
los mismos. 
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L’ICAT inaugura un club de lectura amb la 
col·laboració de la llibreria la Capona

 Durante el transcurso del 
último trimestre del año ha ar-
rancado una nueva actividad 
organizada desde el ICAT, un 
club de lectura  coordinado por 
Ramón Setó, diputado de la Jun-
ta de Gobierno del Colegio y en 
colaboración con la librería “La 
Capona”.

Con “Tot allò que una tar-
da morí amb les bicicletes”, una 
novela autobiográfica de la es-
critora y periodista Llucia Ra-
mis, un grupo de compañeras y 
compañeros hemos compartido 
y debatido todo aquello que nos 
ha sugerido la obra, reacciones 
y emociones, crítica y halagos, y 
por qué no, también interrogan-

tes.
El primer viaje literario del 

club lo concluimos el pasado 
sábado 16 de diciembre en el res-
taurante “Casa Balcells”, en don-
de compartimos mesa y mantel 
con Llucia Ramis. Allí dispusi-
mos del privilegio de poder plan-

tear y resolver nuestras inquie-
tudes con la autora, pudiendo 
constatar la naturaleza sincera, 
valiente y próxima de la escri-
tora a la hora de replantearse su 
pasado y el de sus allegados. No 
declinó ninguno de los extremos 
del continuo “interrogatorio de 

preguntas” al que fue sometida, 
y ello a pesar de que alguna cu-
estión, por pertenecer al ámbito 
más recóndito de la privacidad, 
quizás, pudiera haber sido decla-
rada impertinente.

“Tot allò que una tarda morí 
amb les bicicletes” es una no-
vela de lectura fácil en la que se 
narra la vida de la autora y la de 
sus antepasados empleando un 
lenguaje espontáneo y directo, 
en donde la ausencia de esteti-
cismo literario se compensa con 
continuos guiños a la intimidad 
y a episodios que desvelan el es-
píritu rebelde y vehemente de la 
autora, y que nos revela, entre 
confesiones, que la felicidad se 
sostiene “en el fràgil equilibri de 
la quotidianitat”. 

Es una obra que aconsejamos 
desde el club a todos vosotros. 

Recentment aquesta autora ha 
estat guardonada amb el III Pre-
mi Anagrama de novela en català 
per la seva obra “Les possessions”, 
que tracta també d’una història 
familiar. Des del Col·legi volem 
felicitar-la per aquest merescut re-
coneixement.

 Miguel A. Fernández
Col·legiat 1243

Propera lectura, "Ciutat de llops" 
d'Andreu Carranza

La propera lectura prevista serà 
la novel·la  “Ciutat de Llops” (Co-
lumna) d’Andreu Carranza (Ascó, 
1957) que proposa een el seu últim 
llibre un viatge íntim per un paisat-
ge i una memòria perduda a través 
de l'Ebre que ja "no és". Carranza 
deambula entre el costumisme, el 
gènere negre i el misteri sota una 
espessa boira, i qualifica aquesta 
novel·la com la seva "obra capital" 

escrita durant tretze anys, que li ha permès "fer les paus" amb 
el seu passat i "tancar portes que tenia obertes". 
'Ciutat de llops' és una novel·la "al·legòrica" que condueix 

el lector en un llagut amb sis tripulants a través de les aigües 
del riu a la recerca de respostes, fets fantàstics, llegendes i 
éssers mítics.

 Obsequis a l’autora per part de l’ICAT i la llibreria 
“La Capona”

 Foto de grup a “Casa Balcells” amb l’autora Llucia Ramis
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 El degà de l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Tarragona, Manel 
Albiac, i el president del Col-
legi Oficial de Farmacèutics de 
Tarragona, Joaquim Nolla, van 
inaugurar el passat dia 22 de 
desembre l’exposició “#DretsRe-
fugiats, 11 vides en 11 maletes”, 
un acte per a la defensa dels drets 
humans i dels drets dels refugiats 
que s’emmarca dins de les acti-
vitats conjuntes programades 
per ambdós col·lectius durant el 
“Mes + solidari”, que va iniciar-se 
el dia 15 de desembre amb una 
campanya de donació de sang.

La mostra organitzada per la 
Fundación del Consejo General 
de la Abogacía Española, junta-
ment amb l'ICAT i el COFT, 
pretén alertar sobre la situació de 
vulnerabilitat a la que s’enfron-
ten els refugiats quan fugen dels 
seus països. A través d’aquesta 
exposició, des de les institucions 
col·legials es vol contribuir a que 
la situació dels refugiats no caigui 
en l’oblit i a la vegada convidar a 
que la ciutadania conegui aques-
ta realitat. Cada maleta recull 
la història d'una persona o una 
família de refugiats i fins i tot hi 
ha la maleta d'una refugiada espa-
nyola de fa 70 anys, per recordar 
que a la nostra història també 
s’ha patit aquest drama que ara 
ens afecta com a país d’acollida.

Durant els seus parlaments, el 
degà de l’ICAT i el president del 
COFT van coincidir en que cal 
conscienciar encara més la soci-
etat sobre situació que afronten 
aquestes persones i fins a quin 

punt l’ajuda que poden rebre al 
nostre país els pot salvar la vida 
perquè es refacin i puguin arre-
lar-se aquí per decidir més enda-
vant si s’hi volen quedar o fins i 
tot tornar al seu país d’origen. En 
aquest sentit, van reclamat que 
cal abocar més esforços per redu-
ir la situació de vulnerabilitat que 
pateixen els refugiats. 

L’acte va comptar amb la parti-

cipació del subdelegat del govern 
a Tarragona, Jordi Sierra, i de 
representants de diverses enti-
tats que desenvolupen projectes 
solidaris per ajudar als refugiats, 
com Eduard Martín (adjunt  a  
Coordinació Oficina Provincial 
Creu Roja Tarragona), Emma 
Pérez (coordinadora tècnica del 
programa de refugiats a la Creu 
Roja Tarragona), Anna Mairal 

(responsable de comunicació de 
Càritas), Isabel Iturrieta (respon-
sable del Departament de Migra-
ció de Càritas), a banda d’altres 
personalitats de la societat civil 
tarragonina com Agustí Pujol 
(president de la Cambra de la 
Propietat Urbana de Tarragona) 
i Jaume Descarrega (president 
del Col·legi de Psicòlegs de Tar-
ragona).

El degà de l’ICAT i el president del COFT 
van inaugurar l’exposició “#DretsRefugiats, 
11 vides en 11 maletes”
Aquesta exposició va ser l'acte central del “Mes + solidari” impulsat per ambdós col·lectius

 Foto de grup d'assistents, autoritats i convidats a la inauguració de l'exposició
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 La Creu Roja va fer balanç el 
passat dia 29 de desembre a la 
seu col·legial de les seves actua-
cions de suport als refugiats que 
arriben a la demarcació. 

La compareixença va anar a 
càrrec d’Omar Charif Kassem, 
psicòleg de la Creu Roja, que 
va detallar les diverses línies de 
suport a l’acollida de refugiats 
que impulsa aquesta ONG, 
com són, entre d’altres, els pisos 
d’acollida o les iniciatives en-
caminades a la inserció laboral.  
Charif va explicar que per fer 
front a aquesta necessitat social 
la Creu Roja compta a Tarrago-
na actualment amb un equip de 
14 persones, entre les que hi ha 
treballadors socials, educadors o 
psicòlegs, entre d’altres. 

Des que va començar el 2015, 
el programa ha atès 180 per-
sones, s’ha duplicat les places 
d’acollida a pisos tutelats a Tar-

ragona (actualment 41, sense 
places disponibles). La majoria 
de les persones ateses són origi-
nàries de Síria, tot i que també 
n’hi ha de diversos països àrabs i 
de Llatinoamèrica. 

Charif va destacar que dins 
d’aquest programa s’ha acon-
seguit una inserció laboral del 
42,5% dels casos, el que és “un 
èxit, tenint en compte que actu-
alment la situació laboral no és 
com la d’abans de la crisi, i costa 
molt trobar feines per a persones 
que venen d’una situació perso-
nal difícil”. El tècnic de la Creu 
Roja va explicar que sectors com 
la restauració o els serveis són on 
hi ha més opcions per als refugi-
ats. 

El programa es divideix en tres 
fases de sis mesos: una primera 
denominada acollida temporal, 
en la que es posa el focus en les 
necessitats més bàsiques, com 

oferir un sostre, alimentació, 
escolarització i aprenentatge de 
l’idioma; la integració, en la que 
se’ls ensenya a buscar sortides 
residencials i laborals pels seus 
propis mitjans, tot i que sota el 
paraigua de la Creu Roja; i la 
d’autonomia, en la que “inten-
tem que comencin a ser inde-
pendents, ja que no poden viu-
re la resta de la seva vida sota la 
protecció de les entitats com la 
nostra”. 

Charif va cridar l’atenció sobre 
una “certa relaxació en la consci-
enciació de la societat civil sobre 
l’ajuda que necessiten aquestes 
persones”. Segons Charif, “hi 
va haver un boom fa dos anys, 
amb molta gent que ens trucava 
per oferir la seva col·laboració 
per fer de voluntaris, parelles 
lingüístiques, donatius, oferint 
habitatges, etc... però ara això ha 
caigut, i els refugiats continuen 

arribant, els camps de refugiats 
encara estan allí, tot i que ja no 
generen tant seguiment medià-
tic”. Segons Charif, “cal reforçar 
els programes públics i la col-
laboració ciutadana per fer front 
a aquest drama”.

Per la seva banda, Anna Vallvé, 
advocada i membre de la Secció 
de Drets Humans de l’ICAT, va 
posar l’accent en la tasca d’ori-
entació jurídica que ofereix el 
Col·legi d’Advocats de Tarrago-
na als refugiats que es ve oferint 
des del mes de maig de 2016 en 
col·laboració amb la Creu Roja. 
Aquest servei el presten els ad-
vocats inscrits al ‘Registro de 
abogados para asistencia jurídica 
a refugiados’, creat pel CGAE. 
En cas que, quan la Creu Roja 
sol·licita els serveis cap d’aquests 
advocats estigui disponible, se 
n’assigna un del torn d’ofici d’es-
trangeria de l’ICAT.

La Creu Roja exposa els resultats de la seva 
tasca de suport als refugiats a Tarragona 
Aquesta iniciativa es va programar dins del mes de la solidaritat amb l'objectiu de donar veu a 
aquelles ONG que treballen i donen suport a la tasca d’acollida als refugiats a casa nostra

 D’esquerra a dreta 
Anna Vallvé, membre
de la Secció de Drets
Humans, i Omar
Charif, tècnic de la
Creu Roja
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 Durant el mes d’agost i apro-
fitant el període d’estiu en què 
l’afluència de col·legiats és me-
nor i, per tant, l’afectació del 
servei és mínima, el Col·legi va 
dur a terme una reestructuració 
dels espais a la seu central per 
tal d’adaptar-la a les necessitats 
actuals.  Entre aquestes actua-
cions s’hi compta la que es va 
realitzar a la biblioteca amb 

l’objectiu d’aprofitar al màxim 
el seu espai i millorar l'accés al 
servei, a la vegada que la confor-
tabilitat dels usuaris. 

Així, des del mes de setembre 
s’han ampliat els punts de con-
sulta, passant de tretze a vint-i-
quatre; a més els usuaris tenen 
accessibles quatre portàtils i 
quatre ordinadors de sobretau-
la, tots amb lectors de firma 

digital i preparats per poder 
signar digitalment documents 
o accedir a les diferents plata-
formes de comunicació proces-
sal operatives. Tota la zona de 
biblioteca disposa de Wi-Fi.

La biblioteca és un espai 
essencial en la vida col·legial. 
A fi de poder-la adaptar a les 
circumstàncies reals d’ús, actu-
alment el control d’accés a la 

mateixa es realitza mitjançant 
un sistema biomètric. 

També, i fidels al compro-
mís adquirit d’apostar per un 
col·legi més sostenible, s’ha 
substituït la il·luminació per 
un sistema de led aconseguint 
no només una optimització del 
consum sinó una millora en les 
condicions  d’estudi i treball 
dels usuaris.

La biblioteca del Col·legi millora les seves 
instal·lacions amb nou equipament i 
l’ampliació de l’espai de consulta
S’han duplicat els punts de lectura i s’ha renovat la totalitat dels equips informàtics
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 El passat 22 de desembre va 
tenir lloc a la seu col·legial jun-
ta general ordinària en la que es 
va aprovar el pressupost general 
d’ingressos i despeses per al 2018 
amb una nova reducció de la 
quota col·legial. 

La disminució de la quota des 
de l’any 2014, període en que es 
va aprovar la primera rebaixa, 
ha estat constant i ha suposat un 
estalvi significatiu per als nos-
tres col·legiats tal i com es pot 
apreciar en el quadre adjunt. La 
gestió responsable i una optimit-
zació constant dels recursos del 
Col·legi així com l’increment 

dels ingressos a través d’entitats 
privades amb actes de patrocini, 
publicitat o col·laboracions ha 
permés fer realitat el compromís 
adquirit per la Junta de Govern.

En assemblea general extra-
ordinària es va aprovar també 
l’aportació per part del Col·legi 
de 5.000€ a la Fundació ICAT 

de l’Advocacia i es va informar 
del canvi de president de la fun-
dació, actualment presidida pel 
company David Rocamora en 
lloc del degà, Manel Albiac, amb 
la voluntat d’obrir aquesta ins-
titució a tots els col·legiats. En 
aquesta línia també es va aprovar 
el nomenament del company 

José Luis Martín García com a 
nou representant de la Mutuali-
dad. 

Durant la sessió, Manel Albiac 
va dedicar unes emotives parau-
les pel vocal membre del Patro-
nat de la Fundació, el Sr. Víctor 
Abardía, que va traspassar el pas-
sat mes de setembre.

Aprovat el pressupost per al 2018 amb una 
nova rebaixa de les quotes col·legials
La mesura va ser avalada per la totalitat dels assistents en junta general ordinària

QUOTA 2014 2018 Reducció anual

Fins a 3 anys de col·legiació 33,17 € 25,00 € 98,04 €

De 3 a 5 anys de col·legiació 44,23 € 35,00 € 110,76 €

De més de 5 anys de col·legiació 55,28 € 45,00 € 123,36 €

Exercents no residents i no exercents 11,25 € 9,00 € 27,00 €
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 En les últimes dècades, han 
canviat els pressupòsits fàctics —
la realitat tant social com natural 
en la que vivim—, institucionals 
—els centres de poder i d’atribu-
ció normativa—, i substantius 
—l’ordenació, la comprensió i els 
continguts del dret— que con-
dicionen l’activitat del jurista. En 
els sistemes de dret continental, 
definits tradicionalment a través 
del brocard quod principi pla-
cuit legis habet vigorem, això és la 
igualació entre dret i legislació i la 
reducció dels operadors jurídics a 
operadors lògics especialitzats en 
la subsumpció de supòsits de fets 
concrets en normes jurídiques ge-
nerals i abstractes, aquests canvis 
haurien de tenir un impacte de 
dimensions geològiques —de fet, 
en el context sòcio-natural, estem 
justament en un període de canvi 
geològic, amb la transició cap a 
l’Antropocè, com a nova era que 
segueix a l’Holocè—.

La nostra pràctica jurídica ha 
estat epitomitzada per la metàfo-
ra de Montesquieu, en la que es 
referia al jutge com a la boca de 
la llei. D’aquesta manera, el dret 
s’equipara a la voluntat del sobirà 

i el jurista no exerceix cap altra 
funció que la determinació dels 
efectes d’aquesta voluntat, formu-
lada en termes abstractes, en el cas 
concret. El debat jurídic consis-
teix, doncs, a fixar les conseqüèn-
cies d’un fet a partir del sentit que 
s’atribueix a la norma d’aplicació 
al cas, de manera que, en el procés 
on això es fa efectiu les parts in-
tenten convèncer al jutge dels fets 
i de la normativa que cal aplicar-
los, mentre que el jutge ha decidir, 
justificant la seva construcció dels 
fets —la interpretació de la pro-
va— i la lectura jurídica que en 
fa —la selecció i interpretació de 
la norma—. En aquest context, els 
factors d’autoritat, jerarquia i veri-
tat s’imposen sobre l’intercanvi, 
l’horitzontalitat i la provisionali-
tat. En definitiva, el món forense 
ha viscut atrapat en una dinàmica 
legicèntrica i formalista que, al 
meu entendre, no només s’allunya 
de les pràctiques socials actuals i 
dificulta el paper del dret com a 
espai per a la solució de conflictes 
i la construcció de consensos, sinó 
que, de fet, té cada vegada menys 
fonamentació en la mateixa dinà-
mica pluralista i complexa de les 
normes en presència, complexitat 
que ha de ser reconduïda cap a 
consensos provisionals a través del 
discurs de la constitucionalitat, en 
un sentit, al mateix temps, ampli 
i profund. Aquí, els aspectes re-
latius als drets fonamentals i, en 
general, a les normes principials 
obtenen un protagonisme especi-
al, tot exigint un aprofundiment 
de la faceta tuïtiva del dret, amb 
una sensibilitat especial cap a les 
situacions de vulnerabilitat de 
les persones i una consideració 
particular cap a la seva protecció, 
així com obrint la interpretació 
jurídica cap al conjunt de la so-
cietat, cosa que troba precedents 
en Francis Lieber, al segle XIX, i 

en dos juristes eminents del segle 
XX, Benjamin Cardozo i Peter 
Häberle. 

En aquest sentit, com es pot 
veure, la horitzontalitat, la provi-
sionalitat i l’obertura troben aco-
llida en les aproximacions teòri-
ques més innovadores i permeten 
albirar una modificació rellevant 
de la mateixa idea que tenim dels 
operadors jurídics. D’altra banda, 
patrons teòrics com la constituci-
onalització del dret internacional 
o el constitucionalisme en xarxa 
il·lustren així mateix la pluralitat 
normativa i la funció directiva de 
les normes constitucionals, que 
van substituint la centralitat de la 
llei i el caràcter unívoc del dret a 
través d’un discurs jurídic necessà-
riament obert. Aquesta obertura 
implica que les solucions són sem-
pre provisionals i invita a cons-
truir-les en aquest sentit, de mane-
ra que la creació i la interpretació 
del dret guanyen horitzontalitat. 

D’acord amb això, el diàleg 
obert sobre els materials nor-
matius i els problemes jurídics 
hauria d’imposar-se sobre la visió 
oracular pròpia de la metàfora de 
Montesquieu. En aquest context, 
l’exegesi aferrada al text de la deci-

sió del legislador que impregna la 
jurisprudència vuitcentista ha de 
ser superada per noves estratègies 
hermenèutiques, basades en prin-
cipis i valors, amb l’objectiu de 
reconduir l’activitat del jurista cap 
a la creació una situació d’equilibri 
provisional en què es formula la 
regla concreta per a la resolució 
del cas. Aquesta visió del dret té 
implicacions no només des del 
punt de vista de les pràctiques i les 
actituds dels operadors jurídics, 
sinó també, i això és crucial, des 
del punt de vista de la seva forma-
ció. En aquest sentit, sembla evi-
dent que la preparació de juristes 
per al present i per al futur hauria 
de centrar-se cada vegada menys 
en l’assimilació dels continguts de 
les lleis existents en un determi-
nat moment. Més aviat, s’hauria 
de desplaçar cap a les habilitats 
centrades en l’ús de principis i les 
tècniques de l’argumentació, amb 
una perspectiva oberta cap a altres 
disciplines que permeti al profes-
sional del dret exercir amb èxit la 
seva funció d’intermediació soci-
al, i el prepari per una realitat cada 
vegada més complexa, imprevi-
sible i canviant. En definitiva, es 
tracta de promoure un enfoc, a 
l’ensems, pragmàtic i principialis-
ta, que permeti superar els dèficits 
del positivisme legalista, que enca-
ra la seva actitud més cap al diàleg 
i el canvi que no pas cap al dogma. 
De com tots plegats siguem ca-
paços d’avançar en aquest sentit 
en depèn la nostra capacitat com 
a professionals de jugar un paper 
efectivament útil en la societat del 
futur.

ESTUDIS

El dret com a diàleg

 Dr. Jordi Jaria i Manzano
Professor agregat 
Serra Húnter de dret 
constitucional i ambiental
Coordinador de 
Pràctica Constitucional, 
Internacional i Europea, 
Máster Advocacia
Universitat Rovira i Virgili

La preparació de 
juristes per
al present i per al futur 
hauria de
centrar-se cada vegada 
menys en
l’assimilació dels 
continguts
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 Los bitcoins o BTCS son una 
criptodivisa, es decir, un instru-
mento digital de intercambio, 
que garantiza la seguridad, la 
integridad y el equilibrio de su 
contabilidad por medio de un 
entramado de agentes que se ve-
rifican mutuamente y protegen 
activamente estos intercambios 
al mantener una alta tasa de pro-
cesamiento de algoritmos. Estos 
agentes se denominan mineros, 
quienes reciben una comisión 
aleatoria por efectuar este traba-
jo.

Encuentra su encuadre jurí-
dico en nuestro ordenamiento 
dentro de los art. 335 Cc, 337 
Cc y 345 Cc, haciendo nuestra la 
definición acuñada por D. Pablo 
Fernández Burgueño por la cual 
un bitcoin es: 

“Un bien patrimonial, priva-
do, incorporal, digital, en forma 
de unidad de cuenta, creado me-
diante un sistema informático y 
utilizado como medida común de 
valor por acuerdo de los usuarios 
del sistema”.

¿Nos encontramos ante una 
moneda electrónica? En atenci-
ón a lo dispuesto en el art. 1.2 de 
la Ley 21/2011, de 26 de julio, 
de dinero electrónico, la respu-
esta es no. 

“Todo valor monetario alma-
cenado por medios electrónicos o 
magnéticos que represente un cré-
dito sobre el emisor, que se emita al 
recibo de fondos con el propósito de 
efectuar operaciones de pago según 
se definen en el artículo 2.5 de la 
Ley 16/2009, de 13 de noviem-
bre, de servicios de pago, y que sea 
aceptado por una persona física o 
jurídica distinta del emisor de di-
nero electrónico”.

Como se puede comprobar, 

a los BTCS les falta el elemento 
esencial, esto es, el respaldo de 
un crédito del emisor, es decir, 
una entidad que respalde la emi-
sión de esa moneda como cré-
dito para pagos. Además, y para 
más inri, no encuentra acomodo  
dentro de lo dispuesto en el art. 
34.2 de la Ley 10/2010, de 28 
de abril, de prevención del blan-
queo de capitales y de la financia-
ción del terrorismo.

Más allá de su cabida en el ám-
bito jurídico, es necesario incidir 
en las consecuencias que pueden 
causar las diferentes operativas 
relacionadas con el bitcoin en 
las arcas públicas de cada Estado. 
A pesar de que la criptomoneda 
haya surgido con el ánimo de 
funcionar sin regulación estatal 
y su control más allá de entes 
oficiales, ello no convierte a sus 
operaciones en delictivas por 
definición o exentas de cualquier 
tipo de tributación en cualquier 
Estado. 

Al igual que en el ámbito ju-
rídico, será necesario que las 
diferentes administraciones se 
pronuncien acerca de las conse-
cuencias fiscales de manera clara, 
así como que, cuando convenga, 
desde el poder legislativo se pro-
ceda a establecer una regulación 
específica fiscal para las cripto-
monedas. 

A nivel internacional, en cada 
país ha variado el avance en el 
pronunciamiento a nivel fiscal, 

así como la implantación de su 
uso por parte de su población 
(siendo, entre otros, Singapur o 
Alemania los primeros en reco-
nocer la criptomoneda). 

La cuestión fiscal que primero 
se ha resuelto a nivel europeo es 
el Impuesto sobre el Valor Aña-
dido debido a su naturaleza. No 
obstante, en relación a los impu-
estos que quedan dentro de la 
regulación estatal, como hemos 
comentado el avance no ha sido 
uniforme. 

Las operaciones que bitcoin 
genera (mining, intercambio por 
moneda legal e intercambio por 
bienes o servicios) al suponer 
alteraciones patrimoniales u in-
gresos en general también tiene 
incidencia en la tributación de 
las personas físicas, por lo que 
también es interesante revisar las 
implicaciones en el IRPF, tanto 
si se hacen con medios económi-
cos propios como si no. 

En la medida en que el bit-
coin tiene un valor económico 
(a pesar que es cuestionable las 
fuentes oficiales de las que con-
siderar el tipo de cambio) tam-
bién podrían tener incidencia en 
obligaciones como la Declaraci-
ón Informativa de Bienes en el 
Extranjero o el Impuesto sobre el 
Patrimonio. 

Asimismo, las implicaciones 
fiscales de las operaciones de bit-
coin no se reducirían al ámbito 
de IVA o IRPF, sino que también 
tendrían incidencia en el Impu-
esto sobre Sociedades, Impuesto 
de Transmisiones Patrimoniales 
o en otro tipo de impuestos di-
rectos e indirectos. 

En próximos artículos analiza-
remos cada una de las cuestiones 
abiertas en el presente artículo.

Bitcoins: su encaje en nuestro ordenamiento 
jurídico

 Miriam Franquès 
Montserrat
Especialista en dret fiscal. 
Expatriats
Col·legiada núm. 43503 a 
l’ICAB.

 Albert Conde Olano
President de la Secció 
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1. INTRODUCCIÓN
Vivimos en una sociedad en evo-
lución, en permanente cambio, 
ese hecho trae consigo, como 
no podía ser de otra manera, 
cambios en el derecho, en el or-
denamiento jurídico y los valores 
que presiden e impregnan ese 
ordenamiento y, por lo tanto, en 
los bienes jurídicos que protege; 
a nadie se nos escapa que institu-
ciones, valores y usos sociales y 
morales que, en su día, gozaron, 
sino de protección jurídica, si de 
un amplio consenso social en cu-
anto a su integración positiva en 
el tejido social, actualmente han 
caído en desuso, se las percibe 
como un valor negativo o, direc-
tamente, se encuentran tipifica-
dos como conductas susceptibles 
de reproche penal.

Es en ese contexto en el que, 
entiendo, debe ser analizado y 
percibido todo el entramado 

legislativo ordenado a obtener 
o procurar una mejor protecci-
ón de los animales; así, desde la 
perspectiva de la regulación civil, 
está en marcha una proposición 
de ley dirigida a cambiar la con-
cepción, profundamente tradi-
cional1  de los animales; así, el 
texto prevé considerar a los ani-
males como “seres vivos dotados 
de sensibilidad”, en la línea de le-
gislaciones más actuales, como el 
Código Civil de Cataluña2.

Por otra parte, es indudable la 
labor que, en el ámbito de la pro-
tección, se ha desarrollado en el 
orden administrativo que, con la 
finalidad de cumplir con las exi-
gencias derivadas de la incorpo-
ración de las directivas de la UE, 
con la consiguiente asunción de 
las obligaciones de protección de 
los animales, se han ido desarro-

llando desde la década de los 80 
del pasado siglo.

Naturalmente, todo este acer-
vo legislativo, junto con una 
creciente e intensa conciencia so-
cial de la que las asociaciones de 
protección de los derechos de los 
animales han ido contribuyendo 
a crear, no podía carecer de una 
protección, también, en el ámbi-
to penal. 

Así, el objeto de este trabajo es 
analizar, desde una perspectiva 
crítica, el delito de maltrato ani-
mal recogido en el artículo 337 
del Código Penal tras la reforma 
introducida por la LO 1/2015, 
de 30 de marzo; para ello, partiré 
de una primera aproximación a 
los antecedentes más próximos, 
un análisis del tipo actual y sus 
eventuales disfunciones para, 
por último, realizar alguna pro-

puesta de cara a una eventual 
reforma.

2. EVOLUCIÓN 
LEGISLATIVA 
DEL DELITO DE 
MALTRATO
Como es sabido en el ámbito de 
nuestro ordenamiento jurídico 
penal, el maltrato animal no se 
contempla como delito sino has-
ta la reforma introducida por la 
LO 15/2003, de 25 de noviem-
bre; hasta ese momento, el Có-
digo Penal aprobado por la LO 
10/1995 de 25 de noviembre, el 
se regulaba como una falta con-
tra los intereses generales3. Hasta 
ese momento, se había legislado 
al respecto en el Código Penal 
de 1928, que recogía como falta 
merecedora de reproche penal 
a quiénes “(…) públicamente 

El delito de maltrato animal (primera parte)
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1 Nuestro ordenamiento civil, de fuerte tradición romana, ha considerado a los animales como muebles – semovientes en esa tradicional concepción – y por tanto 
susceptibles de estar dentro del comercio de los hombres, baste recordar, por ejemplo, el artículo 355 CC – de los frutos – o los artículos 465, 612 o 613 CC; o, desde la 
perspectiva de la responsabilidad, el artículo 1905 CC.
2 Libro V del Código Civil de Cataluña que, expresamente, niega la condición de cosa de los animales, reconociéndoles expresa protección. O en la línea del Derecho de 
la Unión Europea, Resoluciones del Parlamento Europeo acerca del Bienes y Estatuto de los animales de 21 de enero de 1994 y 6 de junio de 1996, o el artículo III-121 del 
Tratado que habla de las exigencias del bienestar de los animales como seres sensibles.
3 Título III del Libro III, artículo 632 “Los que maltrataren cruelmente a los animales domésticos o a cualesquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente, serán 
castigados con la pena de multa de diez a sesenta días”
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maltrataren a los animales do-
mésticos o los obliguen a una 
fatiga excesiva (…) sancionando 
esa conducta con una multa4; en 
los Códigos posteriores de 1932 
y 1944 ya no se tipifica ni como 
falta ni como delito esa conduc-
ta.

El precedente más cercano se 
encuentra en el artículo 2.9 de 
la Ley 16/1970, de 4 de agosto, 
sobre Peligrosidad y Rehabilita-
ción Social, estableciendo que 
“Los que con notorio desprecio a 
las normas de convivencia social 
se comportaren de un modo in-
solente, brutal o cínico, con per-
juicio para la comunidad o daño 
de los animales, las plantas o las 
cosas”5

Es a partir de la reforma de 
2003 en la que se aumenta los 
hechos con relevancia penal ti-
pificados como punibles relaci-
onados con los animales con la 
redacción del artículo 3376 en el 
que por, vez primera, se sancio-
nan las conductas con penas de 
prisión y se añade la inhabilitaci-
ón para el ejercicio de profesión, 
oficio o comercio que tenga rela-
ción con animales. Las conduc-
tas punibles son tipificadas como 
aquellas que causan la muerte o 
lesiones que “(…) produzcan 
un grave menoscabo físico (…)” 
cuando sean injustificadas y se 
realicen con ensañamiento sobre 
animales domésticos. Es decir, 

limita las conductas a las injus-
tificadas, crueles o que denoten 
ensañamiento y que afecten a 
animales domésticos, con un re-
sultado de muerte o lesión que 
cause menoscabo grave.

De otra parte, modifica la falta 
de maltrato que ubica en el ar-
tículo 632.2 del Código Penal7  
que sanciona el maltrato cruel 
a animales domésticos o cuales-
quiera otros en espectáculos no 
autorizados, diferenciándolos de 
los supuestos del delito del artí-
culo 337 del Código Penal; por 
otra parte, introduce, asimismo, 
la falta de abandono de animales 
domésticos en condiciones de 
riesgo para su vida o su integri-
dad8.

Sin embargo, fue la reforma 
del la LO 5/2010, de 22 de ju-

nio, la que introduce reformas 
de amplio calado en el tipo pues, 
de una parte, elimina el término 
“ensañamiento” de forma que 
limita las dificultades de inter-
pretación; de otra, amplia el 
objeto material del delito en el 
sentido que no se refiere única-

mente a los animales domésticos, 
sino que introduce el concepto 
de “animales amansados”; por 
último, tipifica el menoscabo 
grave a la salud integral del ani-
mal por cuanto evita referirse, 
en exclusiva, al carácter físico de 
ese menoscabo9. Mantiene, por 
otra parte, la penalidad tanto de 
la pena principal cuanto de la ac-
cesoria.

Respecto de las faltas, la de 
abandono del artículo 631.2 se 
limita a ampliar la pena de mul-
ta, que pasa de ser multa de diez a 
treinta días a de quince días a dos 
meses. Y la prevista en el artículo 
632.2 se queda igual.

3. LA REFORMA 
INTRODUCIDA POR 
LA LO 1/2015, DE 30 
DE MARzO.
Es el Preámbulo de la LO 
1/2015, de 30 de marzo, el que 
refleja que los cambios sociales 
que debido o con razón del tras-
curso del tiempo, determinan la 
modificación del ordenamiento 
jurídico penal que responda de 
una manera más eficaz y cohe-
rente con esa realidad social a la 
que debe dar respuesta, bien sea 
ofreciendo una respuesta penal 
más ágil o bien recogiendo nue-
vos tipos penal e, incluso, supri-
miendo aquellos que se ha visto 
superados, de forma que en este 
momento ya no son merecedo-

El objeto de este 
trabajo es analizar, 
desde una perspectiva 
crítica, el delito de 
maltrato animal 
recogido en el artículo 
337 del Código 
Penal tras la reforma 
introducida por la 
LO 1/2015, de 30 de 
marzo

4 Artículo 810.4º del Código Penal de 1928, cit. RIOS CORBACHO, J.M. “Los animales como posibles sujetos de derecho penal”, cit., p. 9. DIAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J “El 
maltrato de animales domésticos o amansados”, en Estudios sobre las reformas del Código Penal operadas por las LO 5/2010, de 22 de junio y 3/2011, de 28 de enero; obra 
colectiva Thomson Reuters Civitas, Cizur menos, Navarra, 2011; p. 494.
5 BRAGE CENDAN, S., “Los delitos de maltrato y abandono de animales …”, cit. RIOS CORBACHO, J.M.,HIGUERA GUIMERA, J.F. y DIAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J., pp. 6 y 
7. “Los malos tratos crueles a animales”, obra colectiva Thomson Reuters Civitas, Cizur menos, Navarra, 2011
6 Artículo 337: “Los que maltrataren con ensañamiento e injustificadamente a animales domésticos causándoles la muerte o provocándoles lesiones que produzcan un grave 
menoscabo físico serán castigado con la pena de prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio 
que tenga relación con animales”
7 Artículo 632.2: “Los que maltrataren cruelmente a los animales domésticos o cualesquiera otros en espectáculos n autorizados legalmente sin incurrir en los supuestos 
previstos en el artículo 337 serán castigados con la pena de multa veinte a sesenta días o trabajos en beneficio de la comunidad de veinte a treinta días”
8 Artículo 631.2: “Quienes abandonen a un animal doméstico en condiciones en que pueda peligrar su vida o su integridad serán castigados con la pena d  multa de diez a 
treinta días”
9 Artículo 337: “El que por cualquier medio  procedimiento maltratare injustificadamente a un animal doméstico o amansado, causándole la muerte o lesiones que 
menoscaben gravemente su salud, será castigado con la pena de tres meses a un año de prisión e inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, 
oficio o comercio que tenga relación con los animales”
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res de un reproche penal.
Como no podía ser de otra 

manera, a ese espíritu responde, 
también, la reforma del delito de 
maltrato animal que introduce la 
LO 1/2015, en el que se empieza 
a advertir al tendencia al cambio 
de consideración del objeto de 
protección que, obviamente, tie-
ne su correlato en el tratamiento 
punitivo; así, el animal tiende a 
perder consideración meramen-
te objetiva (considerado como 
cosa) a adquirir una relativa con-
sistencia subjetiva, en el sentido 
de sujeto de derecho, de forma 
que no es ya un mero delito de 
daños.

Partiendo desde esa perspec-
tiva, el reformado artículo 337 
del Código Penal, con mayor o 
menor fortuna, regula dos con-
ductas: 

1. Tipo básico: incluye dos 
conductas:
a) Un  delito de resultado ma-

terial por acción o por omisión, 
que produce dolor o sufrimiento 
considerable y perjudique grave-
mente la salud.

b) Un delito de actividad, con-
sistente en someter a explotación 
sexual al animal; se entiende el 
término como la utilización para 
fines sexuales de forma que la 
propia realización de la conduc-
ta genera la consumación del de-
lito, abarcando ámbitos públicos 
y privados.

2. Tipos agravados:
a) El que recoge el apartado se-
gundo, que incluye una serie de 
circunstancias agravantes cuya 
referencia se encuentra en los de-
litos de lesiones10, con una pena-
lidad fijada en la mitad superior 
del tipo básico11 para aquellas 
conductas que incluyan el uso 

de armas, instrumentos, obje-
tos, medios, métodos o formas 
peligrosas – en concreto – para 
la vida del animal, o se emplee 
ensañamiento o se produjeses 
la pérdida o la inutilidad de un 
sentido, órgano o miembro prin-
cipal, o se ejecuten en presencia 
de menor de edad.

b) El subtipo agravado del 
apartado tercero, que prevé una 
penalidad de entre seis y dieci-
ocho meses de prisión, cuando 
el resultado de la conducta sea la 
muerte del animal.

3. Tipos atenuados:
a) En su apartado cuarto, reco-

ge un tipo atenuado de maltrato 
en el que subsume la antigua fal-
ta del artículo 632.2 del Código 
Penal, si bien eleva su penalidad 
(multa de uno a seis meses, con 
posibilidad de imponer la acce-
soria de inhabilitación especial 
de tres meses a un año)

c) Finalmente, el artículo 337 
bis, recoge la falta de abandono 
del artículo 631.2  si bien amplia 
el objeto de protección al refe-
rirlo a los enumerado en el tipo 
básico del artículo 337 e incre-
menta las penas, con multa de 
uno a seis meses con posibilidad 

de imponer la accesoria de inha-
bilitación especial de tres meses a 
un año.

Por último, dos breves referen-
cias; la primera, la desaparición 
de la falta del artículo 631.1 del 
Código Penal, en su redacción 
anterior a la reforma, de custodia 
de animales feroces o dañinos, 
que recoge, en la actualidad, la 
LO 4/2015, de 30 de marzo, de 
Protección de la seguridad ciu-
dadana, en sus artículos 37.16 y 
39.1.

La segunda está relacionada 
con las consecuencias jurídicas 

del hecho punible y que se con-
creta en los artículo 33.4.c), 39 
b) y 83.1.6ª del Código Penal; 
desde esa perspectiva, se incluye 
la inhabilitación especial para la 
tenencia de animales como pena 
principal en el delito de maltrato 
animal, en el de abandono como 
pena menos grave y como pena 
leve; asimismo, el artículo 45 del 
Código Penal, impone la privaci-
ón del derecho durante el tiempo 
de la condena.

Y, por último, el artículo 
83.1.6ª del Código Penal, prevé 
al posibilidad de, para el caso de 
la suspensión de las penas priva-
tivas de libertad, la participación 
en programas formativos, como 
reglas de condición a la suspen-
sión.

El marco normativo descrito, 
sin embargo no ha estado exento 
de polémica, tanto en lo relativo 
al bien jurídico protegido, cuan-
to a cuestiones relacionadas con 
el sujeto/objeto de protección, 
alcance de la misma, penalidad 
e, incluso, a medidas accesorias, 
cuestiones que serán revisadas 
en un próximo artículo en el que 
también se realizarán algunas 
propuestas de cara a una posible 
reforma.

En la reforma del 
delito de maltrato 
animal que introduce 
la LO 1/2015, el 
animal tiende a perder 
la consideración 
meramente objetiva 
(considerado como 
cosa) a adquirir una 
relativa consistencia 
subjetiva, en el sentido 
de sujeto de derecho, 
de forma que no es 
ya un mero delito de 
daños

10 Título III, Libro II del Código Penal.
11 De forma que si la pena del tipo básico está entre los tres meses y un día a un año de prisión, en su mitad superior podría llegar a estar entre los 9 meses y 1 año de prisión.
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