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EDITORIAL  

 

 

 

 

 

 

MANEL ALBIAC CRUXENT     ESTELA MARTÍN URBANO 

DEGÀ    SECRETÀRIA 

 

 

La Junta de Govern com a objectiu principal garanteix el correcte exercici de l’advocacia, assegurant els 

drets de la ciutadania i oferint un valor afegit de servei als col·legiats i col·legiades que formen part d’aquesta 

Corporació. 

Aquest 2019 ha suposat la consolidació de gairebé tots els projectes que aquesta junta havia establerts 

com objectius en el seu mandat. 

Aquest objectiu principal ha d´integrar la transparència en la gestió i racionalització de recursos econòmics 

del Col·legi, certificats per altra banda, per tercers com són els auditors externs, vist-i-plau del sistema de 

gestió de qualitat, segons la norma internacional UNE-EN-ISO 9001, o l´assoliment d´un compliance penal. 

En els serveis públics, s´ha treballant en la millora dels Serveis d’Orientació Jurídica, Torn d’Ofici i 

Assistència al Detingut, així com la digitalització de l´expedient de Justícia Gratuïta i digitalització de les 

justificacions de les assistències del torn d´ofici per tal d´estalviar recursos personals en la seva tramitació. 

Per altra banda, la digitalització dels serveis privats es va consolidant i som un col·legi que, entre altres 

serveis, ofereix al núvol el seu fons editorial facilitant l´estudi i consulta de més de 2.000 llibres.  

No podem oblidar tampoc la presència de l´ICAT a la nostra societat civil per tal d´aconseguir la màxima 

difusió de las feina de les nostres col·legiades i col·legiats i, per això, seguirem treballant per millorar també 

altres sistemes de resolució de conflictes com l´arbitratge o la mediació o potenciant la part social de 

l´advocacia a través de la Fundació ICAT de l´Advocacia. 
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CAPÍTOL 1 DEGANAT 

 

 

Funcions del degà (Art. 40 dels Estatuts)  

1. Correspon al degà exercir la plena representació del Col·legi davant qualsevol entitat, organisme i persona pública 

o privada. Les funcions de representació ordinària del Col·legi i les altres que els Estatuts, les lleis i els reglaments li 

atorguin. 

2. Presideix les juntes de govern, les juntes generals i totes les comissions o delegacions del Col·legi a les quals 

assisteixi, i dirigeix les reunions i els actes que presideixi, vetllant per la legalitat i l’ordre dels mateixos. 

3. Atorga la col·legiació o habilitació amb caràcter provisional o urgent a les persones que ho demanin i compleixin els 

requisits, concedeix o denega la vènia en cas d’urgència, i concedeix o denega l’autorització prevista per a la defensa 

d’assumptes propis sense necessitat d’estar incorporat a un  Col·legi. 

4. Ordena els pagaments i confirma amb la seva signatura tota la documentació oficial que es lliuri, llevat dels casos 

en què hagi delegat aquestes funcions. 

5. Efectua les convocatòries de les juntes de govern i de les juntes generals d’acord amb el que preveuen els Estatuts. 

6. Exerceix quantes altres funcions pròpies que els Estatuts i qualsevol altra normativa vigent d’aplicació li atribueixin 

en virtut del seu càrrec. 

 

DADES MÉS RELLEVANTS 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

• 10 Juntes de Govern

• 19 CICAC

• 20 CGAE
Reunions

• 176 Institucionals 

• 6 vènies col·legials

• 10 comunicacions d'inici d'accions judicials 
contra companys

Comunicacions

• + 50  Institucionals

• 2 Taula Col·legis Professionals Actes
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Organització agenda 
de visites

Preparació logística 
agenda

Coordinació actes 
protocol·laris 

Redacció 
documentació 
administrativa

CAPÍTOL 1 DEGANAT 

 

 

El personal dedicat al Deganat s’encarrega de: 
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CAPÍTOL 1 DEGANAT 

 

 

GENER 

El dia 3, assistència a les 17:00h a la Festa Infantil de l’ICAT. 

El dia 11, assistència a les 13:00h a l’acte de celebració del Dia de la Justícia al Palau de la Generalitat i a 

les 18:00h al Ple i sopar de Nadal del CICAC 

El dia 14, assistència a les 18:00h a la Taula de Col·legis professionals a l’ICAT.  

El dia 17, assistència a les 09:30h a la Comissió d’Àrbitres a la seu del TAB; a les 13:00h a l’assemblea 

anual de l’Associació Catalana per a l’Arbitratge a la seu del TAB. 

El dia 22, assistència a les 09:30h a la reunió de la Junta Directiva del TAB a la seu del TAB i a les 16:30h 

inauguració de las “Jornadas itinerantes del CGAE” a la seu de l’ICAT: “El delito de administración desleal 

en el Código Penal”. 

El dia 25, assistència a les 09:30h a la inauguració de la Jornada sobre especialització en la jurisprudència 

del Tribunal Suprem a la seu de l’ICAT i a la festa col·legial de Sant Raimon de Penyafort a l’ICA de Lleida.  

FEBRER 

El dia 5, assistència a les 10:00h a la reunió de la Subdelegació del Govern sobre la Trata d’éssers humans 

de Tarragona a la Subdelegació del Govern de Tarragona. 

El dia 7, assistència a les 16:30h al curs d’especialització d’assumptes públics per a Conselleres i 

Consellers a la seu del CGAE; a les 18:00h a la Comissió de control pressupostari i financer del  i a les 

19:00h a la presentació del projecte de Biblioteca Digital de l’Advocacia. 

El dia 8, assistència a les 09:00h a l’esmorzar informatiu del Fòrum Europa amb la presidenta del CGAE i 

Ple del CGAE a les 11:00h. 

El dia 12, assistència a les 09:30h a la Comissió de Governament ACA, a la seu del TAB. 

El dia 15, assistència a les 13:00h a l’acte de benvinguda de nous col·legiats i col·legiades a la seu de 

l’ICAT i a les 17:00h a la Festa de Sant Raimon de Penyafort de l’ICAB. 

El dia 18, assistència a les 14:00h a la Comissió permanent del CICAC. 

El dia 19, assistència a les 09:30h a la reunió de la Junta Directiva del TAB, a la seu del TAB. 

El dia 21, assistència a les 12:30h a la reunió del TAT, a la seu de l’ICAT i a les 19:30h a la Festa Col·legial 

del COPC.  
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CAPÍTOL 1 DEGANAT 

 

El dia 22, assistència a les 14:00h, Junta de Govern de l’ICAT. 

El dia 25, assistència a les 16:00h al Ple del CICAC, a la seu del CICAC. 

El dia 26, assistència a les 09:30h a la Comissió de Governament del TAB, a la seu del TAB. 

 

MARÇ 

El dia 1, assistència a la inauguració de la Jornada “Política en gènere femení”, a la seu de l’ICAT. 

El dia 5, assistència a les 09:30h a la reunió de la Junta Directiva del TAB, a la seu del TAB. 

El dia 7, assistència a les 13:00h a la reunió del TAT, a la seu de l’ICAT. 

El dia 11, a les 14:00, reunió del TAB i a les 16:30h a la inauguració de les Jornades d’Arbitratge 2019, a la 

seu de l’ICAT. 

El dia 12, assistència a les 09:30h a la Comissió d’Àrbitres del TAB, a la seu del TAB i a les 12:30h a 

l’exposició de la Subdelegació de Defensa. 

El dia 14, assistència a les 14:00h a la reunió de governament del TAB, a la seu del TAB. 

El dia 15, assistència a les 12:00h a la Junta de Govern de l’ICAT, a la seu de l’ICAT; a les 13:00h, 

assistència  a la reunió de la Fundació de l’ICAT, a la seu de l’ICAT. 

El dia 18, assistència a les 14:00 a la Comissió Permanent del CICAC. 

El dia 19, assistència a les 09:30h a la reunió de la Junta Directiva del TAB, a la seu del TAB. 

El dia 20, assistència a les 12:00h a la signatura del Conveni amb el Gimnàstic de Tarragona, a la seu de 

l’ICAT. 

El dia 22, assistència a les 09:30, a la inauguració de les “I Jornades del Dret de l’Esport: la violència al 

futbol”. 

El dia 25, assistència a les 13:00h a l’acte d’inici del TAB a la seu del TAB i assistència al Ple del CICAC, a 

les 16:00h. 

El dia 28, assistència a les 11:00h a l’assemblea general de l’ICAT; a les 13:30h a la Comissió de formació 

del CGAE; a les 17:00h al Consell d’Administració del CGAE; a les 18:00h a la Comissió de Control 

Pressupostari i Financer del CGAE i a les 19:30h assistència a la presentació de la novel·la “El anillo de 

Guadalajara”, a la sala d’actes del CGAE. 

El dia 29, assistència a les 10:00h al ple del CGAE. 
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CAPÍTOL 1 DEGANAT 

 

ABRIL 

El dia 2, assistència a les 09:30h la reunió de la Junta directiva del TAB. 

El dia 3, assistència a les 16:30h a les Jornades d’Arbitratge 2019 a la seu de l’ICAT. 

El dia 9, assistència a les 09:30h a la Comissió d’àrbitres del TAB. 

El dia 12, assistència a les 14:00h a la Junta de Govern de l’ICAT. 

El dia 15, assistència a les 16:00h al Ple del CICAC. 

El dia 16, assistència a les 09:30 a la reunió de la Junta Directiva del TAB. 

El dia 23, assistència a les 09:30 a la reunió de la Junta Directiva del TAB. 

El dia 26, assistència a les 18:00h a l’acte de graduació del Màster d’Advocacia de la URV. 

 

MAIG  

El dia 3, assistència a les 13:00h a la reunió del TAT. 

El dia 7, assistència a les 09:30h a la Comissió d’àrbitres del TAB. 

El dia 13, assistència a les 09:00h a la inauguració del Congrés Homenatge a Manuel Miranda a la seu de 

l’ICAT i a les 19:30h al 175è aniversari de la Fundació de la Guàrdia Civil. 

El dia 14, assistència a les 09:30h a la reunió de la Junta Directiva del TAB; a les 12:00h a l’acte del 175è 

aniversari de la Fundació de la Guàrdia Civil. 

El dia 17, assistència a les 14:00h a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAT i a les 19:00h a la festa de 

Sant Raimon de Penyafort de Mataró. 

El dia 21, assistència a les 09:30h a la Comissió d’àrbitres del TAB. 

El dia 24, festa de Sant Raimon de Penyafort de Tarragona. 

El dia 27, assistència a les 16:00h al ple del CICAC. 

El dia 28, assistència a les 09:30h a la reunió de la Junta directiva del TAB. 
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CAPÍTOL 1 DEGANAT 

 
JUNY 

El dia 3, assistència a les 12:30h a la reunió del Consejo de Administración de IT al CGAE. 

El dia 4, assistència a les 09:30h a la Comissió d’àrbitres del TAB i a les 13:30h a la reunió de l’EPJ amb la 

Diputació de Tarragona. 

El dia 6, assistència a les 16:00h al curs ORI i a les18:30h a la reunió de la Comissió d’estudis del CGAE. 

El dia 7, assistència a les 10:00h al ple del CGAE. 

El dia 14, assistència a les 13:00h a la Comissió Normativa de l’ICAT. 

El dia 18, assistència a les 09:30 a la Junta Directiva del TAB i a les 19:00h a l’acadèmia de jurisprudència 

i legislació de Catalunya.  

El dia 20, assistència a les 09:00h al IV Congrés de Drets Humans sobre memòria històrica a la seu de 

l’ICAT. 

El dia 21, assistència a les 13:00h a la Junta de Govern de l’ICAT. 

El dia 27, assistència a les 12:00h a l’audiència de SM el Rei Felip VI al Palau Albéniz de Barcelona i a les 

19:00h al 6è Premi Valors de l’Advocacia a l’Auditori del Conservatori Municipal de Músic de Barcelona. 

El dia 28, assistència a les 09:30h a l’Associació d’arbitratge de Tarragona a la Cambra de Comerç i a les 

19:00h a la festa de Sant Raimon de Penyafort de Sant Feliu. 

JULIOL 

El dia 2, assistència a les 09:30h a la Junta del TAB. 

El dia 5, assistència a les 13:00h a l’Acte de benvinguda dels nous col·legiats a l’ICAT i a les 17:00h a la 

festa de Sant Raimon de Penyafort de Girona. 

El dia 9, assistència a les 13:30h a la reunió de signatura de conveni amb Arquia. 

El dia 11, assistència a les 09:00h al IV Congrés de l’Advocacia d’Estiu a Barcelona i a les 18:00h al XIIIè 

Premi Agustí Juandó i Royo a la Universitat de Barcelona.  

El dia 12, assistència a les 09:00h al IV Congrés de l’Advocacia d’Estiu a Barcelona i posterior sopar. 

El dia 19, assistència a les 13:00h a la Junta de Govern de l’ICAT i sopar de les Comissions Col·legials de 

l’ICAT. 
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CAPÍTOL 1 DEGANAT 

 

El dia 22, assistència a les 14:00h a la Reunió de la Comissió Permanent del CICAC. 

El dia 25, assistència a les 12:30h a la Reunió amb la Presidenta del CGAE i a les 19:00h assistència a la 

presentació de la nova Junta directiva 2019-2022 d’ADEE-BPW de Tarragona. 

El dia 26, assistència a les 17:00h al Ple del CICAC i posterior sopar d’estiu. 

SETEMBRE 

El dia 3, assistència a les 16:00h a la reunió del CICAC. 

El dia 10, assistència a les 09:30h a la Comissió d’àrbitres del TAB. 

El dia 12, assistència a les 09:30h al “Foro Justicia” de l’ICAM. 

El dia 17, assistència a les 09:00h a la reunió de la Junta directiva del TAB. 

El dia 19, assistència a les 13:00h a la reunió del TAT. 

El dia 20, assistència a les 12:00ha la Junta de Govern de l’ICAT i a les 20:00h, a l’Acte de lliurement dels 

Premis internacionals LIBERPRESS, a l’Auditori de Girona. 

El dia 25, assistència a les 14:00h a la Comissió Permanent del CICAC. 

El dia 26, assistència a les 12:00h a la reunió del TAB. 

El dia 27, assistència a les 13:00h a la reunió de la Fundació de l’ICAT i a les 18:00h a l’Acte solemne 

d’imposició de la Creu de l’Ordre de Sant Raimon de Penyafort al Sr. Jesús Sánchez, secretari de l’ICAB, 

al Saló d’Actes de l’ICAB. 

OCTUBRE 

El dia 1, assistència a les 11:00h a la reunió del TAB. 

El dia 3, assistència a les 19:00h a la Cambra de Comerç de Valls.  

El dia 4, assistència a les 14:00h a la Junta Permanent de l’ICAT. 

El dia 5, assistència a les 10:00h al Ple de CICAC. 

El dia 10, assistència a les 17:00h a la Comissió de Control Pressupostari i Financer del CGAE i a les 

18:00h a la Comissió d’Estudis del CGAE. 

El dia 11, assistència a les 10:00h al Ple del CGAE. 

El dia 12, assistència a les 13:30h a l’Acte de la Festivitat de la Verge del Pilar, de la Guàrdia Civil de 

Tarragona.  
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CAPÍTOL 1 DEGANAT 

 

El dia 21, assistència a les 13:00h al Consell Assessor TAB i a les 14:00h a la Sessió Extraordinària del 

CICAC. 

El dia 25, assistència a les 12:00h a la signatura de Conveni amb el Club Gimnàstic de Tarragona i a les 

13:00h, assistència a la Junta de Govern de l’ICAT. 

El dia 28, assistència a les 16:00h a la reunió de la Comissió Permanent del CICAC 

El dia 29, assistència a les 19:00h a la inauguració de l’exposició “Els nostres papers de Salamanca”, a 

l’ICA Lleida. 

El dia 30, assistència a les 16:00h al 30è aniversari del TAB. 

NOVEMBRE 

El dia 7, assistència a les 17:00h a la signatura del Conveni amb la Federació Catalana de Tenis i a les 

21:00h, assistència al sopar del Col·legi d’Economistes de Tarragona.  

El dia 12, assistència a les 09:30, a la reunió de la Junta directiva del TAB i a les 19:00h a la Presentació 

del llibre “L’advocacia de Barcelona, 200 anys d’història. 

El dia 13, assistència a les 09:30h al 7è seminari de Marketing per la internacionalització de despatxos a la 

seu del CGAE. 

El dia 18, assistència a les 12:00h a la reunió de la Comissió Permanent del CICAC i a les 19:00h, signatura 

de Conveni amb CEC. 

El dia 19, assistència a les 13:00h a la Junta de Govern de l’ICAT. 

El dia 20, assistència a les 18:00h a la firma de conveni entre l’ICAT i el COADM. 

El dia 22, assistència a les 19:00h a la Diada Col·legial del Col·legi de Metges de Tarragona i posterior 

sopar. 

El dia 25, assistència a les 16:00h a la reunió del Ple del CICAC. 

El dia 28, assistència ales 17:00h a la signatura del Conveni amb COPC. 

El dia 29, assistència a les 09:00h a la inauguració de les VII Jornades de Dret Portuari de Tarragona.  

DESEMBRE 

El dia 2, assistència a les 09:00h a la reunió de presidents de Consellers Autonòmics al CGAE. 

El dia 3, assistència a les 09:30h a la reunió de la Junta directiva del TAB. 
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CAPÍTOL 1 DEGANAT 

 

El dia 4, assistència a les 09:00h a la inauguració de les III Jornades de Dret Marítim de Tarragona. 

El dia 10, assistència a les 09:30h a la reunió de la Junta directiva del TAB i a les 19:30h a la conferència 

sobre “Un actor (quasi) invisible” de la Comandància Naval a Tarragona. 

El dia 12, assistència a les 12:00h a la Comissió de Formació del CGAE i a les 19:00h a la Conferència 

anual 2019 del CGAE. 

El dia 13, assistència a les 19:30h a la la Junta de Govern de l’ICAT. 

El dia 17, assistència a les 09:30h a la reunió de la Junta directiva del TAB. 

El dia 20, assistència a les 12:00h a l’Assemblea Ordinària de l’ICAT i a les 18:00h, Ple del CICAC i posterior 

sopar de Nadal CICAC. 
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CAPÍTOL 2 HONORARIS PROFESSIONALS 

 

 

Funcions públiques (Art. 8 dels Estatuts)  

- Informar en els processos judicials i administratius en què es discuteixin qüestions relatives a honoraris 

professionals. 

Funcions col·legials (Art. 9 dels Estatuts)  

- Establir pautes orientatives sobre honoraris professionals als efectes de la taxació de costes i de la jura 

de comptes dels advocats/des. 

- Resoldre les discrepàncies en matèria d’honoraris relatius a qualsevol actuació professional, sempre que 

hi hagi una acceptació i submissió prèvies de les parts interessades a la resolució que es dicti. 

 

Funcions  (Art. 2 del  Reglament)  

La Comissió d'Honoraris Professionals té encomanades les funcions següents: 

1. Emetre el dictamen previst en els articles 35 i 246 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, 

en els incidents de taxació de costes i jura de comptes. 

2. Emetre les consultes i els dictàmens que sol·liciti la Junta de Govern del Col·legi o el seu Degà/ana en 

matèria d'honoraris professionals. 

3. Els tràmits a seguir en l'emissió dels informes pericials sobre minutes de lletrats/des, i en la designació 

de perits, a requeriment judicial, de conformitat amb el que preveuen I' article 339 i següents de la Llei 

d'Enjudiciament Civil. 

4. L'emissió d'informes i laudes arbitrals sobre correcció d'honoraris professionals quan sigui demanada 

conjuntament pel mateix advocat que tingui dret a percebre'ls i per la part obligada al seu pagament. 

5. El Servei de mediació en matèria d'honoraris professionals.  

6. La revisió de les Normes Orientadores sobre aplicació dels honoraris professionals i l'exposició a la Junta 

de Govern del Col·legi d'Advocats del resultat del seu estudi. 

7.L'elaboració de projectes de normes d'honoraris professionals i la seva proposta a la Junta de Govern del 

Col·legi. 

8. Proposar a la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats la incoació i, si és procedent, tramitar, per 

delegació d'aquesta, els expedients disciplinaris que procedeixin o derivin de qualsevol qüestió relacionada 

amb els honoraris professionals. 

9. Qualsevol altra funció que se li encomani per delegació expressa de la Junta de Govern del Col·legi, en 

matèria d’honoraris professionals. 
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CAPÍTOL 2 HONORARIS PROFESSIONALS 

 

DADES MÉS RELLEVANTS 

 

 

La Comissió d'Honoraris Professionals està presidida pel vicedegà del Col·legi, el Sr. Julio de Parellada i 

actualment està integrada per tretze membres. 

La funció principal de la Comissió és la d’emetre informes en matèria d’honoraris professionals de la forma 

preceptiva prevista en l’art. 246.1 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil, (impugnació de 

taxació de costes per excessives i jura de comptes), així com dictàmens a requeriment del Jutjat o Tribunal, 

de major abast que l’informe de taxació de costes, a l'empara dels articles 339 i següents de l’esmentada 

Llei. 

En aquest sentit, s’estableix que els honoraris professionals de l’advocat són lliures i només estan sotmesos 

als pactes que se subscriguin entre el lletrat i el client i a les normes deontològiques de l'advocacia. Els 

criteris orientadors en matèria d’honoraris són d’aplicació als exclusius efectes de la taxació de costes i de 

la jura de comptes dels advocats quan manca un pacte o pressupost. 

L’ICAT recomana l’ús del full d’encàrrec professional, que contingui el pacte d'honoraris subscrit entre lletrat 

i client, per tal d’evitar controvèrsies i agilitar la reclamació dels honoraris dels advocats en cas 

d'impagament del client (art. 35 LEC). 

Pel que fa la funcionament de la Comissió, i de conformitat amb la regulació establerta al Títol III del 

Reglament d’aquesta, que va ser aprovat definitivament per acord de Junta de Govern, de data 22 de gener 

de 2016, i publicat en el DOGC núm. 7149, de data 27 de juny de 2016, la Comissió durant l’any 2018, s’ha 

reunit cinc vegades: el 15 de març, el 26 d’abril, el 28 de juny, el 27 de setembre i el 29 de novembre. 

En aquestes reunions, durant el 2019 s’han emès 108 informes en matèria d’honoraris, considerant 49 de 

les minutes impugnades com excessives i 59 adequades als criteris d’honoraris d’aplicació. 

Segons el que disposa l'article 20.3 del Reglament de la Comissió d'Honoraris abans esmentat, per la 

prestació d'aquest servei, el Col·legi té el dret a percebre dels lletrats intervinents en el procediment, les 

quantitats que per a cada supòsit s’estableixen en el mateix en concepte de drets d'intervenció. L’ICAT ha 

ingressat en l’any 2019, la quantitat de 11.484,02 €. 

D’altra banda, i en exercici de les seves funcions, el president de la Comissió d’Honoraris, el Sr. Julio de 

Parellada, va assistir en representació de l’ICAT, a les reunions convocades des del Consell dels Il·lustres 

Col·legis d’Advocats de Catalunya, com a integrant de la Comissió d’Honoraris i de la Comissió de Taxació 

de Costes i Jura de comptes, del mateix. 
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CAPÍTOL 2 HONORARIS PROFESSIONALS 

 

El dia 3 de març de 2019, va tenir lloc a la seu del Consell, la reunió de la Comissió d’Honoraris,  en la  que 

es van exposar els requeriments per part de Bankia a diversos Col·legis d’Advocats i es va estudiar el seu 

tractament i les accions a seguir. També es va estudiar i valorar la recent jurisprudència sobre la limitació 

de les costes en seu de taxació de costes. 

Així mateix, en data 25 d’abril, es va celebrar una altra reunió de la Comissió d’Honoraris, en la que es va 

parlar entre d’altres, sobre els Col·legis que tenen establerts uns drets col·legials per la tasca d’emetre 

informes sobre honoraris en impugnacions de taxacions de costes o les conclusions de la reunió del 

18.07.2019 al Consejo General de la Abogacía Española sobre Consum. 

 

 
Informes 
emesos 

Minutes declarades 
excessives 

Minutes adequades 
als criteris 

Import en 
drets 

d'intervenció 

Reunions de la 
Comissió 

2019 108 49 59 11.484,02€ 5 

2018 121 45 76 9.992,30€ 5 

2017 113 58 55 10.127,20€ 6 
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CAPÍTOL 3 DEONTOLOGIA PROFESSIONAL 

 

 

Funcions públiques (Art. 8 dels Estatuts)  

- Garantir que, en l’exercici de la professió, es respecti l’ordenament jurídic vigent, la deontologia i les bones 

pràctiques, així com els drets i els interessos de les persones destinatàries de l’actuació professional i 

l’interès públic. 

- Ordenar, dins l’àmbit de la seva competència, l’activitat professional de les persones col·legiades, d’acord 

amb el marc legal aplicable, i vetllar pel compliment dels deures i les obligacions col·legials, per la dignitat 

professional i pel respecte dels drets dels ciutadans. 

- Vetllar pel compliment del secret professional, i protegir les persones col·legiades quan aquest compliment 

pugui estar amenaçat. 

- Vetllar perquè no es produeixin actes d’intrusisme, de competència deslleial o altres actuacions irregulars 

en relació amb la professió, i, en aquest sentit, adoptar, si s’escau, les mesures i les accions previstes a la 

legislació vigent. 

- Exercir la potestat disciplinària en els termes establerts per la normativa vigent i pels presents Estatuts. 

 

 

DADES MÉS RELLEVANTS 

 

 

La Comissió de Deontologia Professional ha estat copresidida durant l’any 2019 pels dipuats Sr. Javier 

Gutiérrez Martín i integrada a més per un total de 20 lletrats que són els encarregats d’elaborar les 

ponències corresponents en els casos que s’acordi l’obertura d’unes diligències prèvies per a un millor 

coneixement dels fets objecte de denuncia i que posteriorment, en cas que s’acordi l’obertura d’un expedient 

disciplinari contra un lletrat, assumeixen les funcions d’instructor i secretari en el procediment que es tramiti . 

No obstant, la resolució final que s’adopti en cada un dels expedients tramitats, és sempre competència de 

la Junta de Govern del Col·legi, qui és l’òrgan encarregat de l’exercici de la potestat disciplinària. 

 

 Expedients Oberts Aixecaments secret 
professional 

Execucions sancions  Reunions de 
la Comissió 

2019 83 16 2 1 

2018 80 17 0 0 

2017 106 11 9 2 
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CAPÍTOL 3 DEONTOLOGIA PROFESSIONAL 

 

A nivell deontològic la principal novetat de l’any 2019 ha estat la reforma per part del CICAC de la Normativa 

de l’Advocacia Catalana (resolució JUS/110/2019, de 22 de gener) que substitueix l’anterior de l’any 2008 

i que regula les normes relatives a l’exercici professional i al règim disciplinari comunes a la professió de 

l’advocacia, reforma del tot necessària atesos els nous reptes que afronta la professió i l’adaptació de la 

mateixa a les noves realitats socials. 

A nivell estatal també l’any 2019 el CGAE ha aprovat el nou Codi Deontològic de l’Advocacia Espanyola. 

Durant l’any 2019 la Comissió de Deontologia ha obert un total de 83 expedients, dels quals 41 han estat 

arxivats i en 2 ha estat declarada la suspensió de la seva tramitació per prejudicialitat penal. La resta 

continuen en tràmit. 

El motiu principal de les queixes interposades ho són per mala praxi professional, incompliment de 

l’encàrrec professional o manca de comunicació o informació per part del lletrat. Pel que fa a les queixes 

interposades per un lletrat per un altre company ho són principalment per desconsideració envers el 

company, per incompliment del deure del secret professional o per comunicar-se directament amb la part 

contrària. 

Des de la Comissió es continua treballant per tal de reduir el nombre de queixes a través de l’atenció 

personalitzada als queixants, doncs s’ha detectat que en algunes ocasions el Col·legi no és competent 

territorialment per la tramitació d’una queixa o bé el motiu de la mateixa no té cabuda en la comissió d’una 

infracció deontològica. En aquest sentit, es detecta moltes reclamacions per disconformitat amb els 

honoraris professionals dels lletrats, casos en què la Comissió no té cap competència per intruir un 

procediment disciplinari. Tot i així des del Col·legi volem fer una crida a tots els companys per tal que facin 

ús del full d’encàrrec professional i d’aquesta manera deixar ben establert des de l’inici de la prestació dels 

serveis professionals el cost total al que haurà de fer front el client. 

Així mateix i seguint amb la línia d’actuació dels darrers anys es continua impulsant la mediació com a 

mètode alternatiu de resolució de conflictes. 

Cal destacar com a novetat arran de la reforma de la Normativa de l’Advocacia Catalana la modificació en 

el redactat de l’article 66.2.c) pel que fa a la mala praxis professional, doncs a partir d’aquesta reforma la 

infracció tipificada com a greu ve supeditada a l’existència d’una resolució judicial que així ho declari. Per 

tant, la infracció existeix quan ha estat declarada judicialment, doncs en cas contrari es tracta d’una 

conducta atípica des del punt de vista deontològic i per tant no susceptible de sanció. Com a conseqüència 

d’aquest nou redactat qualsevol possible mala praxis professional que hagi pogut estar comesa a partir de 

l’entrada en vigor de la reforma comportarà l’arxiu de l’expedient. De la mateixa manera i en aplicació del 

que estableix la disposició transitòria i l’article 26.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 

sector públic, pel que fa a l’aplicació retroactiva de les disposicions sancionadores quan afavoreixin el 

presumpte infractor, també s’ha acordat l’arxiu d’aquells procediments tramitats amb anterioritat a la reforma 

que tenien per objecte la possible comissió d’una infracció per una actuació negligent o mala praxis 

professional 

 

A més dels 83 expedients oberts aquest any, des de la Comissió de Deontologia també s’han resolt 16 

peticions de lletrats d’aixecament de secret professional. 
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CAPÍTOL 4 TORN D’OFICI I ASSISTÈNCIA AL DETINGUT 

 

Funcions públiques (Art. 8 dels Estatuts)   

- Vetllar per l’aplicació correcta de les normes d’accés a l’advocacia, així com col·laborar amb el poder 

judicial i la resta de poders públics mitjançant la realització d’estudis, emissió d’informes, elaboració 

d’estadístiques i altres activitats relacionades amb les seves finalitats que li siguin sol·licitades o acordi per 

iniciativa pròpia. 

- Organitzar i gestionar els serveis del torn d’ofici i assistència jurídica gratuïta, assistència al detingut i el 

servei d’orientació jurídica existents, i tots aquells que es puguin crear, d’acord amb la llei, a fi de garantir 

l’accés dels ciutadans a un assessorament, una defensa jurídica i una representació tècnica de qualitat. 

- Col·laborar amb l’Administració pública mitjançant la participació en òrgans administratius quan així es 

prevegi legalment, i emetre els informes que estableixi la normativa vigent o que li demanin els òrgans 

administratius o judicials, en matèries que afectin l’advocacia. 

- Exercir la potestat disciplinària en els termes establerts per la normativa vigent i pels presents Estatuts. 

- Promoure i facilitar una formació continuada de les persones col·legiades que permeti garantir-ne la 

competència. 

 

 

DADES MÉS RELLEVANTS 

 

 

La Comissió de Torn d’Ofici i Assistència al Detingut està presidida pel lletrat Sr. Lorenzo Santos Núñez i 

per la lletrada Sra. Maite Jiménez González i actualment està integrada per  17 membres. 

La Comissió s’ha reunit 8 vegades: el 25 de gener, 15 de febrer, 5 d’abril, 3 de maig, 28 de juny, 19 de 

juliol, 19 de setembre, 22 de novembre.   

 

 

 

 

 

 

En aquestes reunions, s’han resolt 39 renúncies per insostenibilitat de la pretensió presentades pels lletrats 

designats pel servei de torn d’ofici i assistència al detingut, de les que 28 han resolt com a insostenibles, 6 

sostenible i 5 no admetre. 

sostenible

insostenible

no admetre

Renúncies insostenibilitats
de la pretensió
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CAPÍTOL 4 TORN D’OFICI I ASSISTÈNCIA AL DETINGUT 

 

Així mateix, en el decurs de les reunions els ponents han informat que una renúncia calia més documentació 

per tal de poder-les resoldre, pel que s’ha requerit als lletrats la aportació de la documentació. 

També s’ha resolt un total de 87 queixes d’usuaris del servei d’assistència jurídica gratuïta contra el lletrat 

designat.  

 

 

 

 

Des del setembre de 2019, els advocats del TOAD justifiquen les actuacions online del TOAD amb 

l’avantatge de poder justificar les actuacions fins l’últim dia de cada mes sense restricció oraria així com la 

reducció de paper. 

 

ESTADÍSTIQUES  DELS  COL·LEGIATS  INSCRITS  AL  SERVEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

398 fan prestació TOAD

354 fan assistència al detingut

273 fan assistència víctimes

72 fan assistència a estrangeria

382 donats alta al torn d'ofici

Queixes TOAD 2019 102 

Sancions 0 

En tràmit 15 

Resoltes 87 
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CAPÍTOL 4 TORN D’OFICI I ASSISTÈNCIA AL DETINGUT 
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CAPÍTOL 4 TORN D’OFICI I ASSISTÈNCIA AL DETINGUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGNES TORN OFICI                                                           

TIPUS 2016 2017 2018 2019 

Penal 1599 1401 1639 1534 
Civil 1682 2021 2082 1940 
Contenciós administratiu  151  188   148   155 
Víctimes maltractaments  885  985   984   955 
Laboral  672  632   658   704 
Matrimonial 1672 1581 1460 1399 
Menors  175  219  141   213 
Mercantil  21   27    52     66 
TOTAL 6857 7054 7164 6966 

 

TELEFONEMES  ASSISTÈNCIA  AL  DETINGUT  

TIPUS 2016 2017 2018 2019 

Víctimes  885  976  984  955 

Tarragona 4019 4245 4465 4735 

Vendrell 2573 2570 2794 2614 
Valls  734  663  705  635 

Menors  434  432  439  393 
Estrangeria   99  161  163  238 

TOTAL 7859 8071 9550 9570 

  

ADSCRITS 2017 2018 2019 

Penal 357 394 368 
Civil 376 411 377 
Contenciós 
Administratiu 

170 203 168 

Social 153 141 131 

15.927 
Expedients 

oberts 

4.750 
Guàrdies anuals 

 

9.570 
Designacions per 

assistència 

6.966 
Designacions 

per ofici 

955 
Designacions per 

VIDO 
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CAPÍTOL 4 TORN D’OFICI I ASSISTÈNCIA AL DETINGUT 

 

El Servei d’Orientació Jurídica que es presta a l’ICAT és un servei adreçat fonamentalment als 

ciutadans i ciutadanes dels partits judicials de la demarcació del Col·legi que ho sol·licitin, per tal 

de proporcionar-los un primer consell orientador, no directiu i gratuït, relatiu a qualsevol qüestió o 

aspecte jurídic que se’ls plantegi, així com informar de la possibilitat de recórrer als serveis de 

mediació o altres sistemes alternatius de resolució de conflictes per tal d’evitar el conflicte 

processal o analitzar la viabilitat de la pretensió.  

 

Aquest servei es presta a la seu de Tarragona des de l’any 1999, a la seu del Vendrell des de l’any 

2009 i al mes de març de 2017 es va començar a prestar també a la seu de Valls, a petició de la 

Junta de Govern al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 

 

Un total de 265 lletrats inscrits han prestat aquest servei d’assessorament a la seu de Tarragona, 

Valls i el Vendrell amb la següent estadística:  

 

 

 

  

Seu Dies prestació Persones ateses 

Tarragona 226 1.513 

El Vendrell 226 1.365 

Valls 44 228 

Núm. consultes per matèries Tarragona El Vendrell Valls 

Matrimonial   339  322  77 
Arrendament i prop. horitzontal   163  237  35 
Civil   484  525  65 
Violència gènere     9   21  4 
Dret mercantil    21   13  6 
Penal   143   99  15 
Dret administratiu     61   78  16 
Laboral    255  125  23 
Estrangeria     32   20  5 
Registre civil      5     3  0 
Queixes actuació lletrat     18     9  1 
Altres   155     56  13 

TOTALS 1685 1508 260 
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CAPÍTOL 5 COMISSIÓ RELACIONS ADMINISTRACIÓ JUSTÍCIA 

 

 

Funcions públiques (Art. 8 dels Estatuts)   

- Representar i defensar la professió davant l’Administració, institucions, jutjats i tribunals, entitats i 

particulars, interposant, si s’escau, les accions judicials i extrajudicials, així com exercir el dret de petició de 

conformitat amb la legislació vigent. 

- Vetllar pel bon funcionament de la Justícia i fomentar el perfeccionament de la legislació i el 

desenvolupament de la cultura jurídica. 

 

 

DADES  RELLEVANTS:   

La Comissió de Relacions amb l’Administració i la Justícia 

(CRAJ), que durant l’any 2019, ha estat presidida per la Sres. 

Ester Girol Palet i Estela Martín Urbano, treballa per la defensa dels interessos de la professió en l’exercici 

de la tasca diària.  

La CRAJ té com a finalitat el servei als col·legiats, vetllar per la correcció en el tracte envers la intervenció 

en processos judicials, i controlar les possibles disfuncions de l'Administració de Justícia.  

En aquest sentit, durant l’any 2019, s’han donat tràmit a dotze queixes presentades pels nostres col·legiats 

en relació al funcionament dels òrgans judicials dels jutjats de Valls, Vendrell i Tarragona, en les que l’ICAT 

ha intervingut per resoldre les incidències produïdes. En aquest sentit, la Comissió de Relacions amb 

l'Administració i la Justícia de l'ICAT treballa en coordinació amb els Serveis Territorials de Justícia de la 

Generalitat de Catalunya a  Tarragona. 

Així mateix s’ha supervisat i aportat la informació corresponent a la Comissió Permanent de la Sala de 

Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i al Servei d’Inspecció del Consejo General del Poder 

Judicial, per al correcte desenvolupament de les inspeccions periòdiques que es realitzen pels esmentats 

serveis en els jutjats de la circumscripció judicial de l’ICAT.  

En un altre ordre de qüestions, la CRAJ realitza una funció informativa, efectuant les actualitzacions de 

dades de Jutjats i Tribunals, calendaris de guàrdies judicials anuals, de dies festius i publicant contínuament 

les novetats d’interès per a l’exercici de la professió.  

D’altra banda, i en exercici de les seves funcions, els representants de la CRAJ, van assistir a les reunions 

que periòdicament són convocades des del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, com 

a integrants de la Comissió Mixta formada amb la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, que té com a finalitat constatar els problemes o incidències que els advocats puguin haver tingut 

en els jutjats o tribunals i iniciar els tràmits necessaris per a buscar una solució davant les instàncies 

competents. 
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CAPÍTOL 6 GESTIÓ ECONÒMICA 

 

 

Funcions públiques (Art. 8 dels Estatuts)   

- Aprovar els pressupostos i regular i fixar les aportacions dels membres del Col·legi. 

Funcions col·legials (Art. 9 dels Estatuts)   

- Vetllar pel propi patrimoni mobiliari i immobiliari. 

 

 

DADES  RELLEVANTS:   

La gestió econòmica de l’ICAT està supervisada pel tresorer, Sr. Alberto García 

Rodríguez.  

El resultat de l’exercici 2019 dona un benefici de 45,51 €, complint, un any més, amb el pressupost d’ 

ingressos i despeses aprovat en assemblea, que incloïa una nova rebaixa de les quotes col·legials. 

Cal destacar dels estats financers adjunts, que l’actiu de l’ICAT, disposa d’unes inversions financeres 

(dipòsits i fons) de 420.000 €. D’altra banda, el Col·legi continua sense finançament bancari, posant de 

manifest la solidesa financera de la institució, gràcies a la política de racionalització de despeses i 

optimització dels ingressos duta a terme en els últims anys. 
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CAPÍTOL 6 GESTIÓ ECONÒMICA 

 

 

BALANÇ  DE SITUACIÓ  ABREUJAT  31  DE DESEMBRE  DE 2018  I  DE 2019   

ACTIU 31/12/2018 31/12/2019 

         

A) ACTIU NO CORRENT 757.313,87   742.928,67 

         

  I. Immobilitzat intangible 12.582,20 9.420,65 

   2. Aplicacions informàtiques 12.582,20 9.420,65 

  II. Immobilitzat material 637.481,67 626.258,02 

  V. Inversions financeres a llarg termini 107.250,00 107.250,00 

   1. Instruments de patrimoni 100.000,00 100.000,00 

   3. Valors representatius de deute 7.250,00 7.250,00 

         

B) ACTIU CORRENT 604.760,97 600.742,00  

   
    

  I. Existències 780,00 660,00 

  II. Usuaris, patroc. i deutors d’activitats i altres comptes a cobrar 89.109,25 90.485,06  

   1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 20.368,35 26.728,89  

   4. Altres deutors 53.757,49 51.186,70  

   6. Actius per impost corrent 14.299,15 12.170,93  

   7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques 684,26 398,54  

  IV. Inversions financeres a curt termini 340.000,00 320.098,71  

   1. Instruments de patrimoni 0,00 0,00  

   4. Altres actius financers 340.000,00 320.098,71  

  V. Periodificacions a curt termini 5.472,16 6.777,98  

  VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 169.399,56  182.720,25  

   1. Tresoreria 169.399,56  182.720,25  

   
    

TOTAL ACTIU 1.362.074,84   1.343.670,67 
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CAPÍTOL 6 GESTIÓ ECONÒMICA 

 

 

 

PATRIMONI NET I PASSIU 31/12/2018 31/12/2019 

         

A) PATRIMONI NET 1.066.903,74 1.066.949,31  
        

A-1) Fons propis 1.066.903,74 1.066.949,31 

  III. Excedents d'exercicis anteriors 1.066.762,96 1.066.903,80 

   1. Romanent 1.066.762,96 1.066.903,80  

  V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 140,78  45,51  

   
    

B) PASSIU NO CORRENT 5.700,00 5.700,00  

         

  I. Provisions a llarg termini 4.500,00 4.500,00 

   4. Altres provisions 4.500,00 4.500,00  

  II. Deutes a llarg termini 1.200,00 1.200,00  

   3. Altres deutes a llarg termini 1.200,00 1.200,00  

        

C) PASSIU CORRENT 289.471,10 271.021,36  

        

  II. Deutes a curt termini 0,00 0,00  

   5. Altres passius financers 0,00 0,00  

  IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 289.471,10 271.021,36  

   2. Creditors varis 59.605,05 53.314,40  

   3. Personal (remuneracions pendents de pagament) 13.326,41 11.804,87  

   4. Passius per impost corrent i altres deutes amb Adm. Públiques 216.539,64 205.902,09  

  V. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00  

        

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 1.362.074,84 1.343.670,67 
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CAPÍTOL 6 GESTIÓ ECONÒMICA 

 

 

 

COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT 31/12/2018 31/12/2019 

         

1. Ingressos de les activitats 852.810,24 861.540,56  

  a) Vendes i prestacions de serveis 671.316,16  675.637,94 

  d) Subvencions oficials de les activitats 181.494,08  185.902,62  

6. Altres ingressos de les activitats 232.557,41 229.812,51  

  a) Ingressos per arrendaments 15.369,36 13.585,31 

  b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent 217.188,05 216.227,20  

7. Despeses de personal -423.356,04 -444.268,82 

8. Altres despeses d'explotació -657.984,46 -621.119,82  

  a) Serveis exteriors -639.421,13 -603.353,42  

   a2) Arrendaments i cànons -17.171,68  -20.542,63  

   a3) Reparacions i conservació -48.200,91  -49.447,61  

   a4) Serveis de professionals independents -186.646,92  -172.626,63 

   a6) Primes d'assegurances -215.077,74  -210.537,38  

   a7) Serveis bancaris -129,81  -159,57  

   a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques -48.035,47  -40.344,88 

   a9) Subministraments -29.658,33  -25.118,61  

   a10) Altres serveis -94.500,27 -84.576,11  

  b) Tributs -9.792,60 -10.036,79 

  e) Despeses excepcionals -8.770,73 -7.729,61  

9. Amortització de l'immobilitzat -31.580,75 -33.525,05 

11. Excés de provisions 0,00 0,00  

13. Altres resultats 29.986,61 12.858,05  

        

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 2.433,01 5.297,43 

        

14. Ingressos financers 1.740,33 548,93 

15. Despeses financeres 0,00 -28,94 

        

II) RESULTAT FINANCER 1.740,33 519,99  

         

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 4.173,34 5.817,42  

19. Impostos sobre beneficis -4.032,56 -5.771,91  

        

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI 140,78 45,51  

 

 Dades pendents de ser aprovades i validades per la auditoria interna contractada amb   
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CAPÍTOL 7 SECRETARIA 

 

Funcions col·legials (Art. 9 dels Estatuts)   

- Complir i fer complir a les persones col·legiades, en allò que afecti la professió, les disposicions adoptades 

pels òrgans col·legials en matèria de la seva competència. 

- Dedicar una atenció especial a les persones col·legiades en els primers anys d’exercici i facilitar en la 

mesura que sigui possible el compliment de les seves càrregues col·legials i la seva formació professional. 

- Garantir que es cobreixin amb una assegurança els riscos de responsabilitat en què es pugui incórrer en 

l’exercici de la professió, i en el marc del que s’estableix en la normativa vigent. 

 

DADES  RELLEVANTS: 

S’han rebut 5.076 registres d’entrada i s’han realitzat 8.569 registres de sortida. 

 

La reserva de sales i despatxos ha estat sol·licitada 852 vegades durant l’any a una mitjana de 71 peticions 

al mes i 222 professionals han fet ús d’aquest servei, amb una mitjana d’ús de 3 hores i 8 minuts anuals 

per usuari. 
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EVOLUCIÓ CENS COL·LEGIAL 

S’està produint una tendència positiva de creixement col·legial en els últims anys, encara que sigui dels 

col·legiats no excercents i es manté constant la de excercent: 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Exercent 849 853 841 848 854 844 852 

No exercent 451 463 475 487 485 500 507 

TOTAL 1300 1316 1316 1335 1339 1344 1359 
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Fins a 3 anys de col·legiació De 3 a 5 anys de col·legiació De més de 5 anys de col·legiació Exercents no residents i no
exercents
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Funcions col·legials (Art. 9 dels Estatuts)   

- Organitzar i promoure activitats i serveis d’interès per a les persones col·legiades, de caràcter professional, 

formatiu, cultural, social, assistencial, de previsió i altres d’anàlegs, inclòs l’assegurament obligatori de la 

responsabilitat civil professional, per tal de garantir la seva competència professional, així com per facilitar 

la conciliació de la vida personal, familiar i professional. 

 

 

 

 

 

 

 

  

334 
Col·legiats 

usuaris 

461 
No col·legiats 

184 
Ponents 

1644 
Assistents 

+200 
Hores lectives 

 

75 
Activitats 

realitzades 
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1. Introducció  

Una de les competències i obligacions a complir per l’ICAT, és la de incentivar, oferir i facilitar la formació 

pels seus col·legiats i col·legiades i a aquelles persones estudiants de Dret amb vista a la seva posterior 

incorporació a la professió, tant en l’àmbit del Col·legi com en el de les Universitats de la seva demarcació 

territorial. Aquesta responsabilitat rau a l’article vuitè dels Estatuts de l’ICAT, sota la rúbrica de Funcions 

públiques del Col·legi.  

Així les coses, l’ICAT presta aquesta funció mitjançant l’Escola de Pràctica Jurídica, en endavant, EPJ.  

La formació s’executa amb dues modalitats: en primer lloc i de forma majoritària, de forma presencial o, en 

segon lloc, streaming/online. Presencialment l’ICAT disposa de dues sales: El Saló d’Actes, amb un 

aforament de més de 270 persones i la Sala de Formació, amb un aforament de més de 60 persones. 

Ambdues disposen de pantalla, projector, micròfons i tota la logística necessària per oferir ponències de 

manera òptima.  

Per aquells casos en els quals la formació és online, el col·legiat/ada té la opció de seguir la sessió des del 

seu dispositiu o bé, si ho prefereix, seguir-la a la Seu de l’ICAT. Per aquesta última opció, l’organització 

prepara la Sala amb una pantalla connectada a la ponència en concret. 

2. La plataforma web EPJ 

Durant l’any 2019 va posar-se en marxa la plataforma de formació de l’EPJ, creada amb la idea de 

reconfigurar la logística i la organització tant de la fase prèvia a la formació com la posterior. Així, la persona 

interessada i, per descomptat, tots els col·legiats i col·legiades de l’ICAT han pogut registrar-se a aquesta 

nova plataforma i tenir al seu abast tota la informació dels cursos (data i hora, objectius, informació sobre 

els ponents, material relacionat, bibliografia i vídeo de la jornada en concret, entre d’altres), gestionar la 

inscripció i seguiment dels cursos així com obtenir el certificat digital de cada una de les jornades a les que 

assisteixi. 
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Més de 800 altes a la plataforma durant l’any 2019.  
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3. Organització  

Estan creades les següents comissions:  

 Deontologia professional. 

 Honoraris. 

 Torn d’Ofici i Assistència al Detingut. 

 Relacions amb l’Administració i la Justícia. 

 Llengua catalana. 

 Conciliació, Polítiques per la Igualtat i Atenció al Col·legiat. 

 Normativa. 

 Formació continuada: 

 

o Secció de Dret Penal. Creada per acord de Junta en data de 03/03/2017. 

o Secció de Dret del Treball i la Seguretat Social. Creada per acord de Junta en data de 

03/03/2017. 

o Secció de Dret de Família. Creada per acord de Junta en data de 03/03/2017. 

o Secció de Dret Administratiu. Creada per acord de Junta en data de 03/03/2017. 

o Secció de Dret Civil. Creada per acord de Junta en data de 03/03/2017. 

o Secció de Dret Mercantil i Concursal. Creada per acord de Junta en data de 

03/03/2017.  

o Secció de Dret d’Estrangeria. Creada per acord de Junta en data de 03/03/2017. 

o Secció de Dret Financer i Tributari. Creada per acord de Junta en data de 03/03/2017. 

o Secció de Dret Animal. Creada per acord de Junta en data de 03/03/2017. 

o Secció de Drets Humans. Creada per acord de Junta en data de 03/03/2017 

o Secció de Dret a la Segona Oportunitat. Creada per acord de Junta en data de 

03/03/2017. 

o Secció de Dret Marítim i dels Transports. Creada per acord de Junta en data de 

03/03/2017. 

o Secció de Dret Bancari. Creada per acord de Junta en data de 03/03/2017. 

o Secció de Dret d’Arrendaments i Propietat Horitzontal. Creada per acord de Junta en 

data de 03/03/2017. 

o Secció de Dret Compliance Penal. Creada per acord de Junta en data de 03/03/2017. 

o Secció de Dret Processal Civil. Creada per acord de Junta en data de 03/03/2017. 

o Secció de Dret de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Creada per 

acord de Junta en data de 03/03/2017. 

o Secció de Dret de l’Esport. Creada per acord de Junta en data de 26/04/2018. 

o Secció de Dret del Consum. Creada per acord de Junta en data de 14/09/2018.  



 

Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona 35 

 

CAPÍTOL 8 FORMACIÓ  

 

Presidències de seccions pendents de disposar de fotografia: 

Alberto Venegas - Dret Penal; Andreu Reverter – Dret Bancari; Antonio Arenas - Dret Civil; José Antonio 

Jiménez – Dret Mercantil i Concursal; Lluis Badia – Segona Oportunitat; Lorenzo Santos – Arrendaments; 

Maite Jiménez - Dret Estrangeria i Pablo Navarro - Dret Administratiu. 

La direcció de l’EPJ, actualment, la lidera el Dr. Federic Adan Domènech. Aquesta figura és un important fil 

conductor entre la formació, els ponents i la temàtica que serà objecte d’estudi.  

El Director, també en permanent contacte amb les presidències de les Comissions i les Seccions, decideix 

i supervisa la tasca de l’àrea de formació de l’ICAT.  
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Les Comissions i les Seccions es reuneixen periòdicament i, en compliment de les seves responsabilitats, decideixen sobre si hi ha temes d’actualitat i interès col·legial, 

legislatiu i/o jurisprudencial tant pràctic com teòric. Si es fixa un assumpte, es passa la informació a l’àrea de formació i s’engega el procés administratiu i jurídic.  

SECCIÓ 

Número 
de 

reunion
s 

GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL 

CONF
. 

ASS
. 

CONF
. 

ASS
. CONF. ASS. CONF. ASS. CONF. ASS. CONF. ASS. CONF. ASS. CONF. ASS. CONF. ASS. CONF. ASS. CONF. ASS. CONF. ASS. 

DRET CIVIL 

PROCESSAL 0                                             0 0 

2a 
OPORTUNITAT 0                                             0 0 

ARRENDAMENT

S I PROPIETAT 
HORITZONTAL 0                                             0 0 

COMPLIANCE 

PENAL 0                                             0 0 

DDHH 1         3 6                                 3 6 

DRET FAMILIA 10 6 9 7 8 17 15 11 15 10 13 13 13 10 10 12 14 13 12 7 9   0 106 118 

DRET DEL 

TREBALL 6 7 10 9 9 9 7   0 10 11 18 18                 8 8 61 63 

DRET 
ESTRANGERIA 5     5 5 5 6 4 6     5 6             2 6     21 29 

DRET FINANCER 

I TRIBUTARI 0                                             0 0 

DRET MARITIM 0                                             0 0 

DRET 
MERCANTIL 0               2                             0 2 

DRET PENAL 8 6 7 9 7 7 0 7 4 6 7 6 8       7 8 18     8 10 57 68 

TIC 4     2 2         4 6     4 4     3 3         13 15 

GAJ 0                                             0 0 

DRET BANCARI 0                                             0 0 

DRET 
ADMINISTRATIU 0                                             0 0 

DRET CIVIL 3     3 3   0   0 4 4 4 4       2           0 11 13 

DRET ANIMAL 2 3 3 5 2   0   0   0   0       4           0 8 9 

DRET DE 
L'ESPORT 4 5 6 4 5   0 4 3   0 3 4       2           0 16 20 

DRET DEL 
CONSUM 6 8 9 5 7   0 6 6 7 10 7 6           8 5 6   6 38 58 

TOTAL 39 35 44 49 48 41 34 32 36 41 51 56 59 14 14 12 29 24 41 14 21 16 24 280 323 
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COMISSIÓ 

Número 

de 
reunions 

GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL 

CONF. ASS. CONF. ASS. CONF. ASS. CONF. ASS. CONF. ASS. CONF. ASS. CONF. ASS. CONF. ASS. CONF. ASS. CONF. ASS. CONF. ASS. CONF. ASS. 

DEONTOLOGIA 
PROFESSIONAL 0           8                                 0 8 

HONORARIS 0       10       10       8       7       8     0 43 

FORMACIÓ 
CONTINUADA 0                                             0 0 

TOAD 0   7   5   0   12   12   7   8   7       7     0 65 

RELACIONS AMB 
L'ADMINISTRACIÓ 
I LA JUSTÍCIA 0                                             0 0 

LLENGUA 
CATALANA 0                                             0 0 

MEDIACIÓ 0                       4                     0 4 

CONCILIACIÓ, 
POLÍTIQUES PER 
LA IGUALTAT I 
D'ATENCIÓ AL 

COL·LEGIAT 0       5                               3     0 8 

NORMATIVA 0                       4   4                 0 8 

TOTAL 0 0 7 0 20 0 8 0 22 0 12 0 23 0 12 0 14 0 0 0 18 0 0 0 136 

 

Les seccions estan constituïdes per  431 persones  col·legiades a l’ICAT. 

DRET CIVIL PROCESSAL; 13
2a OPORTUNITAT; 19

ARRENDAMENTS I PROPIETAT 
HORITZONTAL; 18

COMPLIANCE PENAL; 16

DDHH; 6

DRET FAMILIA; 57

DRET DEL TREBALL; 46

DRET ESTRANGERIA; 20

DRET FINANCER I TRIBUTARI; 9DRET MARITIM; 10DRET MERCANTIL; 13

DRET PENAL; 45

TIC; 10

DRET BANCARI; 34

DRET ADMINISTRATIU; 17

DRET CIVIL; 42

DRET ANIMAL; 19

DRET DE L'ESPORT; 15
DRET DEL CONSUM; 22



 

Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona 38 

 

PRESIDENT

Degà ICAT

Manel Albiac

Vocal

Director Escola 
Pràctica Jurídica
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Xavier Jou
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President AP 
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Secretaria Coordinadora 

María Luengo
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Així mateix, es crea un Consell Assessor. Aquest té la funció principal de garantir tant la qualitat de la 

formació de l’EPJ com la proposta d’activitats. El Consell Assessor dues vegades a l’any es reuneix: la 

primera durant el primer semestre, per identificar les necessitats formatives i la segona, durant el segon 

semestre, per rendir comptes sobre la formació. 

La composició del Consell és la següent: 

 

 

 

 

 

 

4. Col· laboracions  

Durant aquest any s’han realitzat diferents col·laboracions amb les següents entitats per ajudar a fer la 

tasca de formació:  
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Llistat d’activitats 

DATA TÍTOL 
SECCIÓ 

ORGANITZADORA 

07/01/2019 
AEDAF- Sessió en relació al 

dictamen de la Comissió europea 
sobre el model 720 

AEDAF amb la col·laboració de la 
Secció de Dret financer i tributari 

10/01/2019 
II Jornades de Dret animal de 
l’ICAT: Els animals en el Dret 

administratiu 
Secció de Dret animal 

11/01/2019 
II Jornades de Dret animal de 
l’ICAT: Els animals en el Dret 

administratiu 
Secció de Dret animal 

14/01/2019 
Sessió informativa de l’AT per l’any 

2019 
Dret financer i tributari 

22/01/2019 
El delicte d’administració deslleial 

al CP 
CGAE 

25/01/2019 
Jornada sobre especialització en la 

Jurisprudència del TS 
EPJ-Compartida 

0

5

10

15

20

25

Formació per mesos
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05/02/2019 
AEDAF- Compravenda i 

transmissió d’empreses. 1a. sessió 
AEDAF amb la col·laboració de la 
Secció de Dret financer i tributari 

11/02/2019 
AEDAF- Sessió informativa sobre 

les notificacions electròniques 
AEDAF amb la col·laboració de la 
Secció de Dret financer i tributari 

12/02/2019 
AEDAF- Compravenda i 

transmissió d’empreses. 2a. sessió 
AEDAF amb la col·laboració de la 
Secció de Dret financer i tributari 

12/02/2019 
Tirant online. Per què anar a un 

arbitratge? Avantatges i 
inconvenients 

Tirant lo Blanch (Conveni ICAT) 

18/02/2019 
AEDAF- Tancament fiscal 2018. 

Check list i consideracions a tenir 
presents 

AEDAF amb la col·laboració de la 
Secció de Dret financer i tributari 

19/02/2019 
AEDAF- Compravenda i 

transmissió d’empreses. 3a. sessió 
AEDAF amb la col·laboració de la 
Secció de Dret financer i tributari 

20/02/2019 
L’execució de les resolucions als 

procediments de família 
Secció de Dret de família 

21/02/2019 
Com conviuen els procediments 

sancionadors laboral i de 
compliance a les empreses? 

Secció de Compliance penal 

25/02/2019 AEDAF- Grup IRPF 
AEDAF amb la col·laboració de la 
Secció de Dret financer i tributari 

26/02/2019 Consumidors i noves tecnologies Secció TIC 

27/02/2019 
AEDAF- Curs avançat del 

procediment tributari 
AEDAF amb la col·laboració de la 
Secció de Dret financer i tributari 

01/03/2019 La política en gènere femení COMISSIO IGUALTAT 

07/03/2019 
AEDAF- Curs avançat del 

procediment tributari 
AEDAF amb la col·laboració de la 
Secció de Dret financer i tributari 

11/03/2019 
AEDAF- Sessió sobre la base de 

dades Wolters Kluwer la ley 
AEDAF amb la col·laboració de la 
Secció de Dret financer i tributari 

11/03/2019 
Jornades d’arbitratge 2019. 1a. 

sessió 
Tribunal Arbitral de Tarragona 

14/03/2019 
Jornades d’arbitratge 2019. 2a. 

sessió 
Tribunal Arbitral de Tarragona 

18/03/2019 AEDAF- Tributació internacional 
AEDAF amb la col·laboració de la 
Secció de Dret financer i tributari 

19/03/2019 
Mediació penal i pràctiques 

restauratives 
Comissió de Mediació 

22/03/2019 
I Jornada de Dret de l’esport. La 

violència al futbol 
Secció de Dret de l’esport 

25/03/2019 
Modificació del CP en matèria de 
trànsit: tornen les antigues faltes? 

Secció de Dret penal 

25/03/2019 AEDAF- Sessió Grup ESFL 
AEDAF amb la col·laboració de la 
Secció de Dret financer i tributari 

26/03/2019 
Tributació dels lloguers d’immobles 
des de la vessant de l’IRPF i l’IVA 

Secció de Dret financer i tributari 

01/04/2019 
VIII Jornades de mediació a 

Tarragona. 1a. sessió 

Universitat Rovira i Virgili amb la 
col·laboració de la Comissió de 

Mediació 

01/04/2019 
Jornades d’arbitratge 2019. 3a. 

sessió 
Tribunal Arbitral de Tarragona 

01/04/2019 
AEDAF- Grup de gestió de 

despatxos 
AEDAF amb la col·laboració de la 
Secció de Dret financer i tributari 

02/04/2019 Curs VIDO 2019 1a. sessió CICAC 
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02/04/2019 
VIII Jornades de mediació a 

Tarragona. 2a. sessió 

Universitat Rovira i Virgili amb la 
col·laboració de la Comissió de 

Mediació 

03/04/2019 
VIII Jornades de mediació a 

Tarragona. 3a. sessió 

Universitat Rovira i Virgili amb la 
col·laboració de la Comissió de 

Mediació 

03/04/2019 
Jornades d’arbitratge 2019. 4a. 

sessió 
Tribunal Arbitral de Tarragona 

04/04/2019 Curs VIDO 2019 2a. sessió CICAC 

08/04/2019 
Anàlisi de la Llei de crèdit 

immobiliari i STJUE sobre el 
venciment anticipat 

Secció de Dret processal civil i de 
Dret civil 

08/04/2019 AEDAF- Grup IVA 
AEDAF amb la col·laboració de la 
Secció de Dret financer i tributari 

09/04/2019 Curs VIDO 2019 3a. sessió CICAC 

09/04/2019 
Intervenció del Ministeri Fiscal als 

procediments de família 
Secció de Dret de família 

11/04/2019 Curs VIDO 2019 4a. sessió CICAC 

16/04/2019 Curs VIDO 2019 5a. sessió CICAC 

23/04/2019 Curs VIDO 2019 6a. sessió CICAC 

24/04/2019 Presentació EATF-ORIENTA 
Departament de Justícia de la 

Generalitat de Catalunya 

25/04/2019 Curs VIDO 2019 7a. sessió CICAC 

07/05/2019 Curs VIDO 2019 8a. sessió CICAC 

09/05/2019 Curs VIDO 2019 8a. sessió CICAC 

09/05/2019 
Polítiques públiques de protecció 

animal 
Secció de Dret animal 

13/05/2019 
Congrés homenatge Manuel 

Miranda: la prova penal 

Departament de Dret privat, 
processal i financer de la URV i 

EPJ de l’ICAT 

13/05/2019 AEDAF- Compliance tributari 
AEDAF amb la col·laboració de la 
Secció de Dret financer i tributari 

14/05/2019 
Congrés homenatge Manuel 

Miranda: la prova penal 

Departament de Dret privat, 
processal i financer de la URV i 

EPJ de l’ICAT 

14/05/2019 Curs VIDO 2019 9a. sessió CICAC 

16/05/2019 Curs VIDO 2019 10a. sessió CICAC 

16/05/2019 
III Trobada de Comissions, 

Seccions i Grups d’Estudi dels 
Drets animals dels ICAs espanyols 

Secció de Dret animal 

17/05/2019 
III Trobada de Comissions, 

Seccions i Grups d’Estudi dels 
Drets animals dels ICAs espanyols 

Secció de Dret animal 

21/05/2019 Curs VIDO 2019 11a. sessió CICAC 

27/05/2019 
AEDAF- Tributació Impost de 

Societats 
AEDAF amb la col·laboració de la 
Secció de Dret financer i tributari 

28/05/2019 Curs VIDO 2019 12a. sessió CICAC 

30/05/2019 Curs VIDO 2019 13a. sessió CICAC 

31/05/2019 II Jornada de Ciberseguretat Secció TIC 

03/06/2019 AEDAF- Grup Mercantil 
AEDAF amb la col·laboració de la 
Secció de Dret financer i tributari 
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07/06/2019 
Registre horari dels treballadors: 

aplicació i control per part de 
l’administració 

Secció de Dret del Treball i 
Seguretat Social 

10/06/2019 

Novetats sobre arrendaments 
urbans. Anàlisi del RDL 7/2019, d’1 

de març, de mesures urgents en 
matèria d’habitatge i lloguer 

Secció d’Arrendaments Urbans i 
Cambra de la Propietat Urbana de 

Tarragona 

11/06/2019 
Curs VIDO 2019 Pràctiques 

presencials 
CICAC 

13/06/2019 
Curs VIDO 2019 Pràctiques 

presencials 
CICAC 

13/06/2019 
Congrés Internacional 

d’Investigadors en immigració i 
asil. 

URV i Secció d’Estrangeria i Drets 
Humans 

20/06/2019 
Jornada sobre la justiciabilitat dels 
crims contra la humanitat. Què se 
n’ha fet de la Memòria Històrica? 

CICAC 

 
21/06/2019 

 
Curs VIDO 2019 Prova final 

 
CICAC 

21/06/2019 
Serveis tècnics de Punt de 
Trobada: una aproximació 

Secció de Dret de família i Servei 
Tècnic del Punt de Trobada 

 
16/09/2019 

 
AEDAF- Procediment Tributari 

AEDAF amb la col·laboració de la 
Secció de Dret financer i tributari 

 
30/09/2019 

 
AEDAF- Procediment Tributari 

AEDAF amb la col·laboració de la 
Secció de Dret financer i tributari 

03/10/2019 
 

L’arbitratge al món empresarial. 
Avantatges de l’ús de l’arbitratge al 

món empresarial 

ICAT, TAT i Cambra de Comerç 
de Valls 

07/10/2019 
 

AEDAF- Innovació tecnològica a 
les PYMES, eines per optimitzar la 

inversió I+D+I 

AEDAF amb la col·laboració de la 
Secció de Dret financer i tributari 

16/10/2019 
 

Ponència sobre la STS d’11 de 
setembre de 2019 sobre el 

venciment anticipat 

Secció de Dret Bancari i Secció 
de Dret Processal Civil 

 
21/10/2019 

 

AEDAF- Grup de Tributació 
Indirecte 

AEDAF amb la col·laboració de la 
Secció de Dret financer i tributari 

 
28/10/2019 

 

Jornades: Problemes pràctics de la 
segona oportunitat 

Secció de Dret a la Segona 
Oportunitat i Secció de Dret 

Mercantil i Concursal 
 

 
28/10/2019 

 
AEDAF- Grup Internacional 

AEDAF amb la col·laboració de la 
Secció de Dret financer i tributari 

 
04/11/2019 

 

Jornades: Problemes pràctics de la 
segona oportunitat 

 
Secció de Dret a la Segona 
Oportunitat i Secció de Dret 

Mercantil i Concursal 
 

 
05/11/2019 

 

Curs d’especialització lletrada en 
estrangeria 2019 

CICAC 
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07/11/2019 

Ponència: Fiscalitat en clubs i 
entitats esportives 

 
Secció de Dret de l’Esport 

 

 
11/11/2019 

 

Jornades: Problemes pràctics de la 
segona oportunitat 

 
Secció de Dret a la Segona 
Oportunitat i Secció de Dret 

Mercantil i Concursal 
 

18/11/2019 AEDAF- Grup Internacional 
 

AEDAF amb la col·laboració de la 
Secció de Dret financer i tributari 

 
20/11/2019 

 

Conferència: Aspectes medico-
legals de l’eutanàsia 

EPJ de l’ICAT i Col·legi Oficial de 
Metges de Tarragona 

 
21/11/2019 

GAJT Formació: Taula col·loqui: 
Aspectes pràctics del judici oral en 

els procediments de VIDO 
GAJT Formació 

 
22/11/2019 

 

Conferència: Administració pública, 
transparència i compliment 

normatiu 
Secció de Compliance Penal 

 
22/11/2019 

 

Ponència: Violència de gènere, 
menors i noves tecnologies 

Comissió de Conciliació, 
Polítiques per la Igualtat i 

d’Atenció al Col·legiat 

 
27/11/2019 

 

Conferència: Accions del Banc 
Popular i protecció del consumidor 

Secció de Dret del Consum 

 
28/11/2019 

 

Conferència: La normativa sobre 
l’aportació de la prova 

d’estrangeria: legalització i 
traducció de documents estrangers 

Secció d’Estrangeria 

 
28/11/2019 

 

Conferència: Problemes de la fase 
de constrenyiment i embargament 

dels comptes judicials 
Secció de Dret Processal Civil 

 
29/11/2019 

 
VII Jornades de Dret Portuari 

Secció de Dret Administratiu i Port 
de Tarragona 

 
04/12/2019 

 
III Jornades de Dret Marítim 

Secció de Dret Marítim i dels 
Transports amb la col·laboració 

del Port de Tarragona 

 
10/12/2019 

 

Conferència: Impost sobre 
Successions i Donacions en la 

tributació dels no residents 
Secció de Dret Financer i Tributari 

 
13/12/2019 

 

Conferència: Delictes d’odi, per 
l’Associació GAYLESPOL 

Comissió de Conciliació, 
Polítiques per la Igualtat i 

d’Atenció al col·legiat 

 
13/12/2019 

 
Conferència: Correbous. El final? Secció de Dret Animal 

 
16/12/2019 

 

Jornada: Estudi de la 
Jurisprudència de l’Audiència 

Provincial de Tarragona 

Escola de Pràctica Jurídica de 
l’ICAT 
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Resum activitats 

 AEDAF- Sessió en relació al dictamen de la Comissió europea sobre el model 720 

Realització: 7 de gener de 2019. 

Organització: AEDAF amb la col·laboració de la Secció de Dret Financer i Tributari. 

Ponent: Sr. Ángel Ma. Ceniceros. Responsable del Gabinet d’Estudis de la Delegació Catalana d’AEDAF. 

Hores lectives: Una hora i trenta minuts. 

Resum: Anàlisi del contingut del dictamen de la Comissió europea sobre el model 720 i la regularització 

dels béns a l’estranger.  

 II Jornades de Dret animal a l’ICAT: Els animals en el Dret administratiu 

Realització: 10 i 11 de gener de 2019. 

Organització: Secció de Dret animal. 

Ponent: Sr. Carlos Serrano, advocat de la Generalitat de Catalunya; Sr. José Guijarro Martínez, Sargent 

de la Guàrdia Urbana de Tarragona; Sr. Roberto López Fernández, Tinent Cap de la Secció SEPRONA de 

la Guàrdia Civil de Tarragona; Sr. Cándido Rincón Olmedo, Cap de l’àrea regional del cos d’agents rurals 

de Tarragona; Sr. Oriol Bru Gilabert, Cap de la unitat regional del medi ambient de la regió policial del Camp 

de Tarragona; Sra. María José del Barrio, Jutgessa del Jutjat Social núm.1 de Tarragona i membre 

d’Intercids;  Sra. Marta Reynals, Secretària de la Secció de Dret animal; Sr. Marcos J. Ibáñez, expert en 

comunicació i conducta canina; Sra. Aina Paredes, vicepresidenta de la Secció de Dret animal; Sr. Ignacio 

Monreal, Fiscal de medi ambient de Tarragona; Sr. Josep M. Maldonado, cofundador d’APDDA. 

Hores lectives: Deu hores. 

Resum: Tractament del dret animal en àmbit administratiu i la seva actualitat legislativa.  

 Sessió informativa de l’Agència Tributaria per l’any 2019 

Realització: 14 de gener de 2019. 

Organització: Secció de Dret financer i tributari. 
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Ponent: Sr. Guillermo Pachecho, Cap de la Dependència de Gestió; Sr. Germán Puerto Verdú, Cap de la 

Dependència informàtica de l’AEAT. 

Hores lectives: Dues hores. 

Resum: Explicar les novetats de les declaracions informatives 2018 i anàlisi dels aspectes dels dissenys 

de registre, TGVI-online i formularis web.   

 El delicte d’administració deslleial al Codi Penal 

Realització: 22 de gener de 2019. 

Organització: Formació continuada CGAE. 

Ponent: Sr. Joaquín Elías Gadea, Magistrat; Sr. Miguel Capuz Soler, advocat i Sr. Oriol Rusca, advocat. 

Hores lectives: Dues hores. 

Resum: Estudi de les divergències entre el delicte d’administració deslleial i el delicte d’apropiació 

indeguda. La jornada es va realitzar presencialment a la seu de l’ICAT i retransmesa online a tots els 

Consells i ICAs d’Espanya.  

 Jornada sobre especialització en la jurisprudència del Tribunal Suprem 

Realització: 25 de gener de 2019. 

Organització: Escola de Pràctica Jurídica. 

Ponent: Sr. Francisco Javier Orduña, Magistrat del Tribunal Suprem i Catedràtic de Dret Civil de València 

i Sr. Carlos Sánchez Martín, Magistrat i Lletrat del Gabinet Tècnic del Tribunal Suprem. 

Hores lectives: Sis hores. 

Resum: Anàlisi de la Jurisprudència del Tribunal Suprem en relació a: clàusules abusives, clàusula rebus 

sic stantibus, dret de successions, dret de contractes, dret d’assegurances i productes bancaris.   

 Compravenda i transmissió d’empreses 

Realització: 5, 12 i 19 de febrer de 2019 

Organització: AEDAF amb la col·laboració de la Secció de Dret Financer i Tributari. 
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Ponent: Sra. Almudena Fernández Bombín, Senior Manager Auditoria Deloitte; Sr. Simeón García-Nieto 

Nubiola, Partner/Lawyer de Ernst & Young Abogados i Sr. Carlos Ramírez Sánchez, associat sènior/fiscal 

a Cuatrecasas. 

Hores lectives: Nou hores. 

Resum: Curs sobre el procediment de transmissió d’empreses i els aspectes mercantils i fiscals més 

rellevants així com la comptabilització de les operacions d’adquisició d’empreses. 

 AEDAF- Sessió informativa sobre les notificacions electròniques 

Realització: 11 de febrer de 2019 

Organització: AEDAF amb la col·laboració de la Secció de Dret Financer i Tributari. 

Ponent: Sr. Jordi Baqués i Artó. Delegat d’AEDAF de Catalunya. 

Hores lectives: Una hora i trenta minuts. 

Resum: Sessió sobre les notificacions electròniques i resolució dels dubtes dels assistents. 

 Tirant online- Per què anar a un arbitratge? Avantatges i inconvenients 

Realització: 12 de febrer de 2019 

Organització: Tirant lo Blanch. 

Ponent: Sra. Silvia Barona Vilar, Catedràtica de Dret Processal de la Universitat de València. Presidenta 

del Tribunal d'Arbitratge i Mediació de la Càmbra de València i Directora del Grup d'excel·lència MedArb i 

del Prometeo 2018/111. 

Hores lectives: Dues hores. 

Resum: Coneixement de les ADR (alternative dispute resolution) i debatre sobre l’actualitat de l’arbitratge. 

 AEDAF- Tancament fiscal 2018, check list i consideracions a tenir presents 

Realització: 18 de febrer de 2019 

Organització: AEDAF amb la col·laboració de la Secció de Dret Financer i Tributari. 

Ponent: Sr. Francisco Pretus Labayen. Cap del Grup IS de la Delegació Catalana-AEDAF. 

Hores lectives: Una hora i trenta minuts. 
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Resum: Parlar sobre el tancament fiscal 2018, check list i consideracions a tenir presents. 

 L’execució de les resolucions als procediments de família 

Realització: 20 de febrer de 2019 

Organització: Secció de Dret de família. 

Ponent: Sr. Javier Ramos, Jutge titular del Jutjat de 1a. Instància núm. 7 de Reus. 

Hores lectives: Dues hores. 

Resum: Coneixement de l’aplicació de les sentències referents a la guarda i custòdia en casos 

d’incompliment convencional, resolució de dubtes relatius a la fase de l’execució de la sentència i atenció 

a l’eficàcia de l’execució de la sentència.  

 Com conviuen els procediments sancionadors laboral i de compliance a les empreses? 

Realització: 21 de febrer de 2019 

Organització: Secció de Dret de Compliance penal. 

Ponent: Sr. Francisco Javier Sánchez Icart, Magistrat jutge del Jutjat Social núm. 3 de Tarragona. 

Hores lectives: Dues hores. 

Resum: Es va donar resposta a les preguntes enviades prèviament al ponent. Bàsicament, el conflicte 

d’interessos que es planteja entre el Compliance penal i el dret laboral sancionador.  

 AEDAF- Grup IRPF 

Realització: 25 de febrer de 2019 

Organització: AEDAF amb la col·laboració de la Secció de Dret Financer i Tributari. 

Ponent: Sr. David Gavarró; Sr. Joan Prats i Sr. Albert Pujol, advocats. 

Hores lectives: Una hora i trenta minuts. 

Resum: Tractar el règim fiscal de les aportacions a les Mutualitats de Previsió Social, quan són alternatives 

al règim especial dels treballadors autònoms.  

 Consumidors i noves tecnologies 



 

Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona 49 

 

CAPÍTOL 8 FORMACIÓ  

 

Realització: 26 de febrer de 2019 

Organització: Secció TIC. 

Ponent: Sr. Albert Conde Olano, advocat i Sr. Manuel Horacio García, Magistrat de l’Audiència Provincial 

de Tarragona. 

Hores lectives: Dues hores. 

Resum: Debat sobre la contractació electrònica, conèixer com incideix amb la Llei de protecció de dades; 

el perfeccionament i desistiment dels contractes electrònics i la protecció del consumidor respecte de les 

noves tecnologies.  

 AEDAF- Curs avançat del procediment tributari 

Realització: 27 de febrer i 7 de març de 2019 

Organització: AEDAF amb la col·laboració de la Secció de Dret Financer i Tributari. 

Ponent: Sr. Jaime Rodríguez Pérez, advocat fiscalista; Sr. Joan Iglesias Capellas, advocat fiscalista; Sra. 

Rosa María Pérez Fernández, advocada fiscalista i Sra. Mireia de Pol Cruz, advocada fiscalista. 

Hores lectives: Tres hores. 

Resum: Tractar l’accés a la jurisdicció contenciosa administrativa, el procediment ordinari i les especialitats 

del procediment abreujat i els recursos de resolucions processals.  

 La política en gènere femení 

Realització: 1 de març de 2019 

Organització: Comissió de conciliació, polítiques d’igualtat i d’atenció col·legial. 

Ponent: Representants de la política catalana, moderades per la Sra. Mar Serna, ex-consellera d’Indústria 

i treball de la Generalitat de Catalunya. 

Hores lectives: Dues hores. 

Resum: En relació al Dia Internacional de la Dona, l’ICAT es va sumar als actes de celebració d’aquesta 

diada amb una jornada sobre el paper de la dona en el món de la política.  

 Jornades d’arbitratge 2019 
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Realització: 11 i 14 de març i 1 i 3 d’abril de 2019 

Organització: Tribunal Arbitral de Tarragona. 

Ponent: Sra. Cristina Penalba Sánchez, advocada i membre del TAT; Sr. Frederic Munné Catarina, advocat  

i membre del TAB; Sr. Pedro Yúfera Sales, advocat, àrbitre i degà emèrit de l’ICAB; Sra. Queralt Reig 

Fàbrega, advocada i vicepresidenta del Tribunal català de l’esport; Sr. José María Rojí Buqueras, advocat 

i ex membre del TAB; Sra. Marta Legarreta Fontelles, advocada i àrbitre i Sra. Cristina Roy Pérez, 

professora titular de dret mercantil de la UB. 

Hores lectives: Vuit hores. 

Resum: Estudi de la redacció del conveni arbitral i la designació d’àrbitres; la fase d’ordenació del procés, 

al·legacions i mesures cautelars; el laude i les costes; l’arbitratge esportiu, el societari, l’immobiliari i el 

financer.  

 AEDAF- Sessió sobre la base de dades Wolters Kluwer La Ley 

Realització: 11 de març de 2019 

Organització: AEDAF amb la col·laboració de la Secció de Dret Financer i Tributari. 

Ponent: Sr. Jordi Baqués i Artó. Delegat d’AEDAF Catalunya. 

Hores lectives: Una hora i trenta minuts. 

Resum: Conèixer i aprendre aquelles habilitats o recursos que aporten valor afegit a la tasca diària de 

l’advocacia en relació a la cerca a bases de dades jurídiques.  

 AEDAF- Tributació internacional 

Realització: 18 de març de 2019 

Organització: AEDAF amb la col·laboració de la Secció de Dret Financer i Tributari. 

Ponent: Sr. Jordi Baqués i Artó. Delegat d’AEDAF Catalunya. 

Hores lectives: Una hora i trenta minuts. 

Resum: Crítica de la transposició de la Directiva 2018/822; la noció d’abús i beneficis efectius de la doctrina 

recent del TJUE relativa a la Directiva matriu-filial i la Directiva d’interessos i cànons i la situació  
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actual dels règims fiscals especials de l’Impost de Societats al Principat d’Andorra i la incidència a les 

estructures internacionals. 

 Mediació penal i pràctiques restauratives 

Realització: 19 de març de 2019 

Organització: Comissió de Mediació de l’ICAT. 

Ponent: Sra. Silvina Martins, mediadora penal del programa de justícia restaurativa. 

Hores lectives: Dues hores. 

Resum: Donar a conèixer una alternativa a la via judicial en determinats supòsits de fet penals; resoldre 

les necessitats i els interessos de les víctimes, reparació del dany i potenciar el paper de les víctimes durant 

el procediment.  

 I Jornada de Dret de l’esport. La violència al futbol 

Realització: 22 de març de 2019 

Organització: Secció de Dret de l’esport. 

Ponent: Sra. Anna Almécija, advocada i criminòloga; Sr. Javier Latorre, director de l’àrea de compliment 

normatiu del FCF; Sr. Florentino Villabona, director d’Integritat i seguretat de LaLiga; Sra. Ainara Acevedo, 

àrbitra de 1a. divisió femenina i internacional; Sr. Enrique Martín Monreal, entrenador club gimnàstic SAD i 

Sr. Joan Collet i Diví, ex president del RCD Espanyol. 

Hores lectives: Cinc hores lectives. 

Resum: Donar a conèixer la Secció de Dret de l’esport de l’ICAT; analitzar la violència al futbol i enforcar 

els delictes d’odi als esdeveniments esportius.  

 Modificació del Codi Penal en matèria de trànsit; tornen les antigues faltes? 

Realització: 25 de març de 2019 

Organització: Secció de Dret penal. 

Ponent: Sr. Eloy Velasco Núñez, magistrat de l’Audiència Nacional. 

Hores lectives: Dues hores. 
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Resum: Anàlisi de la reforma del Codi penal en aquesta matèria; estudi de la introducció dels tres supòsits 

que es consideren imprudència greu per disposició de la llei i una interpretació autèntica de la imprudència 

menys greu; l’augment de la punició en aquest tipus de conductes i la introducció del delicte 

d’abandonament del lloc de l’accident.  

 AEDAF- Sessió Grup ESFL 

Realització: 25 de març de 2019 

Organització: AEDAF amb la col·laboració de la Secció de Dret Financer i Tributari. 

Ponent: Sr. Raimon Bergós Civit, advocat i secretari general de la Coordinadora Catalana de Fundacions 

i membre d’AEDAF i Sr. Héctor Gabriel de Urrutia, advocat de Cuatrecasas.  

Hores lectives: Una hora i trenta minuts. 

Resum: Propostes de reforma dels incentius fiscals al mecenatge, regulats a la Llei 49/2002, així com les 

proposicions de llei que han plantejat alguns partits polítics.  

 Tributació dels lloguers d’immobles des de la vessant d’IRPF i IVA 

Realització: 26 de març de 2019 

Organització: Secció de Dret Financer i Tributari. 

Ponent: Sr. Ángel María Ceniceros, responsable del Gabinet d’Estudis de la Delegació catalana de 

l’AEDAF.  

Hores lectives: Dues hores. 

Resum: Anàlisi de l’afectació de l’IRPF i l’IVA als lloguers d’immobles.  

 VIII Jornades de mediació a Tarragona 

Realització: 1, 2 i 3 d’abril de 2019 

Organització: Taula per a la mediació a Tarragona. 

Ponent: Professionals de la mediació i la pedagogia amb la participació de la Sra. Mª José Bertomeu 

Bertomeu, advocada i mediadora de l’ICAT.  

Hores lectives: Dotze hores. 
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Resum: Orientar a la millora de la convivència i el diàleg, en un context de millora i desenvolupament dels 

valors, el civisme, la convivència i la diversitat en l’exercici de la cultura de pau per un món més just orientat 

a la mediació com a mètode de resolució de conflictes. 

 AEDAF- Sessió Grup de Gestió de despatxos 

Realització: 1 d’abril de 2019 

Organització: AEDAF amb la col·laboració de la Secció de Dret Financer i Tributari. 

Ponent: Sr. Oriol López Villena, consultor i assessor empresarial.  

Hores lectives: Una hora i trenta minuts. 

Resum: Debat sobre com generar negoci de forma proactiva als despatxos i de com promoure estratègies 

d’acceleració de l’activitat comercial. Dinàmiques positives de les organitzacions per tal d’augmentar 

ingressos i rendiment de l’activitat professional.  

 Curs d’especialització lletrada en violència de gènere 

Realització: 2, 4, 9, 11, 16, 23 i 25 d’abril i 7, 9, 14, 16 i 21 de maig. 

Organització: CICAC. 

Ponent: Experts en la matèria de violència de gènere a proposta del Consell de l’Advocacia Catalana.  

Hores lectives: Trenta vuit hores lectives. 

Resum: Curs organitzat pel CICAC amb sessions presencials des de diferents seus col·legials catalanes 

amb seguiment per videoconferència. Curs habilitador. 

 Anàlisi de la Llei de crèdit immobiliari i la STJUE sobre el venciment anticipat 

Realització: 8 d’abril de 2019 

Organització: Secció de Dret processal civil. 

Ponent: Sr. Manuel Galán Sánchez, Magistrat de la Secció 3a. de l’Audiència Provincial de Tarragona; Sr. 

Josep M. Sabater Sabaté, Lletrat de l’Administració de Justícia del Jutjat de 1a. Instància núm. 3 de 

Tarragona i Sr. Federic Adan Domènech, Catedràtic acreditat de Dret processal de la URV i director de 

l’EPJ de l’ICAT. 

Hores lectives: Dues hores. 
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Resum: Anàlisi de la recent STJUE sobre el venciment anticipat i les seves conseqüències legals i 

jurídiques. 

 AEDAF- Sessió Grup IVA 

Realització: 8 d’abril de 2019 

Organització: AEDAF amb la col·laboració de la Secció de Dret Financer i Tributari. 

Ponent: Sr. Jordi Bertrán Ribera, Cap del grup de Tributació indirecte d’AEDAF.  

Hores lectives: Una hora i trenta minuts. 

Resum: Debat sobre la recent doctrina i jurisprudència relativa a diferents qüestions controvertides a l’IVA. 

 Intervenció del Ministeri Fiscal als procediments de família 

Realització: 9 d’abril de 2019 

Organització: Secció de Dret de família. 

Ponent: Sra. María Cristina Rodríguez Cepedano, Fiscal de la Fiscalia Provincial de Tarragona.  

Hores lectives: Dues hores. 

Resum: Estudi del paper del Ministeri Fiscal als procediments de família. Casos pràctics i experiència 

professional des de la perspectiva de l’advocacia i la judicatura. 

 Presentació EATF-Orienta 

Realització: 24 d’abril de 2019 

Organització: Departament de Justícia. 

Ponent: Sra. Mercè Carité Julià, responsable d’assessorament tècnic en l’àmbit de família de la subdirecció 

General de Suport Judicial i coordinació tècnica; Sra. Coia Canalda, Tècnica de l’EATAF i Sra. Matilde 

González Jiménez, tècnica de l’EATAF. 

Hores lectives: Dues hores. 

 

 



 

Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona 55 

 

CAPÍTOL 8 FORMACIÓ  

 

Resum: Donar a conèixer la plataforma EATAF-ORIENTA, sobre les bones pràctiques de distribució 

temporal de les formes de coresponsabilitat familiar en situacions de ruptura amb conflicte amb infants de 

0-6 anys.   

 Polítiques públiques de protecció animal 

Realització: 9 de maig de 2019 

Organització: Secció de Dret animal. 

Ponent: Representants polítics i polítiques de l’àmbit municipal de la ciutat de Tarragona, moderats per la 

Sra. Manuela Perea, membre de la Secció de Dret animal de Tarragona. 

Hores lectives: Dues hores. 

Resum: Aprofitant la campanya política municipal, la Secció de Dret animal va organitzar una jornada de 

debat per tractar íntegrament la qüestió animalista des de la perspectiva de l’Ajuntament i les propostes 

que cada partit contempla al corresponent programa electoral.    

 Congrés homenatge a Manuel Miranda: la prova al procés penal 

Realització: 13 i 14 de maig de 2019 

Organització: Departament de Dret privat, processal i financer de la Facultat de Ciències Jurídiques de la 

URV i l’Escola de Pràctica Jurídica de l’ICAT. 

Ponent: Sr. Javier Hernández García, President de l’Audiència Provincial de Tarragona; Sr. Xavier Jou 

Mirabent, Fiscal Cap de Tarragona; Sr. José Ricardo de Prada Solaesa, Magistrat de l’Audiència Nacional; 

Sr. Juan José López Ortega, Magistrat de l’Audiència Provincial de Madrid; Sr. Javier Ignacio Prieto 

Rodríguez, Doctor en Dret i advocat; Sr. Joaquín Elías Gadea, Magistrat Jutge d’Adscripció Territorial de 

Barcelona; Sr. Ángel Villafranca Sánchez, Fiscal; Sr. Vicente Gimeno Sendra, Catedràtic de Dret processal 

de la UNED; Sra. María José Osuna Cerezo, Fiscal; Sr. Cristóbal Martell Pérez-Alcalde, Advocat; Sr. Lluís 

Caballol Angelats, Professor de Dret processal de la UB; Sr. José Luis Ramírez Ortiz, Magistrat de 

l’Audiència Provincial de Barcelona; Sr. Mnuel Cachón Cadenas, Catedràtic de Dret processal de la UAB; 

Sr. Joan Picó i Junoy, Catedràtic de Dret processal de la UPF; Sra. Coral Aranguena Fanego, Catedràtica 

de Dret processal de la UV; Sr. Juan Igartua Salaverria, Catedràtic de Filosofia del Dret de la UPV; Sr. 

Perfecto Andrés Ibáñez, Magistrat del Tribunal Suprem i Sr. Hernán Hormazábal Malarée, Catedràtic de 

Dret penal i president d’APDHE.  

Hores lectives: Dotze hores. 
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Resum: El Dr. Manuel Miranda va ser un jurista de reconegut prestigi en l’estudi de la prova en el procés 

penal tant des de l’àmbit universitari com des de la perspectiva professional. Va ser docent a la URV i Fiscal 

de l’Audiència Provincial de Tarragona i del Tribunal Constitucional. L’ICAT va reunir advocats penalistes 

de gran prestigi, Fiscals, Jutges i Magistrats del Tribunal Suprem i Catedràtics de Dret penal.  

Totes aquestes persones van debatre i exposar ponències al voltant de la prova en el procediment penal 

des de perspectives ben diferents. Tothom va coincidir en lloar la figura del Fiscal Miranda no només pel 

seu valor i prestigi professional i docent sinó també per la qualitat humana i propera envers els seus 

companys i els justiciables.   

 AEDAF- Compliance tributari 

Realització: 13 de maig de 2019 

Organització: AEDAF amb la col·laboració de la Secció de Dret Financer i Tributari. 

Ponent: Sr. Javier Martín Fernández, Catedràtic de Dret financer i tributari de la UCM i membre d’AEDAF. 

Hores lectives: Una hora i trenta minuts. 

Resum: Es va donar a conèixer el compliance tributari, la forma d’aplicar-lo9 i la seva eficàcia davant de 

l’Administració. També es van facilitar les claus per redactar i implantar un Manuel de Bones Pràctiques 

Tributàries, element essencial del compliance tributari.  

 III Trobada de Comissions, Seccions i Grups d’Estudi dels Drets Animals dels Il·lustres 

Col·legis de l’Advocacia d’Espanya 

Realització: 16 i 17 de maig de 2019 

Organització: Secció de Dret animal. 

Ponent: En aquest cas van venir representants de les seccions de Dret animal de diferents Col·legis 

espanyols. 

Hores lectives: Dotze hores. 

Resum: Es van crear diferents taules de treball i estudi de temes i qüestions que preocupen a les seccions 

animalistes dels Col·legis de l’Advocacia espanyola. Al finalitzar els grups d’estudi es va procedir a la 

redacció i posada en comú de les conclusions d’aquests grups i la posada en comú de possibles solucions.   
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 AEDAF- Tributació Impost de Societats 

Realització: 27 de maig de 2019 

Organització: AEDAF amb la col·laboració de la Secció de Dret Financer i Tributari. 

Ponent: Sr. Héctor Urrutia i Sr. Jordi Casals, economistes. 

Hores lectives: Una hora i trenta minuts. 

Resum: En aquesta ocasió es va parlar de les peculiaritats de la tributació en l’Impost sobre Societats de 

les entitats que constitueixen el sector públic, repassant, entre d’altres qüestions: La definició del sector 

públic a Espanya: territorialitat i tipus d’entitats; Entitats subjectivament exemptes; Entitats de l sector públic 

parcialment exemptes i rendes bonificades. 

 II Jornada de Ciberseguretat 

Realització: 31 de maig de 2019 

Organització: Secció de TIC. 

Ponent: Sra. Ana Belén Farrero, Fiscal; Sr. David Molina Moya, advocat; Sr. Gerard Arall, responsable de 

ciberseguretat i Sr. Albert Cuaresma Álvarez, Mosso d’Esquadra. 

Hores lectives: Cinc hores. 

Resum: Aquesta segona Jornada de Ciberseguretat va ser objecte d’estudi de la recollida i presentació de 

proves digitals durant el judici; l’adaptació de la LOPDGDD per a despatxos d’advocats; la protecció bàsica 

de ciberatacs i informàtica forense.    

 AEDAF- Grup Mercantil 

Realització: 3 de juny de 2019 

Organització: AEDAF amb la col·laboració de la Secció de Dret Financer i Tributari. 

Ponent: Sr. Albert Font, professor titular de Dret Internacional Privat de la UPF. 

Hores lectives: Una hora i trenta minuts. 

 

Resum: El ponent va parlar sobre dos reglaments europeus: el 2016/1103 i el 2016/1104. Finalment, es 

va debatre sobre els règims matrimonials en el dret comparat, amb especial referència als països del 

nostre entorn.    
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 Registre horari dels treballadors: aplicació i control per part de l’administració 

Realització: 7 de juny de 2019 

Organització: Secció de Dret del Treball i Seguretat Social. 

Ponent: Sr. Josep Ginesta i Vicente, Secretari General de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat 

de Catalunya. 

Hores lectives: Una hora. 

Resum: Aprofitant l’entrada en vigor de l’obligatorietat del registre horari dels treballadors, l’ICAT va 

organitzar una conferència per explicar els aspectes d’aplicació i control per part de l’administració d’aquest 

control.    

 Novetats sobre arrendaments urbans. Anàlisi del RDL 7/2019, d’1 de març, de mesures 

urgents en matèria d’habitatge i lloguer 

Realització: 10 de juny de 2019 

Organització: Secció d’Arrendaments i Propietat Horitzontal i Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona. 

Ponent: Sra. Elga Molina, Professora associada de Dret Civil de la URV. 

Hores lectives: Dues hores. 

Resum: Durant els darrers anys hi ha hagut multitud de reformes legislatives relatives a l’habitatge i el 

lloguer. Per aquest motiu, l’ICAT va organitzar una conferència per explicar les diferències entre les 

regulacions amb especial referència a l’últim RD aprovat.     

 Congrés Internacional d’Investigadors en immigració i asil. IX Jornada d’Estrangeria 

Realització: 13 de juny de 2019 

Organització: Àrea de Dret Internacional privat de la URV amb la col·laboració, entre d’altres, de la Secció 

de Drets Humans i la Secció d’Estrangeria de l’ICAT. 

Ponent: Diferents experts en Dret d’estrangeria i asil de la URV. 

Hores lectives: Deu hores. 
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Resum: Aquest Congrés va tenir com a objectiu debatre i realitzar, des d’una perspectiva multidisciplinari 

un balanç sobre les llums i les ombres que plantegen aquestes qüestions, amb ànim de traslladar el 

coneixement científic a la pràctica professional.     

 Jornada sobre la justiciabilitat dels crims contra la humanitat. Què se n’ha fet de la Memòria 

Històrica? 

Realització: 20 de juny de 2019 

Organització: CICAC. 

Ponent: Diferents experts en Drets Humans, entre els quals, el Sr. José Antonio Martín Pallín, Magistrat 

emèrit del Tribunal Suprem. 

Hores lectives: Deu hores. 

Resum: Aquesta jornada es va dirigir a l’advocacia i a la societat en general. S’emmarca en el debat social 

existent al voltant de la recuperació de la memòria històrica i es va debatre jurídicament sobre els reptes 

que planteja el passat més recent de la nostra societat. 

 Serveis tècnics de Punt de Trobada: una aproximació 

Realització: 21 de juny de 2019 

Organització: Secció de Dret de família i Servei Tècnic del Punt de Trobada. 

Ponent: Sra. Míriam González, coordinadora el Servei Tècnic del Punt de Trobada de Tarragona i Sra. 

Celia Ruiz, advocada de la Fundació Salut i Comunitat. 

Hores lectives: Dues hores. 

Resum: Aquesta jornada anava dirigida a donar a conèixer el Servei del Punt de Trobada, un servei que 

facilita la trobada dels infants amb el progenitor no custodi o altres familiars en un espai adient així com 

afavorir que les visites o el moment del lliurement i la recollida dels infants es desenvolupi en un entorn de 

protecció. 

 AEDAF- Procediment Tributari 

Realització: 16 de setembre de 2019 

Organització: AEDAF amb la col·laboració de la Secció de Dret Financer i Tributari. 
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Ponent: Sra. Noemí Naranjo, Sr. José Sáez i Sra. Mireia de Pol Cruz, membres del Grup de Procediment 

Tributari de la Delegació Catalana d’AEDAF. 

Hores lectives: Dues hores. 

Resum: Els ponents van dedicar la sessió a l’anàlisi de diverses sentències, resolucions i interlocutòries 

dictades l’any 2019 que són rellevants des del punt de vista dels procediments tributaris. 

 AEDAF- Procediment Tributari 

Realització: 30 de setembre de 2019 

Organització: AEDAF amb la col·laboració de la Secció de Dret Financer i Tributari. 

Ponent: Sr. Albert Oller 

Hores lectives: Dues hores. 

Resum: Els ponents van dedicar la sessió a l’anàlisi de diverses sentències, resolucions i interlocutòries 

dictades l’any 2019 que són rellevants des del punt de vista dels procediments tributaris. 

 L’arbitratge al món empresarial. Avantatges de l’ús de l’arbitratge al món empresarial 

Realització: 3 d’octubre de 2019 

Organització: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia, Tribunal Arbitral de Tarragona i Cambra de Comerç de Valls. 

Ponent: Sr. Daniel Vázquez. Catedràtic de Dret Mercantil de la UB. 

Hores lectives: Dues hores. 

Resum: En aquesta sessió, el ponent va exposar davant d’un públic eminentment empresarial, el 

procediment de l’arbitratge i els avantatges que aquest pot oferir com a solució als conflictes a les empreses.  

 AEDAF – Innovació tecnològica a les PYMES, eines per optimitzar la inversió I+D+I 

Realització: 7 d’octubre de 2019 

Organització: AEDAF amb la col·laboració de la Secció de Dret Financer i Tributari. 

Ponent: Sr. Alejandro Sánchez i Carlos Valbuena, de Fi Group. 
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Hores lectives: Dues hores. 

Resum: Els ponents van dedicar la sessió a comentar el marc actual d’aplicació de les deduccions per 

l’I+D+I; altres incentius no tributaris a la innovació (bonificacions a la seguretat social); tipus de projectes 

deduïbles fiscalment per l’I+D+I amb especial èmfasi a alguns casos d’aplicació per innovació tecnològica 

en PYMES.  

 Ponència sobre la STS d’11 de setembre de 2019. Venciment anticipat 

Realització: 16 d’octubre de 2019 

Organització: Secció de Dret Bancari i Secció de Dret Processal Civil. 

Ponent: Sr. Sebastián Sastre Papiol. Magistrat jubilat de la Sala 1a. del Tribunal Suprem. 

Hores lectives: Dues hores. 

Resum: El venciment anticipat ha estat un dels temes de més actualitat jurídica durant el curs 2019. Així 

doncs, l’EPJ ha dedicat diverses jornades a analitzar-lo segons la Jurisprudència més recent del Tribunal 

Suprem.  

 AEDAF – Grup de Tributació Indirecte 

Realització: 21 d’octubre de 2019 

Organització: AEDAF amb la col·laboració de la Secció de Dret Financer i Tributari. 

Ponent: Sr. Jordi Bertrán Ribera. Cap del grup de Tributació Indirecte de la Delegació Catalana d’AEDAF. 

Hores lectives: Dues hores. 

Resum: Aquesta sessió va girar al voltant de la Jurisprudència i Doctrina objecte de l’IVA i l’anàlisi de les 

qüestions plantejades davant de la DGT. 

 Jornades: Problemes pràctics de la segona oportunitat 

Realització: 28 d’octubre de 2019 

Organització: Secció de Dret a la Segona Oportunitat i Secció de Dret Mercantil i Concursal. 

Ponent: Dr. Federic Adan Domènech. Professor agregat de Dret Processal i acreditat com a Catedràtic de 

la URV i Sr. Jaime Campá. Administrador Concursal, advocat i president de la Secció de Dret a la Segona 

Oportunitat. 
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Hores lectives: Dues hores. 

Resum: Aquesta sessió va ser la primera de tres jornades sobre la Llei de la segona oportunitat. La primera 

es va dedicar a l’acord extrajudicial de pagaments, la seva fase inicial; de mediació i, finalment, de gestió.  

 AEDAF – Grup Internacional 

Realització: 28 d’octubre de 2019 

Organització: AEDAF amb la col·laboració de la Secció de Dret Financer i Tributari. 

Ponent: Sr. Luis Viñuales i Sr. Joan Roda. Coordinadors del grup de Tributació Internacional de la 

Delegació Catalana- AEDAF. 

Hores lectives: Dues hores. 

Resum: En aquesta sessió es parlarà sobre la recent modificació i impacte a les estructures internacionals 

d’inversió a Espanya; la fiscalitat i ajuts d’estat i un comentari breu sobre altres qüestions d’actualitat en 

l’àmbit de la fiscalitat internacional. 

 Jornades: Problemes pràctics de la segona oportunitat 

Realització: 4 de novembre de 2019 

Organització: Secció de Dret a la Segona Oportunitat i Secció de Dret Mercantil i Concursal. 

Ponent: Sr. Martí Batllori. Administrador concursal i advocat i Sr. Roberto Niño Estéban. Magistrat del Jutjat 

Mercantil núm. 8 de Barcelona. 

Hores lectives: Dues hores. 

Resum: Aquesta sessió va ser la segona de tres jornades sobre la Llei de la segona oportunitat. Aquesta 

es va dedicar al concurs consecutiu i a la concepció de la segona oportunitat a la nova Directiva 

d’insolvència i la seva relació amb la vigent Llei Concursal. 

 Curs d’especialització lletrada en estrangeria 2019 

Realització: 5 de novembre de 2019 – 21 de febrer de 2020 

Organització: CICAC 

Ponent: Diversos ponents especialistes en la matèria. 
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Hores lectives: Trenta vuit hores lectives. 

Resum: Aquest curs habilita per a l’exercici en el Torn especial d’estrangeria. Té una durada total de 38 

hores, distribuïdes en 32 hores teòriques (de dues hores cadascuna); 4 hores de sessions pràctiques 

obligatòries i 2 hores de la prova avaluadora presencial obligatòria. 

 Ponència: Fiscalitat en clubs i entitats esportives 

Realització: 7 de novembre de 2019  

Organització: Secció de Dret de l’Esport 

Ponent: Dr. Vicente Javaloyes. Doctor en Dret, Màster en Dret de l’Esport i professor d’INEFC de Lleida. 

Hores lectives: Dues hores. 

Resum: La Secció de Dret de l’Esport va convidar a parlar sobre el tipus de fiscalitat en entitats esportives 

i les particularitats que aquestes tenen.  

 Jornades: Problemes pràctics de la segona oportunitat 

Realització: 11 de novembre de 2019 

Organització: Secció de Dret a la Segona Oportunitat i Secció de Dret Mercantil i Concursal. 

Ponent: Sr. Carlos Puigcerverd. Magistrat en Serveis especials. 

Hores lectives: Dues hores. 

Resum: Aquesta sessió va ser la última de tres jornades sobre la Llei de la segona oportunitat. Aquesta es 

va dedicar íntegrament al benefici d’exoneració del passiu insatisfet.  

 AEDAF – Grup Internacional 

Realització: 18 de novembre de 2019 

Organització: AEDAF amb la col·laboració de la Secció de Dret Financer i Tributari. 

Ponent: Sr. Carles Pintor Duran i Sr. Joan-Anton Abad Ribalta. Membres del grup d’Entitats sense ànim de 

lucre. 

Hores lectives: Dues hores. 
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Resum: En aquesta sessió es parlarà sobre les obligacions en matèria de transparència de Fundacions, 

les normatives aplicables i el nivell de subjecció de les fundacions als instruments de transparència. 

 Conferència: Aspectes medico-legals de l’eutanàsia 

Realització: 20 de novembre de 2019 

Organització: Escola de Pràctica Jurídica de l’ICAT i el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona. 

Ponent: 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; Dr. Ignacio Tomàs 

Lencina. Metge de Pades. Hospital Sociosanitari Francolí GIPSS de Tarragona i Dr. Javier Ignacio Prieto 

Rodríguez. Advocat i Doctor en Dret.  

Hores lectives: Tres hores. 

Resum: Aquesta jornada va ser una taula rodona per analitzar la qüestió de l’eutanàsia des d’una doble 

perspectiva legal i mèdica. Es va fer una presentació de l’Estudi sobre la percepció de l’Eutanàsia entre el 

col·lectiu de Metges i, seguidament, es va obrir una taula rodona que va debatre sobre, fonamentalment, 

tres apartats: En primer lloc, l’eutanàsia enfocada únicament als pacients crítics; en segon lloc, els 

problemes assistencials en l’atenció a les persones al final de la vida i, per acabar, els aspectes legals de 

l’eutanàsia. La cloenda va anar a càrrec de l’Excm. Sr. Javier Hernández García, en aquell moment 

President de l’Audiència Provincial de Tarragona.  

 GAJT Formació – Taula col·loqui: Aspectes pràctics del judici oral en els procediments de 

VIDO  

Realització: 21 de novembre de 2019 

Organització: Grup de l’Advocacia Jove de Tarragona (GAJT). 

Ponent: Sra. Anna Grau Benet. Magistrada del Jutjat Penal núm. 5 de Tarragona. 

Hores lectives: Dues hores. 

Resum: El GAJT va apropar el procediment de VIDO de la ma d’una magistrada que s’hi dedica. La 

ponència va anar dedicada, especialment, als advocats i advocades de recent incorporació.  

 Conferència: Administració pública, transparència i compliment normatiu 

Realització: 22 de novembre de 2019 
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Organització: Secció de Compliance Penal 

Ponent: Sr. Jose F. Chicano. Interventor General de l’Ajuntament de Tarragona; Sra. Gemma Calvet. 

Directora de l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i Sr. Xavier Moises. 

Responsable de la Unitat de control d’empreses de l’Ajuntament de Tarragona i membre CEPRAN AIE 

Tarragona.  

Hores lectives: Dues hores. 

Resum: La Secció de Compliance va organitzar una ponència per analitzar el procediment del compliment 

normatiu des del punt de vista del dret públic i adreçat íntegrament a empreses del sector públic. 

 Ponència: Violència de gènere, menors i noves tecnologies 

Realització: 22 de novembre de 2019 

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

Ponent: Sra. Sonia Nuez. Titular del Jutjat d’Instrució núm. 2 d’Amposta.  

Hores lectives: Dues hores. 

Resum: La jutgessa va dedicar la seva ponència a analitzar la xacra de la violència de gènere exercida per 

persones menors d’edat i mitjançant les xarxes socials, especialment.  

 Conferència: Accions del Banc Popular i protecció del consumidor 

Realització: 27 de novembre de 2019 

Organització: Secció de Dret del Consum 

Ponent: Sra. Cristina Vallejo Ros. Advocada. Diputada de la Junta de Govern i responsable de formació 

de l’ICAB. Responsable de la Secció de Dret del Consum de l’ICAB i de la Subcomissió del Consell de Dret 

de la Competència i Consum i Sra. Verónica Dávalos Alarcón. Advocada. Vocal de la Secció de Consum 

de l’ICAB, activista en la defensa sobre el venciment anticipat davant del TJUE.   

Hores lectives: Dues hores. 

Resum: La Secció de Dret del Consum va oferir una interessant conferència amb dues ponències d’alt 

nivell per tractar les accions possibles als procediments contra el Banc Popular i la protecció del 

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

traducció de documents estrangers 

Realització: 28 de novembre de 2019 

Organització: Secció d’Estrangeria 

Ponent: Dra. Maria Font i Mas. Professora agregada de l’Àrea de Dret Internacional Privat de la URV.   

Hores lectives: Dues hores. 

Resum: La Doctora Maria Font va exposar el procediment d’aportació de prova estrangera en procediments 

d’estrangeria i la seva normativa aplicable. 

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

Realització: 28 de novembre de 2019 

Organització: Secció de Dret Processal Civil 

Ponent: Sr. Josep Maria Sabater Sabaté. Lletrat de l’Administració de Justícia i professor associat de la 

URV. 

Hores lectives: Dues hores. 

Resum: El Lletrat de l’Administració de Justícia, va oferir una ponència molt pràctica sobre els procediments 

d’embargament de comptes judicials. Es va explicar com, des de les seus judicials, es tramita la fase del 

constrenyiment i embargament dels comptes judicials. 

 VII Jornades de Dret Portuari 

Realització: 29 de novembre de 2019 

Organització: Secció de Dret Administratiu i Port de Tarragona. 

Ponents: Sr. Carlos Galiana Adame. Advocat especialista en Dret tributari; 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; Sr. José Vicente Pérez Jarrio, degà dels Pràctics del Port de Tarragona i Sr. José 

Antonio Morillo-Velarde del Peso, advocat de l’Estat i cap de l’Assessoria Jurídica de l’Organismo Público 

Puertos del Estado.  
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Hores lectives: Cinc hores. 

Resum: Diferents professionals del Dret Administratiu i persones relacionades amb professions portuàries  

van reunir-se durant tota una jornada per tal de tractar els temes d’actualitat, així com la jurisprudència més 

recent en quant a temes com la implementació de la Llei de Canvi Climàtic als ports de la Generalitat de 

Catalunya.   

 III Jornades de Dret Marítim 

Realització: 4 de desembre de 2019 

Organització: Secció de Dret Marítim i dels Transports amb la col·laboració del Port de Tarragona. 

Ponents: Sr. Felipe Serrano Pérez. Advocat i president de la Secció organitzadora; Dr. Ángel Urquizu. 

Catedràtic de la URV; Sra. Susana García Somalo. Inspectora de Seguretat Marítima de la Capitania 

Marítima de Tenerife; Sr, Javier de Balle. Comissari d’averies Advance Survey Group; Sr. Albert Prats. 

Advocat; Sr. Andrés Candomeque. Advocat; Sr. Josep Lluis Díez Besora. Director de Domini Públic i 

Protecció Portuària; Sr. Jesús Teva Cordova. Responsable de Seguretat de l’Autoritat Portuària de 

Tarragona; Sr. Pedro García Navarro. President d’ANESCO i Sr. Desiderio J. Martín Jordedo. Responsable 

del Gabinet Tècnic d’UGT-SESAMAR.  

Hores lectives: Sis hores. 

Resum: Diferents professionals maritimistes van reunir-se durant tota una jornada per tal de tractar els 

temes d’actualitat, així com la jurisprudència més recent en quant a temes com els supòsits de foc al mar o 

la reforma de l’estiba portuària.   

 Conferència: Impost sobre Successions i Donacions: La incidència fiscal en la successió 

empresarial i en la tributació dels no residents 

Realització: 10 de desembre de 2019 

Organització: Secció de Dret Financer i Tributari.  

Ponents: Sr. Leonardo Cárdenas Armesto. Advocat i president de la Secció de l’Empresa Familiar de 

l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals. 

Hores lectives: Dues hores. 

Resum: La Secció de Dret Financer i Tributari va dedicar una conferència a estudiar el règim tributari 

aplicable a Catalunya a l’Impost sobre Successions i Donacions, per la transmissió mortis causa i inter- 
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vivos, de béns afectes a una activitat econòmica o de participacions o accions de societats mercantils, 

mitjançant l’anàlisi de la jurisprudència i la doctrina administrativa. Així mateix, s’analitzarà el tractament 

fiscal de les herències i donacions quan alguna de les parts que hi participa, sigui un no resident.   

 Conferència: Delictes d’odi, per l’Associació GAYLESPOL 

Realització: 13 de desembre de 2019 

Organització: Comissió de Conciliació, Polítiques per la Igualtat i d’Atenció al col·legiat.  

Ponents: Sr. Julio César Campos. Vicepresident de GAYLESPOL; Sr. Antonio Molina. Subdelegat de 

GAYLESPOL a Catalunya i Iñaki Viñuela. Delegat de GAYLESPOL a Euskadi. 

Hores lectives: Tres hores. 

Resum: L’Associació GAYLESPOL és una organització de policies de tots els àmbits que lluita per una 

policia integradora cap al col·lectiu LGTBI+. En aquest cas, es va fer un repàs històric de la situació de les 

persones LGTBI+ als diferents cossos de la policia i, seguidament, es va explicar el delicte d’odi i les 

conductes que l’integren.  

 Conferència: Correbous. El final? 

Realització: 13 de desembre de 2019 

Organització: Secció de Dret Animal  

Ponents: Sra. Marina Vall-llosada. Presidenta de l’Associació Lex Ànima i Sra. Magda Pujol. Vicepresidenta 

de l’Associació Lex Ànima. 

Hores lectives: Dues hores. 

Resum: Aprofitant el dia internacional del Dret Animal, la Secció va organitzar una taula rodona per a tractar 

el tema dels correbous a Catalunya. Es va fer una síntesi del context social i històric que han tingut a 

Catalunya i de la possibilitat de la seva extinció.  

 Jornada: Estudi de la Jurisprudència de l’Audiència Provincial de Tarragona 

Realització: 16 de desembre de 2019 

Organització: Escola de Pràctica Jurídica de l’ICAT 
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Ponents: Sr. Manuel Galán Sánchez. Magistrat de la Secció 3a. de l’Audiència Provincial de Tarragona; 

Sr. Manuel Horacio García Rodríguez. Magistrat de la Secció 1a. de l’Audiència Provincial de Tarragona i 

Sr. Ignacio Echeverría Albacar. Magistrat de la Secció 2a. de l’Audiència Provincial de Tarragona. 

Hores lectives: Sis hores. 

Resum: L’Escola de Pràctica Jurídica de l’ICAT organitza cada curs una jornada per tractar els criteris 

jurisprudencials que segueix l’Audiència Provincial de Tarragona. Aquests criteris són exposats per 

Magistrats de la pròpia Audiència i, per tant, resulta de gran interès pels assistents, que són els que litiguen, 

principalment, a la província.  
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Funcions col·legials (Art. 9 dels Estatuts )   

- Intervenir, amb la sol·licitud prèvia de comú acord entre les parts implicades, en via de conciliació o 

arbitratge, en les qüestions que per motius professionals se suscitin entre les persones col·legiades, o entre 

aquestes i els seus clients. 

 

DADES RELLEVANTS:    

 

 

 

Els presidents de la Comissió de Mediació són la Sra. Estela Martín Urbano i el Sr. Lorenzo Santos Núñez. 

Nombre de: 2016 2017 2018 2019 

Sol·licituds de Mediació 85 97 70 97 

Informatives que no acaben en 
Mediació 126 58 62 49 

Sessions informatives realitzades 211 155 132 167 

Percentatge de sessions que acaben 
amb sol·licitud de mediació 40,28% 62,58% 53,03% 58,08% 

Derivacions judicials que acaben amb 
sol·licitud de mediació   7 13   

 

Sol·licituds de Mediació per seus col·legials 2016 2017 2018 2019 

Seu dels Jutjats de Tarragona 36 59 34 48 

Seu dels jutjats de Valls 16 13 3 10 

Seu dels Jutjats del Vendrell 33 25 33 38 
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Mediacions 

acabades 2016 
Mediacions 

acabades 2017 
Mediacions 

acabades 2018 
Mediacions 

acabades 2019 

Mediacions amb acord 35 26 24 18 

Mediacions sense acord 10 11 15 10 

 

El 56% de les mediacions que s’han justificat davant del Centre de Mediació en Dret Privat de la 

Generalitat de Catalunya han acabat amb acord entre les parts. 

 

Durada de les mediacions     

Menys d'un mes 17 61% 

1-2 mesos 6 21% 

2-3 mesos 3 11% 

Més de 3 mesos 2 7% 

Total 28 100% 
 

El 61% de les mediacions s’han resolt, sigui amb acord o sense, en menys d’un més.  

A  més, el 82% s’han resolt en un termini màxim de 2 mesos. 

 

CONCLUSIONS: 

 

Durant el primer semestre de l’any 2019 s’havia observat un sostingut descens en l’ús del Servei 

d’Orientació a la Mediació i, per tant, un descens en el nombre de sol·licituds de mediació tramitades. A 

partir del mes de setembre, es  va prendre la decisió de derivar al SOM totes aquelles consultes en els 

àmbits del Dret de família, de Dret privat, de propietat horitzontal, d’arrendaments, de contractes i de 

conflictes veïnals. 

a) El nou criteri de derivació al servei d’orientació ha significat un increment en el nombre de sessions 

informatives i, també, en el de sol·licituds de mediació. 

b) Quan la gent obté la informació de forma directa i a través d’un professional, accedeixen a provar 

la mediació com a vehicle per resoldre el seu conflicte. 
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ACTIVITATS DE LA COMISIÓ DE MEDIACIÓ: 

 

Per part de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona, a més a més de la difusió de l’existència del 

SOM i de la cultura de la Mediació als organismes jurisdiccionals i altres administracions u organismes 

públics, s’ha fet difusió a la través de mitjans de comunicació locals i a nivell de tota Catalunya, destacant 

especialment: 

Per part de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona, a més a més de la difusió de l’existència del 

SOM i de la cultura de la Mediació als organismes jurisdiccionals i altres administracions u organismes 

públics, s’ha fet difusió a la través de mitjans de comunicació locals i a nivell de tota Catalunya, destacant 

especialment: 

 La celebració del Dia Europeu de la Mediació el 21 de gener de 2019. Per commemorar aquest 

dia, es van fer les següents accions: 

o Unes sessions especials del Servei d’Orientació a la Mediació a les tres seus de l’Il·lustre 

Col·legi de l’Advocacia de Tarragona situades a les seus dels jutjats de Tarragona, Valls 

i El Vendrell.  

o Una convocatòria amb mitjans de comunicació, realitzada conjuntament amb els Serveis 

Territorials del Departament de Justícia, per tal de fer balanç de l’any 2018. 

 Pels dies 1, 2 i 3 d’abril es va col·laborar en l’organització de les VIII Jornades de Mediació 
a Tarragona juntament amb altres col·legis professionals, l’Ajuntament de Tarragona i altres 
entitats com l’Associació de Mediadors de les Comarques Tarragonines.  

 El 19 de març es va realitzar una conferència titulada "Mediació penal i pràctiques 
restauratives" que va comptar com a ponent amb la Sra. Silvina  Martins, mediadora penal 
del programa justícia restaurativa. Aquesta activitat formativa es va oferir, gratuïtament, no 
només als col·legiats a l’ICAT, sinó també a la resta de col·legis professionals de Tarragona, 
estudiants de la Universitat Rovira i Virgili, a Administració pública en general a més d’altres 
entitats, associacions i col·lectius vinculats en aquest àmbit.  
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ALTRES DADES: 

 

Personal del Servei d'Orientació a la Mediació   

Nombre de persones que integren el servei  33 

Nombre de personal informador  29 

Nombre de personal administratiu del servei  4 
 
 

 

De les sessions informatives       

Procedència de 
l'atenció i/o sessió 
informativa 

Petició ciutadà   68% 

Derivació judicial   7% 

Serveis Públics 
Municipals 
Territorials 

OAC 0% 

Serveis Socials 1% 

Policia  1% 

Urbanisme 0% 

Consum 0% 

Escoles 1% 

Altres 0% 

Professional de referència 0% 

Entitats 1% 

Persones del seu entorn  1% 

Altres  
especificar quins 

3% 

Nombre persones 
ateses 

Homes 78% 

Dones 78% 

Persones jurídiques 2% 

Edat de les persones 
ateses 

-18 anys 0% 

18-30 anys 10% 

31-65 anys 92% 

+65 anys 2% 

Lloc de residència de 
les persones ateses 

Catalunya 90% 

Comunitària 7% 

Extracomunitària 14% 
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De les sol·licituds de mediació     

Sol·licituds 
mediació 

Família 

Divorci, separació, nul·litat 38% 

Ruptura de parella estable 18% 

Liquidació règim econòmic marítim. 6% 

Filiació, adopció, acolliment 1% 

Exercici potestat parental i custòdia 9% 

Relació avis, progenitors, altres 3% 

Obligació aliments entre parents 0% 

Liquidació béns entre familiars 0% 

Successió 0% 

Exercici tutela o guarda de persona gran o 
incapacitada 

0% 

Empresa familiar 0% 

Altres 4% 

Civil 

Àmbit associacions/fundacions 0% 

Àmbit propietat horitzontal i urbanitzacions 

9% 

Àmbit convivència ciutadana o social 7% 

Altres 6% 

 

  

Roda de premsa del Dia Europeu de la Mediació. Conferència sobre la Mediació penal i les practiques 

restauratives celebrada el 19 de març de 2019. 
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Funcions col·legials (Art. 9  dels Estatuts)   

- Vetllar perquè les persones col·legiades tinguin accés immediat a les darreres innovacions tecnològiques 

i prestar serveis de consulta i assistència tècnica perquè facin el millor ús en el seu exercici professional. 

 

DADES  RELLEVANTS:   

 

PRESENTACIÓ: 

El servei de biblioteca de l’ICAT és un centre especialitzat que té com a funció principal oferir a les 

persones col·legiades rendibilitat (reduint temps de recerca documental), avantatge competitiu (facilitant la 

selecció, accés i assessorament dels recursos), atenció personalitzada a necessitats diverses (ús TIC, 

suport professional, informació bibliogràfica, etc.) infraestructura física i tecnològica, i un ampli horari 

d’obertura.  

Els usuaris de la biblioteca són principalment usuaris col·legiat/des a l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 

Tarragona. Les persones col·legiades en altres col·legis de l’advocacia poden fer ús de la biblioteca de 

forma puntual, i prèvia identificació, llevat dels de Tortosa, Reus, Barcelona i Madrid que, d'acord amb els 

convenis de reciprocitat de serveis signats, poden fer ús sense restriccions de les instal·lacions de la 

biblioteca de l'ICAT, a excepció del servei de préstec.  

La col·lecció bibliogràfica està accessible des del catàleg online. El nombre de visites al catàleg de la 

biblioteca ha estat de 24.756 accessos el 2019 (respecte els 10.906 el 2018). 

 

 

 

 

 

 

47
6

Col·legiats/des 
alta accés a la 
biblioteca 
(2017-2019) 36

9

usuaris de 
préstec de 
documents 
(2019) 76

1

Préstecs de 
documents

(2019)

24
.7

56

Accessos 
al catàleg 
digital

(2019)

http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=index
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FONS B IBLIOGRÀFIC:  

El fons de la biblioteca de l’ICAT disposa de prop de 4000 monografies, a més de publicacions periòdiques, 

materials en suport digital i de diferents bases de dades jurídiques. 

 

Increment anual del fons bibliogràfic 2016 2017 2018 2019 

Monografies 2891 3341 3660 3927 

Articles de revista i publicacions periòdiques 2609 3137 3482 3717 

Documents electrònics 565 675 909 1125 

Dvds 334 334 334 334 

Fons arxiu - 409 409 409 

Total 6.399 7.896 8.794 9.512 

 

 

Durant el 2019 es van adquirir 209 monografies. Per matèries, l’increment més important ha estat en l’àmbit 

civil, seguit de penal, procediment civil, laboral i mercantil.  

 

 

  

                  
Novetats adquirides per matèries 

2018 
286 

2019 
209 

Dret/UE/Internacional/Polític 33 7 
Const./Estrang. 19 12 
Administratiu 32 13 

Fiscal 13 9 
Penal 44 40 
Civil 52 46 

Mercantil 31 23 
Procediment civil 35 33 

Laboral 26 23 
Altres 1 3 
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SERVEI DE PRÉSTEC: 

El 2019 s’han prestat un total de 761 documents. Han fet ús del servei de préstec un total de 369 usuaris 

(139 usuaris únics). El 2018 es van prestar 753 documents i en van fer ús 324 usuaris (141 usuaris únics). 

 

 USUARIS PER MES 

 

 

En relació amb el préstec digital a través del recurs “Núvol de lectura” de Tirant lo Blanch (amb un fons 

de més de 3000 llibres exclusius per als lletrats/des de l’ICAT) destaquem que des de la seva posada en 

funcionament el 2017 la tendència d’ús és cada cop més alta, passant dels 152 préstecs el 2017 als 362 el 

2018 i mantenint-se amb 333 el 2019. Així mateix, el nombre d’usuaris que han fet ús de la plataforma ha 

passat dels 198 usuaris el 2017 als 311 usuaris durant el 2018 i 268 el 2019 (54 usuaris únics). 

EVOLUCIÓ NÚVOL DE LECTURA DE T IRANT LO BLANCH (2017-2019) 
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BASES DE DADES: 

Les persones col·legiades a l'ICAT poden consultar presencialment a la biblioteca les bases de dades de 

La Ley Digital, Tirant lo Blanch (versió bàsica i “Analytics” ), vLex (versió “Premium” i “Analytics”) i Sepín 

online. També tenen disponible a través de la zona privada de la web col·legial les bases de dades de Tirant 

lo Blanch, vLex (versió bàsica), a més de la biblioteca digital “Nube de lectura” de Tirant lo Blanch.  

 2018 2018 2018 2019 2019 2019 

BASES DE DADES 
Núm. 

Accessos 
Núm. docs. 

vistos 
Núm. de docs. 
descarregats 

Núm. 
Accessos 

Núm. 
docs. 
vistos 

Núm. de 
docs. 

descarregats 

Vlex Premium 1.637 2.377 - 2.179 1.386  

La Ley Digital 860  3850 748  3.275 

Sepín 1.143 3.438 - 1.153 2.117 - 

Tirant lo Blanch  
(accés biblioteca) 

1.758 - 473 310 - 629 

Tirant lo Blanch  
(àrea privada 

col·legiat) 
6.188 - 19.643 6.246 - 16.174 

 

ACCÉS USUARIS:  

D’acord amb les dades obtingudes pel sistema de control biomètric, el nombre d’usuaris que han visitat la 

sala de consulta de la biblioteca durant el 2019 és de 3.585 persones (respecte els 3.946 usuaris  el 2018), 

és a dir una mitjana de 14 usuaris/dia. 

 

FREQÜÈNCIA  MENSUAL  ACCÉS  BIBLIOTECA  2019 
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CAPÍTOL 10 BIBLIOTECA 

 

ALTRES SERVEIS:  

Des de la biblioteca s’han tramitat durant l’any 2019 set promocions de llibres amb un total de 222 

peticions. 

Els usuaris han fet ús del servei de documentació amb un total de 286 consultes efectuades a través del 

correu electrònic. 

La biblioteca manté els serveis de difusió selectiva: el de bibliografia per matèries (novetats adquirides 

per àmbit d’especialització), i el de dossiers temàtics (bibliografia relacionada amb els cursos de formació). 

El 2019 s’han preparat trenta dossiers de formació. 

El club de lectura de la biblioteca de l’ICAT ha programat durant el 2019 sis trobades amb els següents 

escriptors i escriptores: Marta Orriols (9/3/19), Joan Margarit (5/4/19), Laura Pinyol (25/05/19), José I. 

Carnero (20/7/19), Vicenç Villatoro (7/9/19) i  Lluís M. Todó (9/11/19). Actualment el club de lectura consta 

de 25 persones inscrites (veure memòria del club de lectura). 

  

http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=89
http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=92
https://www.icatarragona.com/userfiles/files/memoria_club_lectura_2017_2019.pdf
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CAPÍTOL 11 CONVENIS 

 

 

Funcions col·legials (Art. 9 dels Estatuts)   

- Crear, de manera individual o amb d’altres persones físiques o jurídiques, societats, associacions, 

fundacions o qualsevol entitat o figura jurídica admesa en dret que tingui per objecte la prestació de serveis 

d’interès general per a l’advocacia, o que desenvolupin activitats en benefici de les persones col·legiades 

o de la professió, així com participar en entitats existents amb aquestes finalitats. 

 

 

Data Firma Entitat amb la que es signa Tipologia 

1/4/2019 
Mutualidad de la Abogacía 

Española. 

Conveni per potenciar l’accés en 

matèria formativa. 

9/7/2019 Arquia Banca, SA. 

Renovació de l’acord de 

col·laboració per fer accessible als 

col·legiats l’oferta comercial de 

Arquia Banca. 

25/10/2019 Gimnàstic de Tarragona. 

Renovació de l’acord de 

col·laboració entre ambdues 

institucions. 

7/11/2019 Federació Catalana de Tennis. 
Acord de col·laboració entre 

ambdues institucions. 

18/11/2019 
Il·lustre Col·legi d’Economistes 

de Catalunya. 

Renovació del conveni de 

reciprocitat en la prestació de 

serveis en matèria formativa. 

20/11/2019 
Col·legi d’Administradors de 

Finques de Tarragona. 

Conveni de reciprocitat per la 

prestació de serveis bàsics. 

28/11/2019 
Col·legi Oficial de Psicòlegs de 

Catalunya. 

Conveni Marc per establir un marc 

global per desenvolupar diferents 

mesures de col·laboració. 
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CAPÍTOL 12 TRIBUNAL ARBITRAL TARRAGONA 

 

 

Funcions col·legials (Art. 9 dels Estatuts)   

- Crear, de manera individual o amb d’altres persones físiques o jurídiques, societats, associacions, 

fundacions o qualsevol entitat o figura jurídica admesa en dret que tingui per objecte la prestació de serveis 

d’interès general per a l’advocacia, o que desenvolupin activitats en benefici de les persones col·legiades 

o de la professió, així com participar en entitats existents amb aquestes finalitats. 

 

DADES  MÉS  RELLEVANTS:  

 

El Tribunal Arbitral de Tarragona (TAT) es va fundar formalment a l’any 1994, a l'empara de les previsions 

de la Llei d'Arbitratge, per afavorir la difusió de l'Arbitratge, la seva pràctica i la seva utilització com a mitjà 

de solució de controvèrsies. 

 

En un món globalitzat com l'actual, els conflictes són cada vegada més freqüents i complexos, davant els 

quals les parts implicades requereixen respostes ràpides, flexibles i especialitzades. 

 

L’ICAT, membre de l'Associació per a l'Arbitratge de Tarragona, conscient d'aquestes necessitats, va ser 

un dels impulsors de la constitució del TAT i l'ha dotat dels últims avenços tecnològics i d'amplis mitjans 

materials i humans per al compliment dels seus fins. 

 

Emparant-se en la seva infraestructura, el TAT s'erigeix com una institució dedicada a l'administració de 

l'arbitratge, així com la seva difusió, coneixement i utilització generalitzada pels operadors jurídics i treballa 

amb la vocació d'administrar la institució designant els millors àrbitres especialitzats, que treballin amb 

serietat, qualitat, competència i rigor, per d'aquesta manera aconseguir una justícia ràpida i oportuna i 

cuidant l'aspecte econòmic. S'han aprovat unes tarifes reduïdes perquè no es vegi l'arbitratge com una 

institució costosa. 

 

L'autonomia de la voluntat és el principi essencial en aquest àmbit, de manera que les parts han de ser l'eix 

principal del procediment. Per això, el TAT es configura com un centre en el qual poden intervenir 

activament en el disseny i desenvolupament dels arbitratges que en ell es administren. 

 

El TAT permet als advocats, però també a la resta d'operadors (econòmics, empresarials, socials i 

institucionals), utilitzar els nostres serveis, amb absoluta confidencialitat i una eficàcia màxima. 
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CAPÍTOL 12 TRIBUNAL ARBITRAL TARRAGONA 

 

Membres del Tribunal Arbitral de Tarragona: 

President: Sr. Manel Albiac Cruxent. 

Vicepresident: Sr. Martín Garrido Melero. 

Secretari: Sr. José Maria Estil·les Farré. 

Vocals: Sra. Cristina Penalba Sánchez i els Srs. Xavier Artal Martí, Francesc Solà Sugrañes, Jordi 

Pascual Lario, Oscar Cabrero Ramírez i Jaime Duque Moreno. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tarifes 

 Taxa d’apertura i registre de l’expedient: 200€ 
 Taxa de tancament de l’expedient sense arbitratge: 500€ 
 Taxa del procediment: 

 

DE A MÍNIM MÀXIM 

0 5.000 450 1.000 

5.001 10.000 1.000 2.000 

10.001 20.000 2.000 4.000 

20.001 35.000 4.000 5.250 

35.001 45.000 5.250 6.500 

45.001 70.000 6.500 7.750 

70.001 90.000 7.750 9.000 

90.001 180.000 9.000 14.400 

180.001 600.000 14.400 24.000 

600.001 1.500.000 24.000 30.000 

Superior   30.000 + 0,5% s/increment 
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CAPÍTOL 12 TRIBUNAL ARBITRAL TARRAGONA 

 

El Tribunal Arbitral de Tarragona ha obert 5 expedients durant l’any 2019 que han tingut la següent 

controvèrsia: 

 

 

El Tribunal Arbitral de Tarragona en col·laboració amb l’ICAT, ha organitzat unes "Jornades d’Arbitratge 

2019"; quatre sessions amb dues ponències cadascuna, que es van dur a terme els dies 11 i 14 de març i 

1 i 3 d’abril, de les 16:30h. i fins a les 18:30h., que van abordar-se els aspectes més rellevants en matèria 

d'arbitratge.  

OBJECTE DE LA CONTROVÈRSIA

Reclamació de quantia per minuta pendent

Reclamació de quantia per lloguer impagat

Reclamació de quantia per lloguer impagat

Acció d'impugnació d'acords socials

Acció de reclamació de quantitat derivada de l'execució d'unes obres
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CAPÍTOL 13 FUNDACIO ICAT DE L’ADVOCACIA 

 

 

Funcions col·legials (Art. 9 dels Estatuts)   

- Crear, de manera individual o amb d’altres persones físiques o jurídiques, societats, associacions, 

fundacions o qualsevol entitat o figura jurídica admesa en dret que tingui per objecte la prestació de serveis 

d’interès general per a l’advocacia, o que desenvolupin activitats en benefici de les persones col·legiades 

o de la professió, així com participar en entitats existents amb aquestes finalitats. 

 

DADES  MÉS  RELLEVANTS:  

 

La Fundació de l’ICAT inclou un programa de suport als col·legiats que travessen situacions personals 

delicades pels casos d’advocats que tenen ingressos especialment baixos, una casuística que s’ha 

incrementat en els darrers anys. La crisi econòmica i les precàries condicions d’exercici professional que 

imposa el mercat, agreujades en els últims anys, han portat a molts professionals del dret a veure com els 

seus ingressos queien fins a uns nivells que fan molt difícil que puguin cobrir les seves necessitats més 

bàsiques. 

 

La situació afecta especialment als col·legiats més joves, però també a altres franges d’edat. En aquest 

sentit, el programa d’ajuts de la Fundació de l’ICAT estableix uns barems d’ingressos per sota dels quals 

es pot demanar aquest suport econòmic.  

 

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

col·legiats de l’ICAT i estar al dia de les seves obligacions com a tals. Les assignacions de fons tindran en 

compte els paràmetres de necessitat, utilitat i urgència. En aquest sentit, es podran atorgar ajuts 

provisionals quan les situacions d’extrema urgència així ho requereixin. 

 

Dins del programa d’ajuts de la Fundació l’ICAT s’inclouen també altres supòsits com ara patir discapacitats 

o seqüeles que dificultin l’exercici de la professió o tenir al seu càrrec familiars amb diversos graus de 

dependència. Un altre dels àmbits que és objecte de protecció en aquesta línia d’ajuts de la Fundació de 

l’ICAT són els casos de violència de gènere, que també tenen suports econòmics específics per afrontar 

les complicacions que pateixen aquestes persones. 

 

El Col·legi disposa d’un fons específic reservat per actuacions de caire social, però fins el moment ha 

mancat la necessària articulació i regulació específica per al seu eficient funcionament. 
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CAPÍTOL 13 FUNDACIO ICAT DE L’ADVOCACIA 

 

 

La creació d'una Fundació ens ha permès una regulació més idònia i autònoma per donar resposta 

adequada a totes aquelles necessitats que es puguin presentar, tant en el present com en el futur, establint 

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 i l'establiment de beques i ajudes per la recerca en tots els 

camps que puguin ser beneficiosos pel nostre col·lectiu, així com qualsevol altra necessitat que tingui 

cobertura amb les finalitats pròpies de la Fundació. 

 

D'aquesta manera hem desvinculat de la comptabilitat del Col·legi aquesta partida dotant-la de la 

necessària autonomia, tot i la innegable vinculació de la mateixa al propi Col·legi, fet que ve garantit per la 

designa i composició del Patronat de la Fundació. 
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3
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CAPÍTOL 13 FUNDACIO ICAT DE L’ADVOCACIA 

 

 
FUNDACIONS DE LES QUE EL COL·LEGI N ’ÉS PATRÓ 

 

 

 

  

    

  

 

ENTITATS SOCIALS AMB LES QUE L ' ICAT  I  LA FUNDACIÓ COL·LABOREN  

  

 

                  

  

  

  

  

http://www.onada.org/index.html
http://www.appctarragona.org/
http://www.fundacioginac.org/
http://fundaciobonanit.org/
http://www.llarnatalis.wp.arqtgn.cat/
http://ictustarragona.blogspot.com.es/p/lassociacio-qui-som-vcom-funcionem.html
http://fundacionnoelia.org/
http://www.creuroja.org/AP/CM.aspx
http://www.caritasdtarragona.cat/
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CAPÍTOL 14 COMUNICACIÓ 

 

 

 

Funcions col·legials (Art. 9  dels Estatuts)   

- Potenciar la publicitat institucional. 

 

 

DADES  RELLEVANTS:   

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

+6.000 
Seguidors 

xarxes 

6.338 
Usuaris tornen 

a la web 

365.593 

Visites a la web 

2:25 
Temps mig de 

visita web 

71.818 
Usuaris nous 

a la web 

74.343 

Usuaris web 

5:24 
Temps mig de 

visita Extranet

  

72,5% 
Usuaris nous 

Extranet 

5.762 

Usuaris 

Extranet 
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CAPÍTOL 14 COMUNICACIÓ 

 

CLASSIFICACIÓ SEGONS DISPOSITIU UTILITZAT PER ACCEDIR A LA PÀGINA WEB : 

COMUNICATS I NOTÍCIES : 

Durant el 2019 el Col·legi ha enviat 238 comunicats, ha publicat 368 notícies, ha elaborat 31 notes de 

premsa i ha enviat 114 comunicats d’agraïment als ponents que han realitzat activitats formatives. 

 

RELACIÓ  DE  COMUNICATS:   

DATA NÚM. TEMA 

02-01-19 1/19 Pagament SOJ (desembre 2018) 

03-01-19 2/19 Inici període voluntari presentació escrits Jutjat 1a Inst. i Instrucció del Vendrell 

03-01-19 3/19 Quota gener 2019 

03-01-19 4/19 II Jornades de Dret Animal 

08-01-19 5/19 Fotografies festival infantil 

08-01-19 6/19 Visita Mutualidad i Alter Mútua 

09-01-19 7/19 Sessió informativa AEAT 

09-01-19 8/19 Recordatori II Jornades de Dret Animal 

10-01-19 9/19 Acord jutges del social 

10-01-19 10/19 Jornada delictes administració deslleial 

11-01-19 11/19 Jornada jurisprudència Tribunal Suprem 

11-01-19 12/19 Plataforma Epj 

14-01-19 13/19 Nou aplicatiu TTA 

15-01-19 14/19 Ajudes Fundació ICAT Advocacia 

74.343 
usuaris 

accedeixen 
web

45.845 
usuaris 

d'ordinador

26.066 
usuaris de 

telèfon 

2.195 
usuaris de 

tablet

 
COMUNICATS NOTÍCIES NOTES DE PREMSA AGRAÏMENTS PONENTS 

2019 238 368 31 114 

2018 215 387 24  94 
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15-01-19 15/19 Inici període voluntari presentació escrits Jutjats CA 

16-01-19 16/19 Recordatori Jornada delictes administració deslleial 

22-01-19 17/19 Projecció pel·lícula "El fotógrafo de Mauthausen" 

22-01-19 18/19 Recordatori Jornada jurisprudència Tribunal Suprem 

22-01-19 19/19 Prima responsabilitat civil professional 

29-01-19 20/19 Inici període obligatori Vendrell 

29-01-19 21/19 Enquesta sobre la Llei de la Segona Oportunitat 

30-01-19 22/19 Assemblea general ordinària i extraordinària del GAJ 

30-01-19 23/19 Avís de seguretat del correu electrònic sobre phising 

30-01-19 24/19 Formació febrer 

01-02-19 25/19 Pagament del TOAD 

01-02-19 26/19 Quota febrer 2019 

01-02-19 27/19 Inici EAP al Vendrell 

04-02-19 28/19 Obligatorietat professionals de l'advocacia alta als sistemes de previsió social 

04-02-19 29/19 Conferència: Com conviuen els procediments sancionadors laboral i de compliance a les empreses? 

04-02-19 30/19 Memòria anual 2018 

07-02-19 31/19 Curs arbitratge 

07-02-19 32/19 Presentació telemàtica insostenibilitats pretensió 

08-02-19 33/19 Tallers de litigació del GAJ 

08-02-19 34/19 Revista ICAT 

11-02-19 35/19 Pagament TOAD 

11-02-19 36/19 Alumnes Pràctiques IES Vidal i Barraquer 

13-02-19 37/18 Modificació en la presentació telemàtica dels procediments sobre terceries 

13-02-19 38/19 Visita Alter Mútua 

14-02-19 39/19 Instruccions sobre índex electrònic de documents presentats per via telemàtica 

14-02-19 40/19 Formació febrer. Recordatori 

19-02-19 41/19 Inici període obligatori presentació escrits Jutjats CA 

19-02-19 42/19 Entra en vigor la modificació de la NAC 

21-02-19 43/19 Visita representant Mutualidad 

21-02-19 44/19 Taula Rodona sobre "La política en femení" 

22-02-19 45/19 Formació març 

25-02-19 46/19 Recordatori Jornada contractació i consum 

26-01-00 47/19 IV Congrés de Drets Humans 

27-02-19 48/19 Recordatori Taula Rodona Política en Femení 

28-02-19 49/19 Calçotada GAJ 

01-03-19 50/19 Quota març 2019 

04-03-19 51/19 Visita inspecció Comissió Permanent Sala Govern TSJC 

04-03-19 52/19 Convocatòria assemblea general 

04-03-19 53/19 Jornades Arbitratge 2019 

07-03-19 54/19 Congrés DDHH 

08-03-19 55/19 Recordatori formació març 

12-03-19 56/19 Recordatori Mediació penal 

13-03-19 57/19 Certificat retencions àrea privada 

13-03-19 58/19 Suspensió Congrés DDHH 

13-03-19 59/19 Visita alter mútua? 
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15-03-19 60/19 Newsletter EPJ Març 2019 

18-03-19 61/19 Promoció USB Sepín 

18-03-19 62/19 Jornades Dret Esport 

18-03-19 63/19 Recordatori Conferència reforma codi penal matèria trànsit 

19-03-19 64/19 Conferència tributari (26/2/2019) 

20-03-19 65/19 Visita representant Mutualidad 

20-03-19 66/19 Jornades Mediació 

21-03-19 67/19 Retard pagament TOAD 

25-03-19 68/19 Recordatori assemblea general 

26-03-19 69/19 Promoció Pack execució civil Sepin 

26-03-19 70/19 Inici Curs VIDO CICAC 

28-03-19 71/19 Lectures solidàries per Sant Jordi 

28-03-19 72/19 Reunió assemblea territorial prèvia mutualidad 

28-03-19 73/19 Pagament TOAD 

28-03-19 74/19 Quota Consell 

29-03-19 75/19 Festa Sant Raimon 

29-03-19 76/19 Formació abril 

01-04-19 77/19 Congreso Abogacía 

01-04-19 78/19 Quota abril 2019 

01-04-19 79/19 Mail jornada STJUE (08.04.2019) 

02-04-19 80/19 Recordatori curs família (09.04.2019) 

03-04-19 81/19 Recordatori cobrament RC 

03-04-19 82/19 Recordatori Jornades Arbitratge 

03-04-19 83/19 Horari atenció oficina judicial Vendrell 

04-04-19 84/19 Formació recordatori abril + Congrés 

08-04-19 85/19 Promoció codis bàsics Tirant i Llei hipotecària 

08-04-19 86/19 Col·laboració amb el projecte Educant en Justícia 

11-04-19 87/19 Visita inspecció CGPJ Jutjat Instrucció 6 i Penal 5 de Tarragona 

12-04-19 88/19 Visita Alter Mútua 

15-04-19 89/19 Promocio Practicum fiscal i laboral 

16-04-19 90/19 Recordatori política animal (mail) 

16-04-19 91/19 Sant Jordi 2019 

17-04-19 92/19 Horari ICAT 

17-04-19 93/19 Recordatori APP dia 24 (mail) 

26-04-19 94/19 Festa col·legial 2019 

26-04-19 95/19 Sentència AN cas Sandro Rosell 

26-04-19 96/19 Formació maig (newsletter) 

29-04-19 97/19 Llistat àrbitres 

30-04-19 98/19 Horari del Col·legi 

03-05-19 99/19 Recordatori Taula Dret Animal 

03-05-19 100/19 Pagament TOAD 

03-05-19 101/19 Quota maig 2019 

07-05-19 102/19 Recordatori Congrés Manuel Miranda 

08-05-19 103/19 Recordatori  TAT 

10-05-19 104/19 Nou Código Deontológico de la Abogacía 
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13-05-19 105/19 Recordatori Festa Col·legial 

14-05-19 106/19 Pràctiques despatxos alumnes Màster Advocacia 

14-05-19 107/19 Visita Alter Mútua 

15-05-19 108/19 Sentència AN cas Sandro Rosell 

15-05-19 109/19 III Congrés Mercantil 

16-05-19 110/19 Activació nova aplicació presentació d'escrits mòdul RED 

16-05-19 111/19 Formació juny newsletter 

17-05-19 112/19 Guàrdies agost 2019 

20-05-19 113/19 Visita representant Mutualidad 

23-05-19 114/19 Recordatori mail Jornada Ciberseguretat dia 31 de maig 

27-05-19 115/19 Agraïment festa col·legial 

28-05-19 116/19 Jornada Drets Humans 

28-05-19 117/19 Newsletter EPJ  Maig-Juny 2019 

03-06-19 118/19 Pagament TOAD 

03-06-19 119/19 Quota juny 2019 

04-06-19 120/19 Canvi d'hora de la conferència "Registre horari dels treballadors: aplicació i control per part de l'administració 

04-06-19 121/19 Recordatori mail Jornada Llei Crèdit Immobiliari dia 10 de juny 

05-06-19 122/19 Recordatori canvi hora 

05-06-19 123/19 Fotos festa ICAT 

12-06-19 124/19 Promoció guia alquiler vivienda RDL 7/2019 

13-06-19 125/19 Protocol incidències lingüístiques 

13-06-19 126/19 Recordatori mail del Congrés Memòria Històrica 

14-06-19 127/19 Quota CGAE 

14-06-19 128/19 Recordatori mail Conferència SERVEIS TÈCNICS DE PUNT DE TROBADA: UNA APROXIMACIÓ. 

18-06-19 129/19 Presentació telemàtica escrits Valls 

18-06-19 130/19 Formació juny newsletter 

20-06-19 131/19 Horari seu Valls 

20-06-19 132/19 XII Congrés Advocacia Jove 

21-06-19 133/19 Recordatori mail jornada del dia 26 de juny. 

25-06-19 134/19 Suspensió conferència Accions Banc Popular 

25-06-19 135/19 Sopar de les comissions col·legials (19/07/2019) 

26/06/2019 136/19 Jornada informativa de Dret Sistèmic 

02/07/2019 137/19 Pagament TOAD 

02/07/2019 138/19 Quota juliol 2019 

03/07/2019 139/19 Recordatori sopar comissions 

04/07/2019 140/19 Curs mediació 2019-2020 

04/07/2019 141/19 Termini justificació mes de juliol 

08/07/2019 142/19 Promoció Memento Penal Parte Especial 

10/07/2019 143/19 Visita Alter Mútua 

11/07/2019 144/19 Futbol 7 GAJT 

12/07/2019 145/19 Les xifres del TOAD 

16/07/2019 146/19 Programa d'ajuts Fundació ICAT 

16/07/2019 147/19 Dinar estiu GAJT 

22/07/2019 148/19 Recordatori ajuts Fundació 
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22/07/2019 149/19 Visita Mutualidad 

24/07/2019 150/19 Revista Fòrum Jurídic 

24/07/2019 151/19 Horari Vendrell 

31/07/2019 152/19 Horari agost 2019 

01/08/2019 153/19 Pagament TOAD 

01/08/2019 154/19 Quota agost 2019 

09/08/2019 155/19 Pagament TOAD 

28/08/2019 156/19 Inici període obligatori presentació justificants TOAD 

28/08/2019 157/19 Sessió informativa justificació online TOAD 

02/09/2019 158/19 Sessió informativa justificació online TOAD 

04/09/2019 159/19 Recordatori jornada TOAD (Només als inscrits al TOAD) 

04/09/2019 160/19 Pagament TOAD 

04/09/2019 161/19 Quota setembre 2019 

04/09/2019 162/19 Prorrogat el termini d'inscripció obligatòria al Registre Mercantil dels advocats com a prestadors de serveis 

09/09/2019 163/19 Horari del Col·legi 

12/09/2019 164/19 Sentència del TS sobre clàusules de venciment anticipat 

12/09/2019 165/19 Recordatori visita Alter Mútua (18/09/2019) 

20/09/2019 166/19 Jornada sobre l'arbitratge al món empresarial 

20/09/2019 167/19 Horari del Col·legi 

20/09/2019 168/19 Recordatori d'aplicació del registre de jornada laboral 

25/09/2019 169/19 Recordatori Jornada arbitratge món empresarial 

26/09/2019 170/19 Visita representant Mutualidad 

27/09/2019 171/19 Mail formació (oct/nov 2019) 

01/10/2019 172/19 Enquesta de satisfacció al col·legiat 

01/10/2019 173/19 Pagament TOAD 

01/10/2019 174/19 Quota octubre 2019 

02/10/2019 175/19 Recordatori Jornada arbitratge món empresarial (només Valls + àrbitres) 

08/10/2019 176/19 Visita delegat Alter Mútua 

09/10/2019 177/19 Recordatori ponència TS venciment anticipat 

10/10/2019 178/19 Horari ICAT 

14/10/2019 179/19 Curs especialització lletrada en estrangeria 

14/10/2019 180/19 Ponència: "Comentari a la sentència del TS d'11 de setembre de 2019 sobre venciment anticipat" 

17/10/2019 181/19 VII Jornades de Dret Portuari 

21/10/2019 182/19 Obres reforma seu col·legial 

22/10/2019 183/19 Jornada Segona Oportunitat 

24/10/2019 184/19 Recordatori Enquesta de satisfacció al col·legiat 

25/10/2019 185/19 Assessorament de la presentació online dels justificants del TOAD 

28/10/2019 186/19 Recordatori Jornades de Dret Portuari 

31/10/2019 187/19 Horari del Col·legi 

31/10/2019 188/19 Conferència: Arbitratge món empresarial 

31/10/2019 189/19 Ponència: "Fiscalitat en clubs i entitats esportives" 

04/11/2019 190/19 Pagament TOAD 

04/11/2019 191/19 Quota novembre 2019 

04/11/2019 192/19 Loteria de Nadal de l'ICAT 

04/11/2019 193/19 Visita representant Mutualidad 
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04/11/2019 194/19 Curs especialització lletrada en estrangeria 

05/11/2019 195/19 Visita delegat Alter Mútua 

13/11/2019 196/19 Conferència Aspectes medico-legals sobre l'eutanàsia 

14/11/2019 197/19 Promoció Memento Derecho de Sucesiones Civil 

14/11/2019 198/19 Conferència Administració pública, transparència i compliment normatiu 

14/11/2019 199/19 Ponència: "Violència de gènere, menors i noves tecnologies" 

18/11/2019 200/19 Preguntes freqüents justificació online 

19/11/2019 201/19 Abonaments tribuna Nàstic de Tarragona 

19/11/2019 202/19 Calendari formació 

20/11/2019 203/19 Loteria la Grossa de Cap d'Any 

20/11/2019 204/19 Obertura llista d'administradors concursals i comptadors partidors 

21/11/2019 205/19 Recordatori Jornades Dret Portuari 

22/11/2019 206/19 III Jornades de Dret Marítim 

26/11/2019 207/19 Cursos de català per a advocats 

26/11/2019 208/19 Ponència: "Accions davant del Banc Popular i protecció del consumidor" 

26/11/2019 209/19 Convocatòria assemblea general 

27/11/2019 210/19 Conferència: La normativa sobre l'aportació de la prova d'estrangeria: legalització i traducció de documents estrangers 

27/11/2019 211/19 Ponència: Problemes de la fase de constrenyiment i embargament dels comptes judicials 

28/11/2019 212/19 Recordatori Jornada de Dret Marítim 

02/12/2019 213/19 Aprovació Pla d'Igualtat de l'ICAT 

02/12/2019 214/19 Pagament TOAD 

02/12/2019 215/19 Quota desembre 2019 

02/12/2019 216/19 Assegurança lletrats TOAD 

03/12/2019 217/19 Newsletter desembre 

04/12/2019 218/19 Sopar Nadal GAJT 

04/12/2019 219/19 Horari ICAT 

05/12/2019 220/19 Festa infantil 

05/12/2019 221/19 Inauguració exposició 

09/12/2019 222/19 Actuacions previstes al Pla d'Igualtat 

09/12/2019 223/19 Recordatori Llista d'Administradors Concursals i comptadors partidors 

10/12/2019 224/19 Conferència GAYLESPOL 

10/12/2019 225/19 Conferència Correbous 

11/12/2019 226/19 Recordatori Loteria Nadal 

11/12/2019 227/19 Recordatori Exposició 

11/12/2019 228/19 Donació de sang 

11/12/2019 229/19 Jornada jurisprudència APTarragona 

16/12/2019 230/19 Exoneració de quotes col·legials per baixa per maternitat/paternitat 

17/12/2019 231/19 Campanya recollida de joguines 

18/12/2019 232/19 Recordatori festa infantil 

19/12/2019 233/19 Presentació telemàtica insostenibilitats pretensió 

20/12/2019 234/19 Renovació certificat ISO 

20/12/2019 235/15 Felicitació de Nadal 

23/12/2019 236/19 Horari del Col·legi 

23/12/2019 237/19 Pagament TOAD 

24/12/2019 238/19 Recordatori festival infantil 
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CAPÍTOL 14 COMUNICACIÓ 
 

REVISTA  DIGITAL: 

La newsletter “@ICAT” és la revista digital que recull les aportacions realitzades per les seccions del 

Col·legi. Conté articles, sentències, comentaris i altres treballs que poden ser d’interès per als col·legiats i 

col·legiades. Té una periodicitat trimestral.  

Durant el 2019 s’han enviat 3 butlletins “@ICAT”. Hi han accedit 1.798 usuaris i s’han visualitzat 481 articles.  

XARXES SOCIALS: 

L’ICAT està present en diferents xarxes socials (twitter, facebook, linkedin i des de 2020 també instagram). 

Dades twitter: 

 

 

Dades facebook: 

 

 

 

REVISTA  COL·LEGIAL: 

El 2019 el Col·legi ha publicat el núm. 66 (juliol 2019) de la revista “Fòrum Jurídic”. 

  

 
 

 

 
Seguidors Tweets Interaccions Tràfic 

2019 3.900 921 1.300 2.600 clics 

 
Publicacions Fans Interaccions Tràfic 

2019 892 568 3.800 3.600 clics 
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CAPÍTOL 14 COMUNICACIÓ 

 

RECULLS  GRÀFICS: 

Selecció d’entrevistes i fotografies als mitjans de comunicació: 

 

 
 

Taula Rodona amb Dones Polítiques (03/19) 
 
 

 
Congrés Homenatge Manuel Miranda (05/19) 

 
Trobada Estatal Dret Animal (05/19) 

 
Festa Col·legial (05/19) 

 
Dia de la Justícia Gratuïta (07/19) 

 

 
 

 
 

Exposició Iguals en Drets (12/19) 
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CAPÍTOL 14 COMUNICACIÓ 

 
 
 

 

L’ICAT presideix del Consell de l’Advocacia (11/19) 
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CAPÍTOL 14 COMUNICACIÓ 

 

RECULLS  GRÀFICS  

Activitats Socials per augmentar la participació:  

Po 


