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Entitat 
col·laboradora:  

 

 

 MÀSTER UNIVERSITARI  
 EN ADVOCACIA   
 

     50 places  
     1 any i 6 mesos. 90 ECTS    
     Tardes de 16.00 - 20.00 h 
     Preu total estimat: 3.995 €  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Tindràs l’oportunitat 
de formar-te amb un 

equip docent 
teoricopràctic preparat 

i compromès

Gaudiràs de la 
col·laboració amb els tres 
Col·legis d’advocats de la 

província (Tarragona, 
Reus i Tortosa)

Assistiràs a judicis de 
les diferents 

jurisdiccions i partits 
judicials a l’assignatura 

de Pràctiques 
Jurídiques

Et proporcionem els 
despatxos per realitzar les 

600 h. de  pràctiques 
curriculars a diferents 
localitats i jurisdiccions

Portaràs el teu primer 
cas amb la simulació 

d’un judici en el Treball 
de Fi de Màster

Rebràs un tracte 
individualitzat i una atenció 

personalitzada

T’informem de totes 
les beques específiques 
de les que pots gaudir 
per a aquest màster

Amb el programa de 
simultaneïtat podràs 

especialitzar-te cursant un  
dels màsters oficials de la FCJ:

M.Dret de l'Empresa i la Contractació
M. Dret Ambiental
M. de Justícia Penal
M. Dret de l'Administració PúblicaLa taxa d'obtenció de 

l’acreditació per a l’exercici de 
l’advocacia dels i les nostres 

estudiants és de les més altes 
del Estat
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Contacta’ns: 

  977 29 79 53     

@ master.advocacia@urv.cat 
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5.000 €
d’aportació màxima anual

x 5 anys
per estalviar impostos1

+ 3 %
de rendibilitat mitjana

= 1.922,66 €
de rendiment sense impostos2

Plan de 
Ahorro 

Estalvia’t 
els impostos

www.mutualidadabogacia.com
sam@mutualidadabogacia.com | T. 914 35 24 86

1. A partir del tercer any el podràs retirar sense cap cost. Del primer al segon any s’aplicarà un 2,5 % de recàrrec, i del segon al tercer, un 1 %.
2. Aquest exemple té caràcter informatiu. Els seus termes queden supeditats a la normativa legal, estatutària i reglamentària vigent. Si-
mulació duta a terme amb hipòtesis de rendibilitat del 3 % a llarg termini, que es pot modificar trimestralment en funció de la rendibilitat 
financera esperada de les inversions.

Si aportes 5.000 € a l’any, 
obtindràs un capital mínim  

de 26.922,66 € d’aquí 
a 5 anys i sense tributar

pels rendiments



EDITORIAL

Manel Albiac Cruxent
Degà

Col·legiat núm. 1882

175 anys d’història del Col·legi

Enguany l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona com-
pleix 175 anys, una data que celebrem molt especialment i 
que ens porta a fer una reflexió del que ha estat el Col·legi, 
del que és i del que serà.

Des de la seva fundació el mes de maig de 1845 -quan el 
Col·legi estava integrat per només vint-i-vuit advocats- i fins 
a l’actualitat, el Col·legi ha anat creixent i s’ha anat transfor-
mant fins a convertir-se en el que és avui dia: una institució 
moderna, amb més de mil col·legiades i col·legiats, i amb 
una clara visibilització dins de l’àmbit social, professional i 
econòmic del territori. A més, el nostre Col·legi aquest any 
presideix el Consell de l’Advocacia Catalana, el màxim òrgan 
representatiu dels catorze col·legis de l’advocacia de Cata-
lunya, un fet que també és motiu de celebració.

És cert que al llarg de la història l’advocacia ha hagut 
d’afrontar grans reptes. Segurament un dels principals s’ha 
produït durant els darrers vint anys amb la irrupció de les 
noves tecnologies, que ha modificat de ple la forma d’exercir 
la nostra professió. Al canvi tecnològic s’afegeix la incertesa 
fruit de les diferents crisis econòmiques i els enormes canvis 
socials en els que, com a advocacia, hi estem plenament 
implicats. 

Davant d’aquests escenaris el Col·legi ha hagut d’adaptar-
se al mateix ritme que avança la societat. Per això des de la 

Junta de Govern hem dirigit els nostres esforços  a vetllar 
per als interessos de la professió, dotant la nostra institució 
dels recursos necessaris per afrontar el futur amb garanties. 
Així s’ha incidit amb la  digitalització dels serveis col·legials, 
l’increment de l’oferta formativa, la racionalització de la 
despesa i la gestió econòmica, i el compromís social de la 
institució reforçant els valors com la solidaritat i la igual-
tat. Perquè aquest procés de modernització no pot oblidar 
un altre procés necessari com és la igualtat d’oportunitats 
entre col·legiades i col·legiats. Per això ja som “Col·legi de 
l’Advocacia” i per això estem també implantant un pla 
d’igualtat. 

En aquest sentit és un orgull per a mi com a degà, però tam-
bé com a Col·legi, l’alt nombre de col·legiades que formen 
part de la nostra institució. Aquesta és una dada molt signifi-
cativa, perquè només des de la igualtat es podrà aconseguir 
una societat més lliure i també més justa. Una fita que és per 
a nosaltres prioritària.

Per acabar vull expressar el meu agraïment més sincer a tot 
el col·lectiu de l’advocacia tarragonina a qui dediquem els 
actes de commemoració d’aquest 175è aniversari, als que 
us convidem molt especialment. Properament us informa-
rem de l’agenda d’activitats a les que esperem hi participeu 
activament. 

Enhorabona a totes i a tots!



VIDA COL·LEGIAL

16a edició del Festival de Nadal

El passat dia 2 de gener de 2020 el Col·legi va celebrar la setzena 
edició del festival infantil de Nadal. Com és tradició, el degà va 
donar la benvinguda als assistents i un grup d’animació infantil 
va amenitzar l’espera fins al moment més desitjat pels infants 
amb  l’arribada dels patges reials, que van recollir les cartes i van 
repartir un obsequi  a cada nen i nena. 

El Col·legi col·labora en la recollida de joguines per a la Creu Roja

A Catalunya, segons dades de la Creu Roja, hi ha 100.000 infants 
de famílies amb dificultats econòmiques i d’aquests, 35.000 es 
troben en situació de pobresa extrema. Per poder garantir que 
aquests nens i nenes puguin tenir una joguina, per les festes 
de Nadal la Creu Roja va posar en marxa una campanya de 
recollida de joguines, en la que hi va col·laborar també el nostre 
Col·legi.

El lema d’enguany va ser “Els seus drets en joc”. Gràcies a les 
aportacions de particulars, empreses i organitzacions diverses, 
es van recollir joguines noves, no bèl·liques, no sexistes i sosteni-
bles. La campanya també volia sensibilitzar sobre la importàn-
cia educativa de la joguina com a eina per treballar la tolerància, 
el respecte i la igualtat. 

Fins al dia 2 de gener la seu col·legial es va convertir en un punt 
de recollida de joguines obert també a la ciutadania.  El degà de 
l’ICAT, Manel Albiac, va posar en valor que “el nostre Col·legi, 
a banda de defensar els interessos dels nostres col·legiats i 
col·legiades, ha d’implicar-se en iniciatives com aquesta, con-
vençuts com estem que l’advocacia té una funció social i una 

Tot seguit es va servir un berenar de coca i xocolata per a tothom 
al vestíbul del Col·legi. Esperem poder comptar amb vosaltres 
en properes edicions en una jornada que ens fa especial il·lusió 
de celebrar, perquè ens permet compartir amb les vostres famí-
lies unes dates tan especials. 
Molt bon any 2020!

responsabilitat per contribuir a fer una societat millor, més justa 
i més solidària”. 

Des de l’ICAT agraïm a totes aquelles persones que van 
col·laborar deixant la seva joguina. 
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L’ICAT presideix el 
Consell de l’Advocacia 
Catalana

En un acte celebrat el dia 4 de novembre de 2019 a la seu del 
CICAC

Un nou Pacte d’Estat per reformar la Justícia a partir del diàleg, 
el consens i la participació de tots els col·lectius implicats i 
potenciar i enfortir les funcions públiques que té assignades el 
Consell i fer coneixedors d’aquestes funcions a tots els advo-
cats i advocades. Aquests són els principals objectius del nou 
president, el nostre degà Manel Albiac, que va rellevar a Ignasi 
Puig, degà de Terrasa. El nomenament es va produir el dia 4 de 
novembre durant el plenari celebrat per la institució durant el 
qual també es va nomenar el degà del Col·legi de Lleida, Jordi 
Albareda, com a nou vicepresident del Consell.

El CICAC és l’òrgan representatiu dels catorze col·legis de 
l’advocacia de Catalunya,  que té adherits el de les Illes Balears, 
Perpinyà i Andorra, i que aplega a més de 40.000 col·legiats i 
col·legiades. Manel Albiac agafa les regnes d’aquesta institució 

amb un repte important: aconseguir que l’Advocacia institucio-
nal lideri una profunda reforma per millorar el funcionament 
de l’administració de justícia. “Garantir la defensa dels drets fo-
namentals de la ciutadania és un dels objectius estratègics que 
tenim com a advocacia i crec que és evident que l’anterior gran 
Pacte d’Estat, que data de l’any 2001, no ha servit per millorar la 
justícia ni assolir els seus objectius”, assegura Albiac. La propos-
ta, segons explica, “s’ha de gestar des del diàleg, el consens i la 
participació de tots els col·lectius implicats, exigint una reforma 
profunda de la Justícia, duradora en el temps i que permeti 
abordar una sèrie de compromisos que garanteixin la dota-
ció dels mitjans necessaris per millorar el seu funcionament, 
adaptar-la als canvis socials i tecnològics i, en resum, garantir 
encara millor la defensa dels drets de la ciutadania”.  Manel 
Albiac considera que “sense aquesta voluntat per assolir un gran 
pacte i executar-lo, difícilment serem capaços d’aconseguir aug-
mentar la confiança de la ciutadania en la Justícia i convertir- la 
en una administració àgil i eficient”.

El degà de Tarragona està convençut que l’advocacia “ha de 
jugar un paper fonamental en tot aquest procés i per això ens 
oferim a liderar-lo, com a garants que som de la tutela judicial 
efectiva a través de la defensa dels drets de les persones”. En 
aquest sentit, el nou president del Consell té la intenció de tras-
lladar en les properes setmanes aquesta proposta a les diferents 
administracions i institucions que haurien de participar en 
l’elaboració d’aquest Pacte d’Estat.

El nou president, Manel Albiac, amb 
membres de la Comissió Permanent del 
Consell: el degà de Sabadell, Manolo 
Hernández; la degana de Barcelona, 
Maria Eugènia Gay i el degà de Lleida, 
Jordi Albareda.

Miquel Coll
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Gairebé quatre-cents 
advocats i advocades 
presten el servei del 
TOAD a la demarcació 
de l’ICAT

El nombre de professionals adscrits al torn d’ofici s’ha reduït 
un 7% respecte el 2018

Un any més, i amb la finalitat de promoure i 
dignificar la professió dels companys i companyes 
que actuen al Torn d’Ofici, l’ICAT ha elaborat una 
infografia amb les dades més destacades i que  ser-
veixen per detallar aspectes com la retribució mit-
jana que percep un advocat donat d’alta al TOAD, 
el nombre d’homes i de dones inscrits, la mitjana 
d’edat, el repartiment per designes i assistències o 
el nombre de col·legiats i col·legiades donats d’alta 
als diferents partits judicials.

Segons dades de l’any 2019, a l’ICAT presten el 
servei del TOAD 398 professionals, un 7% menys 
que el 2018, amb 428 inscrits. Respecte al nombre 
de dones i homes, l’any 2019 ha disminuït en un 
12% el nombre de companyes adscrites al TOAD 
(165 dones respecte a les 188 de 2018); en el cas dels 
homes el nombre també s’ha reduït però només 
en un 3% (233 homes respecte als 240 de 2018). La 
mitjana d’edat continua sent de 47 anys tot i que 
s’incrementa l’edat del col·legiat més gran (de 72 
anys el 2018 a 77 anys el 2019). L’edat del professio-
nal més jove es manté en 28 anys. 

La retribució mitjana de l’advocat/da del TOAD és 
de 8799,61€. 

El nombre de designes s’ha reduït en un 14% 
respecte al 2018, amb 1.039 designes menys. El 
nombre d’assistències també ha sigut lleugerament 
inferior (9.550 el 2018 respecte les 9.291 el 2019). 

Per partits judicials, el nombre de companys/es que presten el 
servei a Tarragona és de 393 (respecte el 426 de 2018). Al partit 
judicial del Vendrell estan donats d’alta 385 professionals (418 
l’any 2018). A Valls estan donats d’alta 360 companys/es (respec-
te els 386 de 2018).

Pel que al Servei d’Orientació Jurídica, el nombre de professio-
nals inscrits que presten actualment aquest servei és similar al 
2018: 253 a Tarragona, 187 al Vendrell i 126 al partit judicial de 
Valls, on sí que hi ha hagut un increment respecte a l’any 2018, 
amb 119 advocats inscrits.



Tirant Compliancers
identifica las actividades
y conductas que pueden
constituir un riesgo penal

Configuración intuitiva.

Basada en la norma ISO -UNE 19600- 19601.

Plan de Comunicación incorporado.

Proceso de supervisión, vigilancia y control.

www.compliancers.tirant.com

Solicite una clave demo gratuita: solicitudinfo@tirant.com

Más información: 914 45 47 85



CONVENIS

Un portal d’accés a més de tres-cents productes i serveis 
amb condicions preferents

Des d’aquest mes de març de 2020 ja està en funcionament 
el nou portal d’accés al Club ICAT. A través d’aquest servei 
les persones col·legiades a l’ICAT poden accedir de forma 
gratuïta i immediata a una oferta de més de tres-cents pro-
ductes de diferents categories (vacances, lleure, alimenta-
ció, tecnologia, oci, restauració, motor, etc.) en condicions 

El Col·legi posa en marxa el Club ICAT

LitiGest: l’alternativa a la 
subhasta judicial

preferents.

Per accedir només cal registrar-se indicant el vostre nom 
i l’adreça de correu electrònic. Tot seguit rebreu un correu 
d’invitació al club. La seva plana web és https://clubicat.
ventajasvip.com/

Esperem que aquest nou servei sigui del vostre interès i que 
pugueu aprofitar i gaudir de tots els avantatges disponibles.

LitiGest és la primera spin-off en ciències jurídiques de la 
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona integrada per les 
professores de Dret Processal del Departament de Dret 
Privat, Processal i Financer, les Dres. Elisabet Cerrato i Roser 
Casanova, així com per la pròpia universitat. 

Aquesta empresa actua com a entitat especialitzada en la 
fase d’execució judicial en virtut de l’art. 641 LEC per evitar 
la subhasta deserta, obtenint així un resultat més satisfactori 
per tots els intervinents en el procés d’execució. 

L’activitat de LitiGest ha merescut diferents reconeixements 
a nivell local, provincial i autonòmic. Actualment, LitiGest 
està intervenint en una trentena de casos, la majoria d’ells 
en el marc d’execucions hipotecàries, si bé també en altres 
àmbits.  La seva plana web és https://www.litigest.com/ca/ Les Dres. Roser Casanova (esquerra) i Elisabet Cerrato (dreta)
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L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona i la Delegació 
Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Ca-
talunya han subscrit un conveni de col·laboració per tal d´oferir 
a les advocades i advocats metodologies per gestionar l’estrès 
propi de la seva activitat professional i, de l’altra, orientació legal 
en aquells aspectes que puguin ser d´interès als professionals 
de la psicologia en recíproques condicions de dedicació. La ini-
ciativa s’emmarca en la línia de col·laboració entre organismes 
de col·legiació obligatòria que totes dues entitats impulsen i on 
es destaca que per primera vegada dos col·legis professionals 
intercanvien assessorament.

En el cas dels advocats, el degà Manel Albiac constata que “els 
professionals del dret pateixen d’una manera especial els efectes 
de l’estrès i això té impacte en la salut mental dels col·legiats”. 
Una situació que es vol afrontar promovent l’assessorament 
professional dels psicòlegs/es i oferint altres activitats que 
ajudin a reduir l’estrès com la pràctica de ioga o d’activitats 
esportives. Per la seva banda, la presidenta territorial del Col·legi 
de Psicologia, Eva Llatser, destacar que “els professionals de 

El passat dia 7 de novembre l’ICAT i la Federació Catalana de 
Tennis van subscriure un conveni de col·laboració per a la 
prestació de serveis professionals amb l’objectiu de fomentar 
accions i activitats d’interès comú entre ambdues institucions. 
Properament es concretarà l’oferta per als col·legiats/des per 
part d’aquesta entitat esportiva.

D’altra banda, Manel Albiac i el director general del Gimnàstic 
de Tarragona, Lluís Fàbregas, van renovar un any més l’acord de 
col·laboració entre l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarra-
gona i el Club Gimnàstic de Tarragona S.A.D. En virtut d’aquest 

Els advocats i els psicòlegs de Tarragona 
intercanviaran serveis professionals a través 
d’un conveni entre els dos Col·legis  

Més oferta esportiva a 
l’abast dels col·legiats 

la psicologia tenen un paper molt important en la salut de les 
persones i cal sempre posar-se en mans d’un professional com-
petent per tal de fomentar el benestar i l’equilibri emocional per 
tal de millorar i tenir una qualitat de vida adequada”. Gràcies 
a la signatura del conveni els advocats i advocades tenen 
l’oportunitat d’aprendre eines per al control de l’estrès, la gestió 
de les emocions i l’adquisició de conductes que afavoreixin el 
seu benestar mental i emocional. 

conveni les persones col·legiades a l’ICAT disposen de dos 
abonaments de tribuna i descomptes en les quotes de campus, 
activitats i promocions organitzades pel club esportiu. Recordeu 
que els abonaments els heu de sol·licitar  per correu electrònic a 
l’adreça secretaria@icatarragona.com el dilluns previ a la jorna-
da a la que vulgueu assistir.

El Sr. Jordi Tamayo, 
president  de la 
Federació Catalana 
de Tennis,  i el degà 
Manel Albiac a la 
sala de juntes del 
Col·legi.



FORMACIÓ

Curs Justificació TOAD online 06/09/2019
Organitza: Comissió de TOAD

L’arbitratge al món empresarial. Avantatges de 
la utilització de l’arbitratge al món empresarial 
03/10/2019 
Organitza: Cambra de Comerç de Valls, Tribunal 
Arbitral de Tarragona i ICAT 

Ponència sobre la STS d’11 de setembre de 2019. 
Venciment anticipat 16/10/2019
Organitza: Secció de Dret Bancari i Secció de Dret 
Processal Civil

Jornades: Problemes pràctics de la segona 
oportunitat (3 sessions) 28/10/2019 
Organitza: Secció de Dret a la Segona Oportunitat i 
Secció de Dret Mercantil i Concursal

Curs d’Especialització lletrada en Estrangeria (17 
sessions) 5/11/2019
Organitza: Consell de l’Advocacia Catalana

Ponència: Fiscalitat en clubs i entitats esportives 
07/11/2019

Organitza: Secció de Dret de l’Esport

Conferència: Aspectes medicolegals de l’eutanàsia 
20/11/2019 
Organitza: Escola de Pràctica Jurídic i Col·legi Oficial 
de Metges de Tarragona

Taula col·loqui: Aspectes pràctics del judici oral en 
els procediments de Violència de Gènere 21/11/2019 
Organitza: Grup de l’Advocacia Jove

Conferència: Administració pública, transparència i 
compliment normatiu 22/11/2019
Organitza: Secció de Compliance Penal

Agenda de formació  
(Juliol-Desembre 2019)

1

2

1

2

3
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Ponència: Violència de gènere, menors i noves 
tecnologies 22/11/2019

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

Conferència: Accions davant del Banc Popular i 
protecció del consumidor 27/11/2019

Organitza: Secció de Dret del Consum

Conferència: Problemes de la fase de 
constrenyiment i embargament dels comptes 

judicials 28/11/2019
Organitza: Secció de Dret Processal Civil

Conferència: La normativa sobre l’aportació de 
la prova d’estrangeria: legalització i traducció de 

documents estrangers 28/11/2019
Organitza: Secció de Dret d’Estrangeria

VII Jornades de Dret Portuari 29/11/2019 
Organitza: Secció de Dret Administratiu

III Jornades de Dret Marítim 04/12/2019 
Organitza: Secció de Dret Marítim i dels Transports

Conferència: Impost sobre Successions i Donacions: 
La incidència fiscal en la successió empresarial i en la 
tributació dels no residents 10/12/2019 
Organitza: Secció de Dret Financer i Tributari

Correbous. El final? 13/12/2019 
Organitza: Secció de Dret Animal

Conferència: Delictes d’odi, per l’Associació 
GAYLESPOL
Organitza: Comissió de Conciliació, Polítiques per la 
Igualtat i d’Atenció al Col·legiat

Jornada: Estudi de la Jurisprudència de l’Audiència 
Provincial de Tarragona 16/12/2019
Organitza: Escola de Pràctica Jurídica 
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El Col·legi i l’Autoritat Portuària de Tarragona han organitzat 
conjuntament i per setè any consecutiu les Jornades de Dret 
Portuari, una edició que compta amb la presència dels millors 
especialistes en aquesta branca del dret i que es va celebrar el 
dia 29 de novembre de 2019.  La inauguració va anar a càrrec 
del degà de l’ICAT, Manel Albiac, i el president de l’Autoritat 
Portuària de Tarragona, Josep Cruset. Com a conclusió general 
de la jornada, destacar que tots els ponents han coincidit en la 
importància que els professionals del dret de Tarragona actuali-
tzin permanentment els seus coneixements en aquesta matèria 
específica. 
 
El degà va 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”. Per la seva banda, Cruset va destacar “la 
gran importància que té per al Port i per als juristes actualitzar 
coneixements en un entorn que és complex i canviant i que 
necessita permanentment d’aquesta formació especialitzada”.
 

La primera ponència va anar a càrrec del Sr. Carlos Galiana Ada-
me, advocat especialista en dret tributari i membre del Col·legi 
d’Advocats de Màlaga, que va parlar sobre el règim jurídic, les 
característiques i els requisits de la bonificació per inversió en 
obres de millora de terrenys, així com també sobre els efectes 
del silenci administratiu. Tot seguit el Sr. Enric Martínez Sastre, 
responsable territorial de la Zona Sud de Ports de la Generalitat 
i director-coordinador del Pla de Ports de Catalunya 2030, es va 
centrar en la implementació de la Llei de Canvi Climàtic als ports 
de la Generalitat de Catalunya. En tercer lloc, el Sr. José Vicente 
Pérez Jarrio, degà dels Pràctics del Port de Tarragona, va analit-
zar la figura del pràctic i les característiques del servei de practi-
catge, analitzant específicament les prescripcions particulars del 
Servei Portuari de Practicatge del Port de Tarragona. I per acabar, 
el Sr. José Antonio Morillo-Velarde del Peso, advocat de l’Estat 
i cap de l’Assessoria Jurídica del Organismo Público Puertos del 
Estado va pronunciar la quarta ponència titulada “La delimi-
tació d’espais i usos portuaris (DEUP) i el procés expropiatori”. 
Morillo-Velarde va exposar les competències estatals i autonò-
miques i l’ordenació territorial, la consideració urbanística dels 
ports i l’expropiació ope legis en dret portuari.

Les jornades de dret portuari arriben a la seva 
setena edició
L’ICAT es consolida com a seu organitzadora, en col·laboració amb el Port de Tarragona

D’esquerra a dreta, Pedro Lucena, cap de divisió de Serveis Jurídics del Port de Tarragona, Manel Albiac, degà de l’ICAT, i Josep Cruset, 
president de l’Autoritat Portuària.
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La segona oportunitat a examen en tres  jornades 
celebrades a l’ICAT
La Secció de Dret a la Segona Oportunitat i la Secció de Dret 
Mercantil i Concursal de l’ICAT van organitzar tres jornades 
per oferir als seus col·legiats i col·legiades una formació d’alt 
nivell sobre la segona oportunitat i, concretament, l’anàlisi dels 
problemes pràctics, en l’àmbit processal, del RDL 1/2015, de 
27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de 
càrrega financera i altres mesures d’ordre social. 

En aquesta ocasió, les jornades es van dividir en tres conferèn-
cies. La primera va servir per exposar l’acord extrajudicial de 
pagaments en tres fases: la inicial, la de mediació i la de gestió. 
Les persones encarregades d’explicar-ho van ser el Dr. Federic 
Adan Domènech, professor agregat de dret processal i acreditat 
com a catedràtic de la URV i el Sr. Jaime Campá, administrador 
concursal, advocat i copresident de la Secció de Dret a la Segona 
Oportunitat. Sobretot, es va incidir en els requisits objectius de 
l’article 231.1 i 231.5 de la Llei Concursal per tal que una persona 
pugui resultar beneficiada d’aquesta Llei.

La segona conferència va tenir per objecte el concurs consecu-
tiu i la nova Directiva d’insolvència i la seva relació amb la vigent 
llei concursal. Va anar a càrrec del Sr. Martí Batllori, administra-
dor concursal i advocat i el Sr. Roberto Niño, magistrat del Jutjat 
Mercantil núm. 8 de Barcelona. En aquest sentit, no només es 
va repassar el concurs consecutiu a escala legal sinó també sota 
criteris jurisprudencials. Els assistents van aprofitar l’ocasió per 
consultar als ponents com encarar un procediment concursal 
amb possibilitat d’èxit.

L’última conferència es va dedicar al benefici d’exoneració del 
passiu insatisfet. El ponent encarregat de la seva exposició va 
ser l’Il·lm. Sr. Carlos Puigcerver, magistrat en Serveis Especials. 
Es va contextualitzar la Llei 14/2013, de 27 de setembre i el RDL 
1/2015, de 27 de febrer i la Llei 25/2015, de 28 de juliol. Aquesta 
va ser una conferència molt dinàmica i amb molta partici-
pació dels assistents perquè, fonamentalment, es va tractar 
l’exoneració definitiva i la seva eventual revocació.  

D’esquerra a dreta, el Sr. Martí Batllori, el magistrat Roberto Niño i Luís Badia, copresident de la Secció de Dret a la Segona Oportunitat
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Magistrats de 
l’Audiència Provincial 
exposen la doctrina 
jurisprudencial més 
recent en matèria civil, 
mercantil i penal

El dia 16 de desembre es va celebrar una jornada per analit-
zar els criteris jurisprudencials de les diferents seccions de 
l’Audiència Provincial de Tarragona a la que hi van assistir  prop 
de cinquanta persones. La inauguració va anar a càrrec del 
president de l’Audiència, Joan Perarnau, i el Dr. Federic Adan 
Domènech, director de l’Escola de Pràctica Jurídica de l’ICAT, 
que van destacar la importància d’una jornada d’aquestes ca-
racterístiques, de la que enguany se celebra la segona edició.

La primera ponència, a càrrec del magistrat Il·lm. Sr. Manuel 
Galán Sánchez de la Secció 3a de l’Audiència Provincial de Ta-
rragona va analitzar, entre altres qüestions, el venciment antici-
pat després de la STS 436/2019, les execucions hipotecàries i no 
hipotecàries, la cosa jutjada en les execucions i  les execucions 
contra l’adquirent tercer posseïdor de la finca i la seva oposició.

La segona ponència va estar dedicada a la jurisprudència en 
matèria de dret de família i mercantil. El magistrat Il·lm. Sr. Ma-
nuel Horacio García Rodríguez, de la Secció 1a de l’Audiència 
Provincial de Tarragona, va parlar sobre els criteris sobre pensió 
d’aliments i compensatòria i sobre responsablitat de deutes 
societaris, entre altres matèries.

A la tarda va ser el torn de la Secció 2a de l’Audiència, de la ma 
del magistrat Il·lm. Sr. Ignacio Echeverría Albacar que va expo-
sar els criteris que aplica l’Audiència pel que fa a l’article 324 de 
la LECRIM, la presó preventiva i els seus corresponents recursos 
d’apel·lació i la prescripció penal.

D’esquerra a dreta, Manel Galán, magistrat de la Secció Tercera de 
l’APTarragona, Joan Perarnau, president de l’APTarragona, i Federic 
Adan, director de l’EPJ.

D’esquerra a dreta, José Antonio Jiménez, president de la Secció 
de Dret Mercantil, i Manuel Horacio García, magistrat de la Secció 
Primera.

D’esquerra a dreta, Alberto Venegas, president de la Secció de 
Dret Penal, i Ignacio Echevarría, magistrat de la Secció Segona de 
l’APTarragona.
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Tenint en compte el debat social que s’està plantejant actualment a 
la societat al voltant del final de la vida, el Col·legi Oficial de Metges 
de Tarragona (COMT) i  l’ICAT van celebrar conjuntament una 
ponència per analitzar la vessant mèdica i legal sobre l’eutanàsia. 
La sessió es va celebrar el dia 20 de novembre de 2019 a la seu del 
Col·legi de l’Advocacia i hi van participar com a ponents la Dra. 
Carmen Boqué Oliva, cap del Servei d’Urgències de l’Hospital 
Universitari de Tarragona Joan XXIII i membre de la Comissió de 
Deontologia del Col·legi de Metges de Tarragona, el Dr. Ignacio 
Tomàs Lencina, metge de PADES a l’Hospital Sociosanitari Francolí 
GIPSS de Tarragona, i el Dr. Javier Prieto Rodríguez, advocat i 
Doctor en Dret.

La presentació va anar a càrrec del Dr. Federic Adan Domènech, 
director de  l’EPJ i del Dr. Francisco García Sayago, director de for-
mació del COMT. Va clausurar la conferència el Sr. Javier Hernández 
García, com a president de l’Audiència Provincial de Tarragona.   

Durant la Taula Rodona es va donar a conèixer el resultat de 
l’enquesta realitzada pel COMT als seus col·legiats i col·legiades, 
de forma anònima, sobre quina és la percepció de l’eutanàsia dins 
del col·lectiu dels metges col·legiats a la província de Tarragona. Els 

professionals de la salut opinen en clara majoria que el debat sobre 
l’eutanàsia ha de ser de tota la societat Com a principals conclusions 
destacar que 9 de cada 10 metges del Camp de Tarragona i Terres 
de l’Ebre estarien a favor de la regulació de l’eutanàsia i el suïcidi 
mèdicament assistit. El 68% dels enquestats estarien disposats a 
aplicar l’eutanàsia mentre que un 31% demanarien l’objecció de 
consciencia, i 6 de cada 10 estarien disposats a practicar el suïcidi 
medicament assistit. 

La Dra. Boqué va parlar sobre  l’eutanàsia en el cas de pacients crí-
tics. Per la seva banda, el Dr. Tomàs va tractar sobre aquells aspectes 
assistencials en l’atenció a les persones al final de  la vida, analitzant 
les característiques d’aquestes persones, incidint en la importància 
de cuidar també l’entorn familiar del malalt, i sobre els objectius dels 
metges de PADES que són bàsicament evitar el sofriment, recolzar al 
pacient i a la família i facilitar la comunicació durant tot el procés.

La darrera ponència va anar a càrrec del Dr. Prieto, advocat, que va 
parlar sobre els aspectes legals de l’eutanàsia, fent especial esment 
de la proposició de Llei de regulació de l’eutanàsia, publicada al 
BOCG de 30 de juliol de 2019. També va analitzar algunes de les prin-
cipals resolucions jurisprudencials dictades en aquesta matèria. 

El col·lectiu de metges i de l’advocacia organitza 
una conferència sobre l’eutanàsia
Durant la sessió es va presentar el resultat de l’estudi sobre la percepció de l’eutanàsia entre el col·lectiu de metges

D’esquerra a dreta, Federic Adan, director de l’EPJ, Francisco García, director de formació del COMT i el Dr. Ignació Tomás Lencina, metge de Pades.
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L’ICAT analitza les 
clàusules de venciment 
anticipat 

El passat dia 16 d’octubre es va celebrar a la seu de l’ICAT una 
conferència sobre la sentencia del Tribunal Suprem d’11 de 
setembre de que va establir la nul·litat, per abusiva, d’aquelles 
clàusules que autoritzaven el venciment anticipat d’un préstec 
hipotecari per l’impagament d’una sola quota. Aquesta sessió 
va anar a càrrec de l’Il·lm. Sr. Sebastián Sastre Papiol, magis-
trat jubilat de la Sala Primera del Tribunal Suprem, advocat Of 
Counsel a Ramón y Cajal i professor titular de dret mercantil a la 
Universitat de Barcelona.

Durant la conferència els assistents van plantejar diferents 
qüestions de la pràctica judicial a l’hora d’impugnar procedi-
ments sobre deutes hipotecaris. Sastre va sostenir que la referida 
sentència ha adaptat la doctrina europea al sistema jurídic 
espanyol i que correspondrà als tribunals nacionals determinar 
si, un cop declarada abusiva la clàusula de venciment antici-
pat, el contracte pot continuar vigent o no. També va incidir 

en què, d’acord amb la interlocutòria del TJUE de 3 de juliol, 
es pot despatxar l’execució hipotecària encara que la clàusula 
del venciment anticipat sigui declarada abusiva per resolució 
judicial ferma. Això perquè les conseqüències econòmiques 
patides pel consumidor no deriven d’aquesta clàusula sinó de 
l’incompliment contractual consistent a no satisfer les quotes 
mensuals d’amortització, que constitueixen una obligació 
essencial al contracte subscrit.

Sastre va incidir en les orientacions jurisprudencials pels proce-
diments d’execució hipotecària en curs que són els següents:

“1. Els processos en els quals el préstec es va donar per vençut 
abans de l’entrada en vigor de la Llei 1/2003, per aplicació d’una 
clàusula contractual declarada nul·la, haurien de ser sobreseguts.

2. Els processos en què el préstec es va donar per vençuts poste-
riorment a l’entrada en vigor a la Llei 1/2003, per aplicació d’una 
clàusula contractual declarada nul·la, si l’incompliment del deu-
tor no reuneix els requisits de gravetat i proporcionalitat exigits 
per la jurisprudència, tenint en compte el criteri orientador de 
l’art. 24 de la LCCI haurien de ser sobreseguts. Si l’incompliment 
del deute sí que té el caràcter de greu previst a la LCCI podran 
continuar la seva tramitació.

3. El sobreseïment dels processos no impediria una nova deman-
da executiva basada, no en el venciment anticipat per previsió 
contractual sinó per l’aplicació de la LCCI.”.

En una jornada organitzada conjuntament per les 
seccions de dret bancari i processal 
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PLA D’IGUALTAT

El Col·legi presenta el pla estratègic de la 
institució en matèria d’igualtat i conciliació 
L’exoneració de quotes col·legials de baixa per maternitat o paternitat ha estat una de les darreres mesures 
aprovades en el marc del Pla d’Igualtat de l’ICAT 

PRESENTACIó:

Els avenços cap a la igualtat efectiva entre homes i dones són 
cada vegada més visibles, però encara queda molt per fer: cal 
educar cap a una societat igualitària, eliminar la bretxa salarial, 
donar visibilitat al paper de les dones i integrar el col·lectiu 
masculí en el procés de canvi. Unes fites que no es poden assolir 
sense una voluntat clara i manifesta, especialment d’aquelles 
institucions que són referents dins de la societat civil, com  és 
el nostre Col·legi.  És per això que l’ICAT adquireix el compro-
mís de formar part d’aquesta transició  per garantir la correcta 
aplicació del principi d’igualtat en el seu àmbit d’actuació per 
protegir els drets humans, els drets de les dones així com també 
els d’altres col·lectius que pateixen greus problemes de discri-
minació. En definitiva, perquè la igualtat d’oportunitats deixi de 
ser un objectiu i passi a ser una realitat.

OBJECTIuS:

El Col·legi de l’Advocacia de Tarragona elabora el seu pla 
d’igualtat amb la vocació que serveixi a totes les persones que 
integren la nostra institució. A banda d’aquest objectiu priori-
tari, les mesures i les accions que el regeixen pretenen també 
promoure la igualtat més enllà de l’àmbit corporatiu. Amb 
aquesta voluntat s’ha programat un calendari d’actuacions per 
ser executat durant un període de dos anys (2019-2020) d’acord 
amb les següents premises:

1.-  Impulsar la formació continuada en matèria d’igualtat i 
prevenció de la violència de gènere
2.-  Fomentar la representativitat i paritat en les diferents sec-
cions i comissions del Col·legi 
3.- Promoure la perspectiva de gènere en el missatge de la insti-
tució i en la presa de decisions del Col·legi en diferents àmbits
4.-  Establir mesures per facilitar la conciliació laboral i familiar 
5.-  Incorporar el llenguatge inclusiu i no sexista
6.-  Visibilitzar el paper de la dona dins dels diferents sectors 
professionals del territori
7.- Aplicar polítiques de corresponsabilitat dins de l’organització 
que fomentin la formació, el desenvolupament professional, 
la millora de les condicions de treball  i la prevenció de riscos i 
salut laboral.
8.- Reforçar les competències de la Comissió de Conciliació i 
Igualtat

PLA D’ACCIó:

La primera fase d’implantació del pla d’igualtat i conciliació 
de l’ICAT es produeix durant el 2018. El canvi de nom de la 
institució i l’informe sobre el diagnòstic actual del nostre sector 

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

Col·legiada núm. 2616

Xerrada sobre “Identificació i prevenció dels riscos en adolescents” 
celebrada el mes de setembre de 2019.
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professional són les accions més rellevants, a les que s’afegeixen 
també la posada en marxa del projecte intercol·legial “Impulsem 
en femení”, la difusió d’una enquesta d’igualtat per a les perso-
nes col·legiades en el marc del CICAC i l’organització d’una Taula 
Rodona sobre la Violència de Gènere.

ESTRATèGIA 2019-2020

La segona fase d’implantació té lloc durant el 2019-2020. Les 
accions programades s’han implementat tenint en compte els 
següents àmbits d’actuació:

1.- Àmbit institucional: 
- Exoneració del pagament de les quotes col·legials durant un 
període de 16 setmanes a totes aquelles col·legiades i col·legiats 
exercents que hagin causat baixa per maternitat o paternitat.
- Organització d’una Taula Rodona amb dones polítiques de 
Tarragona celebrada el mes de març de 2019 a la seu de l’ICAT.
- Participació de la presidenta de la Comissió de Conciliació Fina 
Méndez el passat mes de novembre de 2019 al programa  de 
ràdio “Amb Veu de Dona”.
- Assistència de Fina Méndez a la projecció i taula rodona de 
la  pel·lícula “¿Resistirse es morir?” un acte organitzat per la 
Subdelegació del Govern en motiu del Dia Internacional de 
l’Eliminació de la Violència Masclista, que es va celebrar el passat 
mes de novembre de 2019.
- Publicació el mes de gener de 2020 per part de la Comissió 
Mixta del protocol de suspensió d’actes judicials per coinci-
dència d’assenyalaments en els casos de maternitat/paternitat, 
matrimoni o defunció de familiar.

2.- Àmbit social:
- Adhesió al programa “Educant en justícia igualitària” impulsat 
per la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) per 

fomentar l’educació en valors d’igualtat, respecte i no discrimi-
nació i treballar el concepte de justícia igualitària com un dret 
fonamental per a tota la ciutadania. És un programa adreçat als 
alumnes d’ESO i Batxillerat.
- Inauguració el passat mes de desembre de 2019 de l’exposició 
“Iguals en drets. Advocacia en igualtat” en col·laboració amb el 
COFT i el CGAE.

3/ Àmbit formatiu: 
- Col·laboració per part de representants de la Comissió de 
d’Igualtat a diferents jornades i actes programats com una xe-
rrada sobre “Identificació i prevenció dels riscos en adolescents” 
durant el mes de setembre de 2019.
- Organització durant el mes de novembre d’una ponència 
sobre violència de gènere, menors i noves tecnologies i el mes de 
desembre  d’una jornada sobre els delictes d’odi en el col·lectiu 
LGTBI, totes dues celebrades a la seu de l’ICAT.

Per al 2020 les actuacions proposades per part de la Comissió 
d’Igualtat van dirigides a reconèixer el paper de les primeres 
dones col·legiades a l’ICAT, establir un protocol d’assetjament 
als treballadors/res del Col·legi i crear un canal de denúncies 
per posar en coneixement de l’ICAT situacions de desigualtat/
discriminació per part de qualsevol operador jurídic, portant a 
terme una mediació.

Pel que fa a les activitats formatives, l’ICAT té previst celebrar di-
ferents jornades sobre  l’exercici de l’advocacia i la conciliació de 
la vida familiar, les persones amb discapacitat, sobre dones i es-
port i dones i empresa. Finalitzat el període d’implantació del ca-
tàleg de mesures aprovat, la Comissió de Conciliació n’avaluarà 
el grau d’assoliment a fi i efecte de determinar si la implantació 
del pla ha estat efectiva en la millora de les polítiques d’igualtat, 
no discriminació i conciliació en la nostra institució.

Taula Rodona organitzada per la Subdelegació de Govern en motiu 
del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència Masclista. Jornada sobre delictes d’odi en el col·lectiu LGTBI.



GRUP DE L’ADVOCACIA JOVE DE 
TARRAGONA

Activitats lúdiques i de caire social

Donació anual d’oli d’oliva

Entrega de joguines a la 
Muntanyeta

Dinar d’estiu i campionat de 
volley platja

El dia 12 de desembre de 2019 part de la Junta del GAJT es va 
apropar fins al barri de Bonavista de Tarragona, per fer la do-
nació anual d’oli d’oliva. Allí ens van rebre la Raquel i la resta 
de personal de l’Associació Joventut i Vida (https://joventuti-
vida.org/) per ensenyar-nos les instal·lacions i explicar-nos el 
projecte i la tasca que duen a terme cada dia.

L’Associació, entre d’altres, gestiona un menjador social que 
dona de menjar a més de 300 persones cada dia, de manera 
presencial al migdia, al propi menjador, i donant a cada familia 
menjar i productes bàsics per poder fer en unes mínimes 
garanties la resta d’àpats diaris.

Es nodreix solament de tres persones assalariades, ja que la 
resta del personal que hi col·labora és voluntari o prové d’altres 
programes socials (centres d’acolliment de menors, o de per-
sones que estiguin realitzant algun tipus de treball en benefici 
de la comunitat).

Durant la visita, ens van explicar que omplen el rebost de do-
nacions particulars i d’altres fons estatals i fins i tot europeus, 

El restaurant Mirall d’estiu va ser l’escenari d’una trobada que, 
aquest any i com a novetat, es va celebrar en modalitat de dinar, 
i no de sopar com fins ara era tradició. El dia escollit va ser el 26 
de juliol i, previ al dinar, alguns dels assistents van organitzar un 
partit de volley platja. Esperem de cara el 2020 poder tornar a 
comptar amb vosaltres!

El passat dia 10 de 
desembre, l’Associació 
La Muntanyeta va 
rebre la tradicional 
visita dels patges de 
l’ICAT, que van estar 
acompanyats per 
membres de la Junta 
de Govern i del Grup 
de l’Advocacia Jove. 
Els patges van recollir les cartes i van repartir un obsequi a ca-
dascun dels alumnes del centre.  Des de l’ICAT i del GAJT volem 
agrair molt especialment a tot el personal i direcció del centre el 
seu esforç i dedicació.

amb la qual cosa quasevol aportació és benvinguda.

Igualment vam poder visitar les instal·lacions d’un nou projec-
te d’assistència per a avis en situació de risc previst per al 2020 
i que comptarà, inicialment, amb 10 places.  Animem a totes 
aquelles persones que vulguin col·laborar amb aquesta entitat, 
que es posin en contacte amb GAJT.
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Campionat de futbol

Sopar de Nadal Marcos Javier Espejo escollit nou tresorer de 
la Jove Advocacia de Catalunya

Com ja sabeu, l’equip de futbol del GAJT està integrat per un grup de persones interessats en 
practicar aquest esport amb els seus companys  i companyes de professió per compartir  experièn-
cies fora de l’àmbit judicial.  Actualment l’equip del GAJT participa en la lliga organitzada pel Club 
Gimnàstic de Tarragona. Recordeu que la plantilla no està tancada i per això animem a la resta de 
membres del colectiu  a formar part d’aquest gran equip.

Enguany el GAJT va celebrar el tradicional 
sopar de Nadal el dia 13 de desembre al cafè 
restaurant La Cantonada, de Tarragona. Hi 
van participar prop de trenta companys i 
companyes amb qui vam compartir molts 
bons moments, fent que la vetllada fos, un 
any més, tot un èxit.

El passat dia 23 de novembre es van celebrar 
eleccions a la junta de govern de la JAC. Lluís 
Escoda deixa la presidència d’aquesta entitat i 
serà rellevat per Carles-Joan Lorente Rivera, del 
JAS Sabadell. El nostre company Marcos Javier 
Espejo ha estat escollit com a nou tresorer.



Nuevas medidas para limitar la contaminación 
marítima y ambiental en el Mediterráneo 

INTRODuCCIóN:
La industria marítima representa el 80 % del transporte de 
mercancías mundial, permitiendo el abastecimiento de los 
mercados, la optimización de recursos y la maximización de los 
beneficios económicos.

Sin embargo, como todo lo implícito en la idiosincrasia 
humana, de esta actividad se desprende un innegable coste 
medioambiental que no suele subsumirse dentro de los costes 
de producción, pero que contribuye en la aceleración de los 
procesos de calentamiento global, la contaminación atmosféri-
ca y la contaminación acústica. Igualmente, propician el dete-
rioro de nuestro hábitat, comprometiendo tanto el conjunto de 
ecosistemas, su biodiversidad, así como la propia pervivencia 
como especie.

Es por esta razón que,  a pesar de las innegables bondades que 
ofrece la actividad del transporte marítimo, sus detractores 
critican arduamente que las emisiones de GAI (Gases de efecto 
invernadero) y otros contaminantes atmosféricos, como las 
partículas (PM) y el dióxido de nitrógeno (NO2), no solo no han 
disminuido, sino que no han aumentado considerablemente 
durante la última década.

En este sentido, conviene señalar que la mayoría de buques des-
tinados a la Marina Mercante, utilizan combustibles fósiles que 
contienen altas cantidades de azufre, cenizas, metales pesados y 
otros residuos tóxicos, por lo que su combustión supone la emi-
sión de elevados niveles de CO2, óxidos de azufre (SOx), óxidos 
de nitrógeno (NOx) y material particulado (PM).
 
La respuesta frente a esta problemática ha supuesto la paulatina 
incorporación en las agendas políticas de la mayoría de países, 
organizaciones internacionales e instituciones supranaciona-
les, de diversos paquetes de medidas y normativas, focalizados 
a minimizar los efectos que la propia actividad tiene sobre el 

medio ambiente.

Cabría destacar las disposiciones previstas en el Anexo VI y en 
su Regulación 14 del Convenio MARPOL junto con la Directi-
va Europea 802/2016, de 11 de Mayo de 2016 y el Tratado de 
Funcionamiento de la unión Europea, artículo 191.2, como 
principales ejes normativos para la lucha y prevención de la 
contaminación marina en el mediterráneo. Todos ellos prevén 
que los tramos fuera de las cuatro áreas de Emisión Controlada 
(ECA’S), usen a partir del 1 de Enero del 2020,  un combustible 
con un máximo contenido de óxido de Azufre (SOx) del 0,5% 
(reduciendo en un 40% la cantidad que se viene permitiendo).

Asimismo, el pasado 5 de diciembre de 2019 los 22 países que 
ratificaron el Convenio de Barcelona1, denominado en 1995, 
Convenio para la protección del medio marino y la región 
costera del Mediterráneo, acordaron la creación de una ECA2 
que se aplicará desde enero de 2024 en la respectiva área de 
influencia geográfica que dicha Convención adscribe, y que es-
tablecerá un nivel de emisión de óxido de Azufre (SOx) inferior 
al 0,1 %.    

Por tanto, considerando la trascendencia de estas acciones, 
parece oportuno analizar  a grosso modo las posibles conse-
cuencias y alternativas  existentes.
 
¿AuMENTO DE LOS PRECIOS DEL FLETE?
La implantación de esta medida supone la utilización de un 
combustible con un precio notablemente más elevado que el 
que venía usándose hasta el momento. En consecuencia, desde 
el 1 de enero de 2020, la mayoría de armadores y compañías na-
vieras ya han implementado medidas para incluir este cargo so-
bre el flete  que da lugar a la repercusión de dicho sobrecoste a 
sus clientes,  mayoritariamente empresas dedicadas a la expor-
tación e importación, en concepto de “Bunkering Adjustment 
Factor  (BAF)”; “Marine Fuel Recovery (MFR)”, o  “Enviromen-
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tal Transational Charge (ETC)”, entre otras nomenclaturas. Tras 
realizar un sondeo entre las diferentes compañías transitarías 
y navieras, el promedio que este incremento supondrá entre 
los 200 y 300 USD por TEU transportado (25% del flete inicial). 
Esto supone que en un hipotético buque de 15.000 TEUS de 
capacidad, el coste extra aparejado oscilaría entre los 3 y los 4,5 
millones de euros.

¿AuMENTO DEL PRECIO DE LOS COMBuSTIBLES?
La constitución de una nueva zona especial, implicaría mayor 
consumo de este tipo de fuel, por tanto, podría acarrear una 
mayor demanda, menor oferta y consecuente aumento del 
precio del combustible. Una posible solución para este supuesto 
podría pasar por la subscripción de productos financieros como 
“swaps”3 que permitirá una mayor protección frente a las fluc-
tuaciones del mercado del bunkering. 
 
¿MENOR VELOCIDAD?
Otra solución alternativa, podría pasar por reducir la velocidad 
de las embarcaciones, que necesariamente dará lugar a un ma-
yor tiempo de tránsito, con el beneficio de un recargo inferior 
por el combustible ahorrado. 

En esta hipótesis, debería buscarse el punto de equilibrio entre 
las necesidades del cargador y lo que está dispuesto a asumir en 
concepto de flete marítimo. 
 
¿ALTERNATIVAS FuTuRAS?
Entre las diferentes medidas alternativas, la más probable a 
medio plazo, pasará por seguir incentivando y promoviendo 
el mercado del Gas Natural Licuado (GNL),  que ofrece un 
combustible libre de elementos fósiles, una disponibilidad alta 
e inmediata y un precio reducido, asimismo, a largo plazo;  la 
renovación de las flotas y substitución de las actuales embarca-
ciones por buques eléctricos, que proporcionarán una fuente 
de energía híbrida, limpia, eficiente y segura. 

Cabe señalar que estos modelos, actualmente se encuentran en 

fase de gestación y desarrollo (el primero de estas características 
fue construido en Guangzhou-China y botado en 2017). 

En este sentido, las asociaciones navieras más influyentes a 
escala mundial, han presentado  recientemente una propuesta 
para la constitución de una organización no gubernamental 
sujeta a la Organización Marítima Internacional, que será deno-
minada “Consejo Internacional de Investigación y Desarrollo 
Marítimo (IMRB)”, que tendrá por objeto la investigación, 
desarrollo e  innovación, y contará con una inversión aparejada 
de  5.000 millones de dólares  .
 
EN CONCLuSIóN:
Parece razonable que la necesaria transformación y adaptación 
del  actual modelo medioambiental en el sector del trans-
porte marítimo, requiera de la aprobación de instrumentos 
normativos de carácter internacional que prevean el uso de 
determinados combustibles; la conversión de las actuales 
flotas por buques de gas natural licuado y eléctricos así como el 
reciclado sostenible de los buques, ya previsto en el Reglamento 
1257/2013 de la unión Europea y por el Convenio de Hong 
Kong de 2009,  aunque este último todavía no ha sido ratificado 
para su entrada en vigor.

En definitiva, nos encontramos ante una auténtica revolución 
en la industria marina que afecta de forma directa a nuestras 
aguas navegables por lo que la legislación interna deberá adap-
tarse y desarrollar medidas adecuadas para su fiscalización y 
tipificación penal. 

Teniendo en cuenta la relevancia de la materia, parece más que 
oportuno analizar con detenimiento el conjunto de medi-
das que van a irse adoptando para garantizar una adecuada 
transición a modelos productivos eficientes basados en la 
sostenibilidad y la protección del medio ambiente, motivo por 
el que desde la Sección de Derecho Marítimo y Transportes del 
ICAT seguiremos analizando estos aspectos y su trascendencia 
jurídica. 

1 Primer acuerdo regional adoptado en 1976 bajo los auspicios del Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA). Como marco 
jurídico del PAM, se adopta en 1976, el Convenio para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación (Convenio de Barcelona). En la 
conferencia de Barcelona de 1995 se enmienda el Convenio y pasa a denominarse Convenio para la protección del medio marino y la región costera 
del Mediterráneo. Además se revisan los protocolos existentes y se adopta un nuevo Plan de Acción. En la actualidad son 22 las partes contratantes 
del Convenio de Barcelona: Albania, Argelia, Bosnia Herzegovina, Croacia, Chipre, Egipto, la Unión Europea, Francia, Grecia, Israel, Italia, Líbano, 
Malta, Mónaco, Marruecos, Serbia y Montenegro, Eslovenia, España, Siria, Túnez y Turquía. Su ámbito geográfico de aplicación son las aguas marinas 
e interiores del mar Mediterráneo, limitadas al oeste por el meridiano que pasa por el cabo Espartel, y por el este por los límites del estrecho de los 
Dardanelos entre los faros de Mehmetck y Kumkale. 

2 Esta medida está inspirada en el modelo del Mar Báltico, Mar Norte o el área Norte Americana y Caribeña, promovida con el claro objetivo de 
“proteger la Salud Humana y el Medio Ambiente”.

3 Acuerdo de intercambio financiero en que las una de la partes se compromete a pagar durante un determinado rango temporal una serie de flujos 
monetarios en base a una fórmula fija (mercado de futuros). El vencido 21.11.18, ya se hablaba de esta tipología de productos financieros encarados 
a esta medida, si más no, agitadora del mercado: https://www.hellenicshippingnews.com/new-0-5-swap-to-limit-bunker-fuel-price-risk-in-2019-
as-sulfur-cap-looms/

4 https://www.anave.es/prensa/ultimas-noticias/2290-los-navieros-aportaran-5-000-millones-de-dolares-para-i-d



La fiscalitat dels lloguers

Llogar un immoble és un fet de la vida diària que pel fet de ser 
tan habitual moltes vegades es fa a la lleugera sense pensar en el 
implicacions fiscals que pot comportar. I aquesta tendència s’ha vist 
agreujada en els darrers temps pel boom dels lloguers turístics, en 
la major part de casos gestionats per persones físiques que no tenen 
en compte algunes de les obligacions tributàries que se’n deriven, 
principalment per desconeixement. 
Des de la Secció de Dret Financer i Tributari vam  voler posar-hi una 
mica de llum en aquest tema convidant un expert en la matèria que 
ens donés unes pinzellades de la situació actual en aquest àmbit. 
En aquest context vam tenir el privilegi de comptar a la seu de 
l’ICAT amb Ángel Maria Ceniceros, advocat i assessor fiscal, Direc-
tor de l’Àrea Fiscal de Durán Sindreu Abogados y Consultores de 
Empresas  i actualment responsable del Gabinet d’Estudis de la de 
l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals a Catalunya. 

IMPOST SOBRE LA RENTA DE LES PERSONES FíSIquES

De la seva ponència  vam poder, en primer lloc, establir que 
depenent de la qualificació jurídica del negoci d’arrendament ens 
trobarem diferents escenaris dels quals haurem d’analitzar totes i 
cada una de les característiques particulars del  cas concret per arri-
bar a establir quina serà la seva tributació. Així doncs, i tenint clar 
que és complicat establir una classificació exhaustiva dels diferents 
tipus de lloguer a efectes impositius, podríem dir que les principals 
figures que ens podrem trobar des del punt de vista de la Llei de 
l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques seran:
- Habitatge habitual. Cal aquí puntualitzar que l’habitatge habitual 
deixa de tenir aquesta qualificació si es lloga com pis turístic encara 
que només siguin uns dies esporàdics. 
- Immobles buits d’ús propi: Imputació de renta immobiliària.
- Lloguers com activitat econòmica: Rendiment de l’activitat econò-
mica. Aquest cas és el que ens trobarem quan es determini que hi 
ha una organització per compte i risc propi de factors materials, 
econòmics i/o humans amb la intenció d’intervenir en el mercat 
de lloguers. Des del punt de vista de l’IRPF serà necessari disposar 
d’una persona contractada a jornada completa amb contracte labo-
ral des de la perspectiva de la normativa de la Seguretat Social, amb 
contracte de 8 hores i una càrrega de treball efectiva, no admetent-
se la externalització.  
- Immobles llogats: Rendiments del Capital Immobiliari, entesos 
com tota contraprestació o utilitat que deriva de manera directa o 
indirecta d’un immoble, ja sigui en espècie o dinerària, determinats 
com la diferència entre els ingressos i les despeses necessàries per 
obtenir els primers. 

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Si passem a analitzar els lloguers des del punt de vista de l’IVA, 
l’important és destacar que hi ha certes diferències en quant a la 
qualificació de l’activitat per a subjectar-la a aquest impost, donat 
que sota l’àmbit d’aplicació d’aquest, qualsevol persona que llogui 
un immoble realitzarà una operació subjecta a IVA, independen-
tment de l’estructura utilitzada. 
En base a l’anterior, qualsevol lloguer quedarà subjecte a IVA, en-
cara que hi haurà diferents exempcions destacant com a principals 
per a l’estudi que estem desenvolupant les següents:
- Immobles llogats a particulars per a destinar-los a habitatge habi-
tual, incloent els pàrquings o trasters que es lloguin conjuntament. 
- Immobles llogats a empreses per a destinar-los a habitatge habi-
tual dels seus empleats, sempre que aquest fet quedi reflectit en el 
contracte de lloguer identificant particularment al empleat que en 
farà ús.
- Habitatges llogats com a pisos turístics a particulars quan no es 
prestin cap tipus de serveis complementaris propis de la indústria 
hotelera (recepció i atenció permanent, restaurant, neteja, bugade-
ria o anàlegs). 

NORMATIVA CATALANA REGuLADORA DEL SECTOR TuRISME 
(LLEI 13/2002)

Aquesta normativa és l’aplicable a l’hora de diferenciar entre Apar-
taments Turístics i Habitatges d’Ús Turístic, establint:
- Apartaments Turístics: establiments que presten un servei 
d’allotjament temporal en edificis o conjunts continus constituïts 
en la seva totalitat per apartaments o estudis, com establiments 
únics o unitats empresarials d’explotació, amb els corresponents 
serveis turístics. 
- Habitatges d’Ús Turístic: pisos cedits pel seu propietari, directa o 
indirectament a tercers, a canvi d’una contraprestació econòmica 
per a una estància de temporada, en condicions d’immediata dis-
ponibilitat. Segons la norma, s’han de cedir per un període mínim 
d’un mes. 

Aquesta diferenciació no és baladí, ja que com hem vist amb ante-
rioritat,  la diferent qualificació jurídica donarà lloc a una diferent 
tributació. Per tant, reiterem la importància d’analitzar cada cas en 
particular i no caure en el parany de la generalització ja que ens po-
dria portar a una qualificació errònia amb unes implicacions fiscals 
que podrien derivar inclús en procediments sancionadors. 

Maria del Carme 
Esteban Espigó

Presidenta de la Secció de 
Dret Financer i Tributari
Col·legiada núm. 2451



“Correbous. El final?”

Jose Ferrándiz 
Macián
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La Secció de Dret Animal de l’ICAT va organitzar el passat di-
vendres 13 de desembre una xerrada sobre el procediment que 
s’està duent a terme per aconseguir la fi dels correbous a Cata-
lunya. La xerrada va anar a càrrec de l’advocada i presidenta de 
l’Associació Lex Ànima, Marina Vall-llosada, i de la periodista 
i vicepresidenta de l’associació, Magda Pujol. Ambdues van 
explicar com va sorgir la iniciativa i en quin punt es troba. L’acte 
s’emmarcava en la commemoració del Dia Internacional dels 
Drets dels Animals que es celebra cada 10 de desembre coinci-
dint amb el Dia Internacional dels Drets Humans.

La periodista i membre de la Comissió de Protecció dels Drets 
dels Animals del Col·legi de l’Advocacia de Girona, Magda Pujol, 
va recordar els fets ocorreguts el passat 31 d’agost al municipi 
de Vidreres on un bou va saltar la grada per fugir de la plaça de 
braus portàtil, i va ser abatut a trets a la via pública després de 
provocar 19 ferits. Aquests fets no són aïllats tal i com va afirmar 
la vicepresidenta de Lex Ànima i deixen en evidència la perillo-
sitat d’aquestes pràctiques, tant per les persones com pels ani-

mals, va concloure. Igualment deixen patent que no es compleix 
la normativa vigent. En aquest marc el passat 26 de setembre el 
Parlament de Catalunya va aprovar una proposta de resolució 
a favor d’acabar amb les festes tradicionals amb bous, que obre 
la porta a un futur veto legal.  “No cal ser animalista per estar 
en contra dels correbous; només cal un mínim de sentit comú: 
no és comprensible que en ple segle XXI es continuï celebrant 
aquesta pràctica anacrònica i violenta, que vulnera clarament 
els drets dels animals i que xoca frontalment amb l’esperit pro-
teccionista la Llei de Protecció dels Animals catalana. Cal que els 
bous deixin de ser l’excepció a la llei, tal i com insta la proposta 
de resolució aprovada el 26 de setembre al Parlament”, apuntava 
Pujol.

De la seva banda, l’advocada i regidora de Protecció i Benestar 
dels Animals a l’Ajuntament de Blanes, Marina Vall-llosada, va 
posar en valor el paper de les distintes associacions que estan 
duent a terme aquest procés que volen que culmini amb la 
prohibició dels correbous arreu de Catalunya. L’aprovació de la 
proposta de resolució per part del Parlament de Catalunya su-
posa un manament al Govern de la Generalitat per tal que porti 
aquesta iniciativa a debat i es procedeixi a la reforma de la Llei 
de Protecció Animal de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2008, de 
15 de abril, pel que s’aprova el Text refòs de la Llei de Protecció 
dels animals) que va blindar en el seu dia aquesta pràctica.

La xerrada va acabar amb un debat entre els assistents sobre el 
futur d’aquesta pràctica extesa al nostre territori i amb el desig 
que es faci un debat profund entre els resposables polítics que 
culmini amb l’abolició del maltractament animal en qualsevol 
de les seves formes. 

D’esquerra a dreta, Maria Vall-llosada, Magda Pujol i el president de la Secció de Dret Animal de l’ICAT, Jose Ferrándiz.



Sobre la directiva europea d’insolvència: 
fracàs empresarial/ refinançament

Lluis Badia Chancho 
Jaime Campà Gracia 

Secció de Dret a la Segona Oportunitat

El passat mes de juny es va publicar al “Diari Oficial de la Unió 
Europea” la Directiva pel que fa al que s’ha conegut com a “Segona 
Oportunitat” per a les empreses i empresaris; el tema segurament 
no ha tingut la publicitat necessària, que seria d’exigir, en un tema 
de tanta transcendència, però la veritat és que la nova Directiva ve 
a regular variables tan emblemàtiques com les sortides empresa-
rials de situacions d’insolvència i exoneració de deutes, garantint 
que davant les dificultats financeres hagin opcions que permetin 
la continuació de l’activitat empresarial, sempre que es compleixin 
una sèrie de requisits.

La nova normativa vol unificar la legislació dels països de la Comu-
nitat Europea a l’hora d’oferir alternatives viables davant “fracassos 
empresarials” evidents, on la mala fe no és conseqüència de les ma-
teixes; és evident que la nova fórmula té un període de transposició 
als diferents estats, d’un mínim de dos anys, però no oblidem que 
el nou marc és una via destinada a una necessitat objectiva en que 
s’han fet esforços, però on cal seguir treballant per donar solucions 
pràctiques, i no només opcions teòriques.

La necessitat de disposar d’un marc legal que doni una “Segona 
Oportunitat”, millorant procediments de reestructuració, insolvèn-
cia i exoneració de deutes, és una prioritat davant d’un “allargament 
innecessari” de les formules avui vigents, que sembla “que vulguin 
però no puguin” complimentar el que les exposicions de motius 
legislatius que presenten de manera generalitzada.

El text legal europeu vol permetre als autèntics creadors de llocs de 
treball i riquesa comuna, opcions d’esperança per reconduir una 
crisi que de vegades ve a comportar la pròpia desaparició de les 
iniciatives empresarials, amb tot el que això comporta de pèrdua 
de treball i caiguda d’ingressos per a països, per tant, estem davant 
d’un instrument al qual se li hauria de donar la urgència que la 
situació comporta en sí mateixa.

La nova opció jurídica preveu novetats com la “reestructuració 
empresarial preventiva”, amb especial referència a la suspensió 
temporal d’execucions, i tot el que suposa el tràmit de negociació 
i elaboracions de plans de viabilitat futura, sense oblidar, pel que 

fa als costos, per fer-ho; de manera singular i en l’apartat de “plans 
de reestructuració” també es fixa el contingut i el procés d’adopció 
per a la seva aprovació, amb especial referència a la intervenció de 
l’autoritat judicial o administrativa.

No oblida tampoc el nou marc legal, el finançament, un cop feta la 
reestructuració, amb especial referència a la posició jurídica dels 
creditors, evitant conductes “doloses”. Finalment, el punt referit a 
les “exoneracions”, també té la seva transcendència; aquí es parla en 
profunditat al respecte, buscant una uniformitat europea vital per a 
l’èxit dels objectius marcats.

En qualsevol cas, és cert que segueixen sense resoldre definitiva-
ment qüestions com el tema dels crèdits públics i la seva concep-
tuació en el propi procés de negociació d’acords possibles i viables, 
però, aquí tindran la paraula els diferents òrgans judicials que 
intervenen a l’hora de “agilitzar” uns pressupostos que, d’entrada, 
s’han de qualificar com a positius. 

Com a conclusió, hem de referir-nos al volum de normatives 
íntimament relacionades en el que vol ordenar el marc europeu, 
especialment concretades en una necessària modificació de parts 
importants de la vigent Llei Concursal, tantes vegades “manipulada” 
en funció d’interessos concrets, i que esperem que ara es pugui 
regular de manera eficaç tot el que comentem des d’un “seny” im-
prescindible, si realment el que es vol és fixar una línia d’actuació, 
clara i transparent, quan es donen determinades circumstàncies, 
que afecten al que comporta la referència econòmica més decisiva 
per a la nostra viabilitat, la petita i mitjana empresa i els autònoms, 
que no poden seguir “deixats de la ma” d’una possible “esperança” 
per seguir sobrevivint, en un just equilibri entre els drets dels deu-
tors i dels creditors, com expressament refereix la mateixa Directiva.

Esperem que per part dels responsables polítics, govern i Parlament, 
el model marcat per la via comunitària sigui molt aviat realitat en 
el nostre marc normatiu i no s’allargui el període transitori fins a 
l’harmonització prevista, fent que la urgència necessària a l’hora de 
fixar les fórmules legals més ràpides per a la seva implementació, 
sigui un fet indiscutible per a tots els implicats en el tema.
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El divendres dia 22 de novembre la Secció de Compliance va 
organitzar una jornada que tenia com a objectiu la divulgació 
dels diferents models de compliance i de transparència presents 
a diferents administracions públiques i, en particular, als seus 
ens instrumentals.  

El primer ponent, el Sr. José Fernando Chicano, interventor ge-
neral de l’Ajuntament de Tarragona, va tractar sobre la  “Vigilàn-
cia i control, compliance i intervenció” on va exposar el sistema 
establert des de l’Ajuntament de Tarragona a fi i efecte que des 
de la intervenció es puguin controlar els ens instrumentals, 
incloent en aquest control i com a part fonamental els models 
de compliance de tots aquests ens. El model proposat pivota 
en tres fases: un model de prevenció de delictes, un sistema 
de control intern i un sistema d’informació financera. És un 
model en auditoria continua per aconseguir l’eficiència en un 
entorn de transparència que convergeix en la Intervenció de 
l’Ajuntament i que supervisa que es compleixi el codi ètic abans 
de la pròpia presa de decisió dels seus òrgans. 

Aquesta fase de compliment normatiu penal està dotat d’un 
òrgan de vigilància i control, el CEPRAN, que s’encarrega 
d’establir tota la política de compliment d’aquest ens, i del qual 
n’és membre el Sr. Xavier Moises, responsable de la Unitat de 
Control d’Empreses de l’Ajuntament de Tarragona. Moises va 
encarregar-se de la ponència sobre la part pràctica d’aquest 
model aplicat als ens instrumentals de l’Ajuntament de Tarra-
gona, en la que va el funcionament del model de compliance 
de les empreses municipals, un model comú per aquelles que 
formen part de l’AIE (Agrupació d’Interés Econòmic que agrupa 
a 5 empreses participades 100% per l’Ajuntament de Tarragona) 
i amb determinades particularitats per adaptar-se a la idio-
sincràsia de cada una de les altres que no en són membres. El 
model compleix els requisits de l’article 31 bis del Codi penal, 
però també s’adapta a la UNE 19601, en tant que té un codi ètic 
i un codi de conducta (procediment sancionador) protocols 
d’actuació, un anàlisis de riscos que es verifica periòdicament, 
una bústia de denúncies i finalment un òrgan de vigilància i 
control.  El ponent va fer èmfasi en la formació, que segueix sent 

un dels puntals per fer arribar la cultura del compliment i l’ètica 
a tots els racons de les organitzacions. 

El tercer model presentat va ser el vigent dins de l’Àrea metropo-
litana de Barcelona i va anar a càrrec de la Sra. Maria del Mar 
Cardona, cap de secció de Codi ètic i Registre de Grups d’Interès 
en el que s’articula el compliment normatiu a través de la 
transparència. Aquesta entitat supramunicipal de segon nivell 
s’organitza a través del Govern de l’Agència de Transparència 
amb el Consell Assessor. És un eix fonamental del seu programa 
el codi ètic de l’ens en el que es fa especial incís en el foment de 
la igualtat, una guia de riscos penals per a les entitats vincula-
des i un programa de monitorització pública i seguiment de la 
relació amb els grups d’interès i la traçabilitat de les reunions. 
Un model de valor que es basa en la transparència i el compli-
ment ètic.

Les tres ponències van posar en valor els nous models de com-
pliment normatiu de les diferents administracions públiques i 
ens instrumentals en les quals el compliment normatiu penal 
n’és un eix fonamental. Finalitzades les ponències va tenir 
lloc una taula rodona en la que van participar activament els 
assistents a la formació i que va fer que la jornada acabés sent 
tot un èxit. 

Administració pública, transparència i 
compliment normatiu

Haidé Costa Villaró

Presidenta de la Secció de Compliance Penal
Col·legiada núm. 2049

D’esquerra a dreta, la presidenta de la Secció de Compliance Haidé 
Costa, el Sr. Xavier Moisès i la Sra Maria del Mar Cardona.
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NOTÍCIES

Advocats i farmacèutics donen el tret de sortida 
a la tercera edició del “Mes + Solidari”  

Una exposició per la igualtat i la tradicional campanya de 
donació de sang són algunes de les activitats programades en 
el marc d’aquest projecte

Per tercer any  consecutiu l’ICAT i el COFT celebren durant el 
mes de desembre un seguit d’activitats compartides entre amb-
dós col·lectius amb l’objectiu de reforçar valors com la solidari-
tat, la generositat i la igualtat, i també per donar veu a diferents 
entitats assistencials del territori. El Col·legi de l’Advocacia, 
a més,  hi ha participat també amb la tradicional entrega de 
joguines a la Muntanyeta i amb una campanya de recollida de 
joguines per a la Creu Roja.

El dijous dia 12 de desembre el vestíbul de la seu col·legial 
va convertir-se en un espai habilitat per a la donació de sang 
en la que van participar més de vint persones. En paral·lel a 
aquesta jornada, el mateix dijous va tenir lloc a l’exterior de la 
seu d’ambdues institucions l’exposició fotogràfica “Iguals en 

drets. Advocacia per la Igualtat”, organitzada conjuntament 
amb el Consejo General de la Abogacía Española i la Fundación 
Abogacía. A través de la mirada de 30 fotoperiodistes, 15 homes 
i 15 dones, les imatges denuncien les desigualtats existents 
en els diferents àmbits de la societat a l’hora que aposten per 
una igualtat real. En aquest sentit, cadascuna de les fotografies 
exposades inclou un breu text de l’autor amb la seva denúncia o 
proposta d’actuació. En paraules del nostre degà, Manel Albiac, 
“aquesta exposició vol cridar l’atenció de les diferents tipolo-
gies de desigualtats que tenim a la nostra societat mitjançant 
aquests treballs artístics de gran valor”. Unes desigualtats que, 
segons exposa, “les advocades i advocats estem compromesos 
a aportar el nostre gra de sorra per anar-les corregint, ja que 
aquesta és una de les funcions socials i dels compromisos de la 
nostra professió”. La mostra s’ha pogut visitar a la Rambla Pre-
sident Lluís fins al dia 14 de gener de 2020  i recull imatges que 
presenten situacions molt diverses i que tracten qüestions com 
l’educació, el treball i el gènere, entre d’altres.

Fina Méndez, presidenta de la Comissió de 
Conciliació i Polítiques per la Igualtat,  i Joaquim 
Nolla, president del COFT durant l’acte d’inauguració
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Resultat de l’enquesta de satisfacció a les 
col·legiades i col·legiats de l’ICAT

Les dades obtingudes mostren un alt grau de satisfacció amb el 
funcionament del Col·legi

El passat mes d’octubre l’ICAT va 
realitzar una enquesta anònima per va-
lorar la satisfacció dels seus col·legiats i 
col·legiades. L’enquesta va estar activa 
des de l’1 i fins al 31 d’octubre de 2019 
i es va obtenir un feedback de 129 
persones.

Les preguntes van anar dirigides 
especialment a recabar informació 
sobre l’atenció del personal laboral 
i dels principals serveis del Col·legi, 
especialment pel que fa a les àrees del 
torn d’ofici, formació, comunicació 
i biblioteca. L’objectiu era extreure con-
clusions per valorar el funcionament 
del Col·legi i detectar els aspectes a 
millorar.

Els resultats obtinguts mostren un alt 
grau de satisfacció amb el funciona-
ment del Col·legi. Un dels aspectes 
més ben valorats és l’atenció del 
personal del Col·legi, amb un 96% de 
valoracions positives.

Respecte la qualitat dels serveis que 
presta l’ICAT, el 75% de les valoracions 
han estat positives (“Bé” i “Molt bé”). 
Els serveis més ben valorats han estat 
les instal·lacions col·legials i la forma-
ció continuada. Respecte els serveis 
més utilitzats han estat els relacionats 
amb l’àrea del TOAD, la formació i la 
biblioteca.

Pel que fa a la comunicació, un dels serveis més ben valorats és 
la informació rebuda per correu electrònic. També un 68% dels 
enquestats valora positivament la informació publicada a través 

de la plana web de l’ICAT

En relació amb les propostes de 
millora suggerides en les observacions 
i comentaris de l’enquesta destaquen 
les següents:
· Millorar el servei de justificació 
online  i elaborar un tríptic informa-
tiu sobre els tipus de pagaments del 
TOAD
· Potenciar la formació en streaming i 
incidir en la formació en les matèries 
de família i penal
· Contractar més bases de dades jurídi-
ques accessibles en remot
· Disposar de més espais de networ-
king i zones office a les seus col·legials
· Anunciar ofertes de feina, lloguer 
d’espais i borsa de treball a través de la 
web col·legial
· Millorar la comunicació respecte 
els serveis col·legials i les ajudes de la 
Fundació ICAT de l’Advocacia
· Oferir la possibilitat de reunir-se 
amb el personal amb un espai més 
confidencial
Volem agrair a totes les persones 
que van participar en l’elaboració 
de l’enquesta que, amb la seva 
col·laboració, ens ajuden a reconèixer 
la feina ben feta, esmenar tots aquells 
aspectes millorables i implementar 
les mesures i suggeriments que ens 
aporteu com a persones col·legiades 
a l’ICAT.



El dia 21 de gener de 2020 i amb motiu del Dia Europeu de la 
Mediació l’ICAT va celebrar una roda de premsa per donar 
compte de les xifres de conflictes que es van gestionar per 
aquesta via alternativa a la judicial l’any 2019. Els indicadors 
sobre la mediació a la demarcació del Col·legi han experimentat 
una tendència a l’alça que ha permès invertir la davallada de 
2018. En concret, les sol·licituds van passar de les 70 de 2018 a 
les 118 de 2019, un 68,57% més. També ha millorat significati-
vament el percentatge de sessions informatives sobre la via de 
la mediació que acaben sent acceptades per les parts en litigi i 
que deriven, per tant, en un procediment de mediació: del 53% 
de mediacions acceptades el 2018 s’ha passat al 71% de 2019 (el 
2016 aquest índex estava en el 40%). 

La presidenta de la Comissió de Mediació i secretària de la 
Junta de Govern de l’ICAT, Estela Martín, atribueix aquests bons 
resultats al “pla d’acció que hem impulsat des de l’ICAT aquest 
2019”. Segons Martín, “tots els indicadors demostren que la 
mediació funciona, però és una opció poc coneguda, per això la 
clau és fer arribar les seves bondats a la societat”. I afegeix que 
“la mediació dona solucions molt més àgils i econòmiques que 
un procediment judicial”. Martín posa en valor que les solucions 

de la mediació arriben “a partir del diàleg i, a més, permet resol-
dre de manera provisional aspectes parcials importants com, 
per exemple, les vacances escolars en processos per decidir la 
custòdia dels nens davant d’un divorci o separació”. 

Per la seva banda, Anna Alcaraz, cap del Servei de Gestió Econò-
mica, Personal i Obres dels Serveis Territorials del Departament 
de Justícia a Tarragona, coincideix en què “la mediació permet 
una comunicació més sincera de les parts de la que es produeix 
davant d’un jutge, un fet que permet recuperar el diàleg, que és 
fonamental per resoldre qualsevol conflicte, molt en especial 
els de família”. Alcaraz també defensa que “cal fer més peda-
gogia dels bons resultats de la via de la mediació” i aplaudeix 
“que alguns jutges demostrin la seva confiança en aquesta via 
derivant casos”. 

Un altre dels avantatges de la mediació és la seva rapidesa. Se-
gons les xifres de 2019, un 61% dels casos es resolien en menys 
d’un mes, un 21% entre un i dos mesos, un 11% entre dos i tres 
mesos i només un 7% van anar més enllà dels tres mesos. Uns 
terminis tots ells molt inferiors a la mitjana dels procediments 
judicials. 

Les sol·licituds de mediació a la demarcació del 
Col·legi van créixer un 68% durant l’any 2019 
L’ICAT celebra el Dia Europeu de la Mediació donant a conèixer les xifres de conflictes gestionats per aquesta via

D’esquerra a dreta, Estela Martín i Anna Alcaraz durant la roda de 
premsa celebrada el passat dia 21 de gener de 2020 a la seu de l’ICAT.

Taula de mediació situada als jutjats de Tarragona per celebrar el Dia 
Europeu de la Mediació.
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ESTUDIS

Matrimonis forçats: la desconnexió 
entre l’opció incriminatòria i la 
necessitat de tutela de les víctimes

Dra. Núria Torres 
Rosell

Prof. Agregada Serra 
Húnter de Dret Penal
Professora de Pràctica 
Penal del Master 
Universitari en Advocacia 
Universitat Rovira i Virgili

La manca d’una definició consensuada a nivell internacional 
sobre l’abast del matrimoni forçat no ha impedit que s’accepti 
aquesta denominació per a designar aquell que se celebra sense 
comptar amb el consentiment d’un o ambdós contraents. Es 
tracta d’una pràctica denunciada per organitzacions internacio-
nals i per ONGs, de manera molt especial quan afecta a menors 
d’edat. No obstant això, les dificultats per delimitar aquest 
fenomen d’altres pràctiques acceptades en certs entorns, com 
les del matrimoni arranjat, que es caracteritza per una intensa 
implicació de la família i la 
comunitat en la proposta 
de candidats a matrimoni, 
ha determinat un desco-
neixement sobre la pràctica 
del matrimoni forçat i una 
infravaloració de les seves 
conseqüències sobre les 
víctimes. 

Si inicialment es va vin-
cular aquesta pràctica a 
tradicions o ritus ancestrals 
o  a mecanismes de control 
i perpetuació familiar 

propis de comunitats llunyanes, la creixent atenció prestada a 
aquest fenomen des de l’àmbit acadèmic ha permès constatar la 
realitat del matrimoni forçat també en el món occidental actual, 
les conseqüències lesives per les víctimes i les dificultats per a la 
seva prevenció i eradicació. El matrimoni forçat constitueix un 
fenomen complex que no podrà ser correctament abordat si no 
és des del coneixement i l’atenció a les seves múltiples causes, 
manifestacions i conseqüències.

L’escassetat de dades oficials i la percepció que es practica, 
generalment, en l’àmbit domèstic i familiar, freqüentment entre 
membres de grups culturals minoritaris, menys proclius a acu-
dir al sistema de control formal, ha agreujat la ignorància sobre 
la realitat del fenomen i, en conseqüència, ha limitat també la 
possibilitat de dissenyar intervencions adequades. 

En aquests darrers anys 
però s’han fet publiques 
algunes recerques sobre 
l’extensió del matrimo-
ni forçat a nivell global i 
regional. La majoria dels 
treballs empírics destinats 
a determinar la magnitud 
de el matrimoni forçat, el 
perfil de les seves víctimes i 
les dinàmiques comissives 
recorren a la informació 
de caràcter quantitatiu i 
qualitatiu que pot facilitar 
el personal d’organitzacions 

El matrimoni forçat constitueix un fenomen complex 
que no podrà ser correctament abordat si no és des del 
coneixement i l’atenció a les seves múltiples causes, 
manifestacions i conseqüències

José Manuel Navia



assistencials que entren en contacte amb les víctimes d’aquest 
fenomen. A través de la informació proporcionada per aquestes 
organitzacions s’ha pogut verificar l’existència de víctimes tam-
bé en el món occidental.
Pel que fa a la pràctica del matrimoni forçat a Espanya, s’ha 
comptat fins fa poc amb dades limitades, procedents fonamen-
talment d’alguns registres policials a Catalunya i dels resultats 
del projecte Matrifor sobre tràfic d’éssers humans i matrimoni 
forçat (Igareda et al., 2016). Recentment però, els resultats d’una 
nova recerca destinada a analitzar tant l’abast quantitatiu del fe-
nomen a Espanya, com també, des del punt de vista qualitatiu, 
les dificultats per a una intervenció adequada dels professionals 
per a la protecció de les víctimes ha permès obrir el debat sobre 
les vies per a una adequada intervenció (Villacampa, Torres, 
2019).

Atès el caràcter tan recent de les investigacions destinades a 
conèixer l’abast d’aquesta realitat, sorprèn encara més que la 
manca d’informació fidedigna no fos impediment perquè l’any 

2015 el legislador espanyol decidís recórrer a la via penal, proce-
dint a tipificar el delicte de matrimoni forçat en l’art. 172bis del 
CP. El precepte introduït per LO 1/2015, de 30 de març, exem-
plificava l’adhesió al mandat contingut al Conveni del Consell 
d’Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra les 
dones i la violència domèstica (Conveni d’Istanbul de 2011) i 
l’adaptació pràcticament mimètica de l’art.37 del Conveni en 
l’art. 172bis CP. En el Codi penal espanyol l’art. 172bis configura 
el matrimoni forçat com un delicte de coaccions, per al qual 
requereix la concurrència de violència o intimidació greu, i el 
castiga amb una pena de presó de fins a tres anys i sis mesos, si 
bé es contempla també com a alternativa una pena de multa de 
dotze a vint-i-quatre mesos. 
 
El resultat no ha estat particularment ben rebut per la doctrina, 
que ha posat de manifest tant el caràcter privilegiant d’aquest 
delicte respecte d’altres tipus ja existents en el Codi penal 
(Igareda, 2015; Maqueda, 2016; Trapero, 2016) com la inade-
quació del recurs prioritari al dret penal malgrat les dificul-

La creixent atenció prestada a aquest fenomen des de 
l’àmbit acadèmic ha permès constatar la realitat del 
matrimoni forçat també en el món occidental actual

En el Codi penal espanyol es configura el matrimoni forçat 
com un delicte de coaccions, per al qual requereix la 
concurrència de violència o intimidació greu

Tino Soriano
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tats d’intervenció en un àmbit molt vinculat a la família i a la 
comunitat, i sense previsió de desplegament d’altres mesures 
de caràcter tuïtiu (Torres, 2015; Villacampa, 2018). A més, i a di-
ferència del que s’aprecia en l’àmbit internacional, el legislador 
ha reconegut també la dimensió del matrimoni forçat en l’àmbit 
del tràfic d’éssers humans, incloent-lo com una de les finali-
tats d’explotació previstes en l’art. 177bis CP, amb possibilitat 
d’aplicació de penes molt més severes que les previstes en l’art. 
172bis CP.

La falta de debat sobre la necessitat de persecució penal 
d’aquestes conductes, sobre la definició legal d’aquelles en el 
tipus penal, i per altra banda, sobre la necessitat de desplegar, 
en l’àmbit jurídic i assistencial, els instruments adequats per 
a la protecció de les víctimes, evidencia la desconnexió entre 
l’opció incriminatòria seguida de forma prioritària pel legisla-
dor espanyol i la pràctica inexistència d’investigacions sobre la 
realitat d’aquest fenomen a Espanya en el moment de la seva 
tipificació. El sol recurs a dret penal per abordar aquesta realitat, 
lluny d’erradicar-lo, pot contribuir a la seva invisibilització, 
evitant que aflorin els processos de victimització patits per 
aquestes víctimes. I això no només perquè l’art. 172 bis CP crea 
un delicte superflu, privilegiant, altament simbòlic i alteritzant 
de determinades cultures, sinó perquè tipifica l’ús de mitjans 
comissius poc emprats en aquests processos i, sobretot, perquè 
col·loca a les víctimes en la cruïlla d’haver de separar-se de 
la seva comunitat d’origen per obtenir la tutela institucional. 
Davant d’aquesta opció, un abordatge més interseccional de la 
resposta jurídica al matrimoni forçat hauria de conduir a incidir 
en estratègies de prevenció secundària de la victimització orien-
tades als grups de risc, així com a la formació de professionals 
capacitats per detectar aquestes situacions.

El sol recurs a dret penal per abordar aquesta realitat, 
lluny d’erradicar-lo, pot contribuir a la seva invisibilització, 
evitant que aflorin els processos de victimització patits per 
aquestes víctimes



• Vols millorar la teva estratègia de litigació?

• Vols jugar amb avantatge en la preparació dels teus casos?

• Vols conèixer els terminis processals i les probabilitats d’èxit en qualsevol jutjat 
a Espanya?

Gràcies a l’acord entre el Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya i vLex tots el 
col·legiats de Tarragona poden gaudir d’un 40% de descompte en la contractació 
del primer producte d’analítica judicial. 

Més informació a http://promos.vlex.com/analytics-icat/




