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MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS 

DE L’ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÓ DE CATALUNYA 

CURS 2015-2016 

per 

l’Il·lm. Sr. Lluís Jou i Mirabent 

Notari 

Secretari  de l’Acadèmia 

 

Aquesta Memòria de les activitats de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació 

de Catalunya en el curs precedent, el de 2015-2016, el 176è des de la seva fundació el 

1840, es presenta no en la sessió pública i solemne com és tradicional, sinó en una 

sessió ordinària atesa la circumstància de la realització d’obres de remodelació a 

l’edifici històric del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, que acull la nostra seu i les 

sessions públiques i solemnes que celebra l’Acadèmia. 

 

1. Sessions ordinàries i composició de la Junta de Govern 

Al llarg d’aquest curs l’Acadèmia s’ha reunit en un total de 14 sessions ordinàries, entre 

les quals una de pública i solemne i una d’oberta, que han tingut lloc els dies 13 

d’octubre, 3 i 10 de novembre, 1 i 16 de desembre de 2015; 19 de gener, 2 i 16 de 

febrer, 1 i 15 de març, 12 i 26 d’abril, 10 de maig i 7 de juny. 

La inauguració del curs va tenir lloc a la sessió pública i solemne celebrada a la sala 

d’actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona el dia 10 de novembre de 

2015. La va presidir l’Hble. Sr. Josep D. Guàrdia Canela, president de l’Acadèmia, que 

fou acompanyat a la mesa pel  Rvdm. Arquebisbe Primat de Tarragona Jaume Pujol 

Balcells, el  Rvdm. Bisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra Joan Enric Vives i Sicília, 

l’Hble. Sr. President del Consell de Garanties Estatutàries, l’acadèmic Joan Egea Fer-

nández, la Il·lustre Vice-degana del Col·legi d’Advocats de Barcelona, Rosa Maria 

Barberà Ramos, l’Excm. secretari de la Real Acadèmia de Jurisprudència y Legislación 

de España, Rafael Navarro Valls i l’Il·lustre Sr. Secretari de l’Acadèmia Lluís Jou i Mi-

rabent. En el curs de la sessió el Secretari va llegir la Memòria del Curs anterior, es va 

procedir a rebre com a acadèmic de número i va llegir el discurs d’ingrés l’Emm. i 



 2 

Rvdm. Cardenal Lluís Martínez Sistach i, després de la resposta a càrrec de Josep Joan 

Pintó Ruiz, el President llegí el discurs d’inauguració. 

 

La Junta de Govern s’ha reunit en diverses ocasions, gairebé sempre amb caràcter previ 

a les Sessions ordinàries, per a ordenar els afers que li són propis. Ha estat integrada 

pels acadèmics Hble. Sr. Josep D. Guàrdia Canela, President; i els il·lustres senyors 

Joan Córdoba Roda, vicepresident; Enric Brancós Núñez, Tresorer; Lluís Jou i 

Mirabent, Secretari; Francesc Tusquets Trias de Bes, vicesecretari, i Elías Campo 

Villegas, censor. És just de fer constar que sovint ha redactat les actes el vicesecretari 

que ha cobert amb eficàcia les absències que el senyor Jou, per causes justificades, ha 

hagut d’excusar al llarg del curs. 

El President, ha atès les obligacions del càrrec i no ha faltat a cap de les sessions. Com 

sempre ha complert, a més, la funció de representació de la Corporació tot assistint a 

actes acadèmics, institucionals i protocol·laris convocats pel President o el Govern de la 

Generalitat, el Tribunal Superior de Justícia, les acadèmies jurídiques iberoamericanes, 

altres acadèmies catalanes i els Col·legis d’Advocats, de Procuradors i de Notaris de 

Catalunya i la delegació a Catalunya dels de Registradors. També ha mantingut 

entrevistes amb autoritats polítiques i acadèmiques nacionals i internacionals i ha 

participat en el Consell Interacadèmic de Catalunya, el Consell de la Revista Jurídica de 

Catalunya i els patronats de les fundacions en que l’Acadèmia ostenta el càrrec de patró 

a que es farà referència més endavant. El 12 de maig, el President va participar en l’acte 

de graduació de la Promoció de Dret 2016 de la Universitat Internacional de Catalunya i 

hi llegí el discurs “La llibertat i el dret civil de Catalunya”. 

 

2. Sessions obertes 

El curs 2015-2016 s’ha celebrat una sessió oberta. Les sessions obertes són sessions 

ordinàries a les quals es convida a un nombre limitat i seleccionat de membres de la a la 

comunitat jurídica catalana coneixedors de la matèria que s’hi exposa amb l’objectiu de 

fomentar el debat de les idees jurídiques. Ha estat el cinquè curs consecutiu en què s’ha 

celebrat alguna d’aquestes sessions. Fou oberta la sessió del dia 16 de desembre de 

2015, en la qual fou ponent el professor Javier Boix Reig, catedràtic de Dret Penal de la 

Universitat de València i advocat, que va parlar sobre el tema Corrupción y justícia 

penal, una matèria d’actualitat a la qual sovint els mitjans de comunicació dediquen 

espais considerables. El professor Boix va fer una exposició tècnica i pràctica, centrada 

en els molts instruments que la legislació actual atorga a l’Estat per a combatre els 

delictes genèricament englobats en el terme corrupció. Presentà al conferenciant el 

Vicepresident de l’Acadèmia Pfr. Joan Córdoba Roda. Van acompanyar al ponent a la 

mesa el President i el Fiscal Superior de Catalunya senyor José M Romero de Tejada, 

així com el Vicepresident. 
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3. Discursos d’ingrés 

En el curs 2015-2016 s’ha pronunciat el discurs d’ingrés de l’acadèmic cardenal Lluís 

Martínez Sistach. El discurs fou exposat en la sessió pública i solemne celebrada a la 

sala d’actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona el dia 10 de novembre  

de 2015. El nou acadèmic de número va parlar sobre “Estat laic i societat 

plurireligiosa”, un tema també d’actualitat a tots els estats occidentals, i el discurs fou 

contestat per l’acadèmic Josep Joan Pintó Ruiz, essent publicades ambdues 

intervencions en un opuscle “ad hoc” que es va repartir entre tots els assistents a l’acte 

un cop finalitzat. El nou acadèmic de número ostentarà la medalla Narcís de Sant 

Dionís, vacant per defunció de l’Emm. i Rvdm. Cardenal Ricard Maria Carles i Gordó. 

La sessió pública i solemne fou concorreguda i van acompanyar el president de 

l’Acadèmia, a la mesa, les autoritats que s’han citat en començar la memòria. Entre el 

públic i a la sala, hi assistiren, entre d’altres, el Magnífic Rector de la Universitat de 

Barcelona, Dídac Ramírez i Sarrió, l’Il·lustre Sr Síndic major de la Sindicatura de 

Comptes de Catalunya, Jaume Amat i Reyero; el Director General de Dret i Entitats Ju-

rídiques Sr. Jordi Cabré i Trias; el President de la Reial Acadèmia de Belles Arts de 

Sant Jordi i Vicepresident del Consell Interacadèmic de Catalunya, Excm. Sr. Joan An-

toni Solans i Huguet, el President de la Reial Acadèmia de Farmàcia, Excm. Sr. Josep 

Mª Ventura Ferrero, el M. Hble. Sr. José Montilla, antic president de la Generalitat,  

l’Excm. Sr. Xavier Trias, antic Alcalde de Barcelona, el Bisbe Auxiliar de Barcelona, 

Excm. i Rvdm. Sr. Sebastià Taltavull Anglada i el Vicari Judicial,  Il·lm. Sr. Santiago 

Bueno Salinas. 

 

En acabar el curs resten pendents de la lectura del discurs d’ingrés set acadèmics 

electes, als quals el President i la Junta de Govern han animat amb insistència a fer-ho 

ben aviat atès que no és raonable de convocar noves vacants amb un nombre tan elevat 

d’electes. 

 

4. Defuncions i sessions “in memoriam” 

Durant el curs no s’ha produït cap baixa entre els acadèmics, circumstància que 

celebrem. A la sessió ordinària del 13 d’octubre l’acadèmic Francesc Tusquets Trias de 

Bes llegí la memòria necrològica de qui ho havia estat, Antoni de P. Escura Viñuales, 

que ens va deixar el curs passat, deixant vacant la medalla Marti Miralles. A la sessió hi 

assistiren, convidats pel President, dos dels fills del difunt, senyors Antonio i Ferran 

Escura. 
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5. Nous acadèmics 

Durant el curs no s’ha escollit cap nou acadèmic, en contrast amb els cursos precedents 

en els quals se n’escolliren vuit en total dels quals només dos han llegit el discurs. Com 

s’ha dit, el 10 de novembre va llegir el discurs d’ingrés l’Emm. i Rvdm. Dr Lluís 

Martínez Sistach, elegit el 13 de maig de 2014. Actualment hi ha tres vacants. 

 

6. Comunicacions 

A més de les ponències i discursos esmentats fins ara, al llarg del curs es van presentar 

per part dels acadèmics les següents comunicacions en sessions ordinàries 

o El 3 de novembre, l’advocat Sr. Eudald Vendrell i Ferrer sobre “La incidència 

de la ruptura matrimonial en les compravendes amb pacte de supervivència”. 

o El dia 19 de gener, l’advocat Dr. Josep Joan Pintó Ruiz, sobre “¿Hay necesidad 

de institucionalizar la constancia de un fundamento como causa eficiente del 

pacto sucesorio?”. 

o El 16 de febrer, el professor Dr. José Juan Ferreiro Lapatza sobre “La 

complicación del ordenamiento tributario”. 

o El dia 1 de març, la professora Dra. Alegria Borràs Rodríguez, sobre “El 

Reglamento de la Unión Europea en materia de sucesiones: aspectos generales 

y problemas de remisión a un ordenamiento plurilegislativo”. 

o El 15 de març, el registrador Sr. Antonio Cumella Gaminde sobre “Els acords de 

custòdia de territori”. 

o El 12 d’abril, el notari Sr. Elias Campo Villegas sobre “¿Ha incidido en la 

naturaleza jurídica de la función notarial la Ley 15/2015, de 2 de julio, de 

jurisdicción voluntaria?” 

o El 26 d’abril el notari Sr. Enric Barncós Nuñez sobre “El certificat successori 

europeu”. 

o El 10 de maig, el professor Dr. Agustín Luna Serrano sobre “La reglamentación 

de las operaciones de inversión en la denominada MiFID II”. 

o El 7 de juny, l’advocat Francesc Tusquets i Trias de Bes sobre “El control 

judicial de l’Arbitratge. A propòsit de la doctrina del TSJ de Madrid en matèria 

de productes financers”. A aquesta sessió, darrera del curs, hi assistiren el 

Conseller de Justícia, Hble. Sr. Carles Mundó i Blanch, i el Director general de 

Dret, Sr. Xavier Bernadí Gil que volgueren fer el gest de conèixer de primera mà 

i en directe la nostra activitat, gest que la Corporació valora i agraeix. 
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7.  Altres activitats i publicacions 

Més enllà de les sessions i actes acadèmics amb els quals l’Acadèmia contribueix a la 

reflexió i a la construcció del coneixement jurídic, l’Acadèmia de Jurisprudència i 

Legislació de Catalunya col·labora amb altres institucions jurídiques del país en actes 

amb els quals contribueix a difondre aquell coneixement i participa en el regiment de 

diversos organismes, institucions i fundacions.  

Així, pel que interessa en aquesta memòria és rellevant la participació al Consell de 

Redacció de la Revista Jurídica de Catalunya, una de les més antigues i prestigioses 

revistes jurídiques de la Península dirigida actualment en l’acadèmic Eugeni Gay, la 

capçalera de la qual és de cotitularitat del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i de 

l’Acadèmia. Enguany la revista ha aparegut amb la regularitat de sempre i ha editat un 

monogràfic sobre la Reforma de les societats de capital i millora del govern corporatiu 

que fou presentat en una jornada especifica el dia 4 de febrer de 2016. Ell 26 de maig, 

l’Acadèmia va organitzar conjuntament amb el Col·legi de Registradors, una Jornada 

sobre “Utilització de les fonts europees, convencionals i internes davant de les 

autoritats espanyoles” en la qual, per part de l’Acadèmia, intervingueren els acadèmics 

Guàrdia, Alegret, Borràs, Cumella i Pintó. 

D’altra banda, entre el 22 i el 24 de setembre el President Guàrdia va representar la 

nostra Acadèmia al IX Congrés de les acadèmies jurídiques i socials d’Iberoamèrica que 

ha tingut lloc a Asunción, capital del Paraguai, sobre els temes L’excepció de 

consciència; La Justícia penal internacional i els drets dels refugiats i dels migrants; La 

compravenda internacional i els contractes electrònics, i La finalitat de les acadèmies i 

llur finançament.  En aquest congrés hi han participat les acadèmies paraguaiana, les de 

Córdoba i Buenos Aires de l’Argentina, les boliviana, colombiana, costa-riquenya, 

hondurenya, mexicana, nicaragüenya, peruana, porto-riquenya, veneçolana i xilena per 

la banda americana i les de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislació de España 

(Madrid), i les asturiana, de les Illes Balears, gallega, de Granada, de Valladolid, de 

Sevilla, d’Extremadura i la nostra, per la banda peninsular. Per part de la de Catalunya, 

el president Guàrdia hi presentà la ponència “Finalidad de las Academias y su 

financiación” i, en la secció en la qual es debatí aquest tema, fou Coordinador 

internacional. 

El 22 i 23 de setembre se celebraren a Tossa de Mar les XIX Jornades de Dret Català a 

Tossa de Mar. L’Acadèmia sempre participà en l’organització d’aquestes jornades fins i 

tot amb una modesta aportació econòmica que en l’edició d’enguany no ha estat 

possible per exigències administratives tot i que es preveu de donar continuïtat a la 

nostra participació en futures edicions. Assistiren a les jornades els acadèmics Cumella, 

Egea i Jou. 



 6 

En el capítol de publicacions es de destacar que han aparegut els volums IV i V dels 

Annals de l’Acadèmia, amb les ponències i treballs presentats en els darrers anys, i que 

en acabar el curs està pràcticament enllestit el volum el volum VI dels Annals que 

comprendrà les treballs presentats a l’Acadèmia els cursos 2014-2015 i 2015-2016. 

També és oportú de ressenyar que el lloc web de l’Acadèmia, www.ailjc.cat, publica 

notícies sobre l’a Corporació i algunes de les nostres publicacions. 

 Finalment, l’Acadèmia, sempre per mitjà del President, ha participat en els òrgans de 

direcció de l’Institut d’Estudis Autonòmics, l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, 

el Consell Interacadèmic de Catalunya, la Conferència d’Acadèmies de Jurisprudència 

Iberoamericanes i als patronats de les fundacions del Notariat de Catalunya, la Fundació 

Pau Casals i la Fundació Roca Sastre, de les quals en forma part. 

 

8. Economia 

Mai no s’han fet constar a la memòria d’activitats del curs els aspectes econòmics 

relatius a l’Acadèmia, que du els comptes per exercicis naturals i no per cursos. Tot i 

això, sempre sembla adequat de fer constar que cap dels acadèmics percep 

remuneracions ni dietes, que no compta amb personal, que la comptabilitat es du amb 

cura i transparència; que el pressupost és modest i es nodreix essencialment de la 

subvenció de la Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, que s’agraeix, i que 

aquests ingressos es destinen a cobrir amb prudència les despeses generades per les 

sessions obertes, els annals, les publicacions i la resta de despeses ordinàries de 

funcionament.  A més, del suport de la Generalitat, l’Acadèmia de Jurisprudència i 

Legislació de Catalunya ha rebut el suport de l’Obra social de la Caixa i rep, des de 

1840, el valuós i constant suport de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 

que l’acull a la seva seu, li destina de manera permanent una sala i li facilita la logística 

necessària, que inclou el suport logístic, ordenat i eficient, de la senyora Mariele 

Violano. Sense el suport material d’aquest Col·legi la subsistència de l’Acadèmia no 

hauria estat ni seria possible. 

9. Final 

 

La memòria és tan sols una síntesi indicativa de l’activitat de l’Acadèmia. No pot acabar 

sense recordar que són els acadèmics, pertanyents per definició a les diferents branques 

del Dret Públic i Privat de Catalunya, els qui, amb la seva activitat i llurs publicacions, 

atorguen a la institució el relleu solvent i el prestigi jurídic que la societat catalana li re-

coneix. No és balder de fer constar, en aquest sentit, que els acadèmics Enric Argullol 

Murgadas i Josep E. Rebés i Solé han rebut, el 2016, la Creu de Sant Jordi de la Generali-

tat i que el secretari, Lluís Jou, ha estat elegit com a membre de l’Institut d’Estudis Cata-

lans. D’altra banda els acadèmics Badosa, Borràs, Guàrdia i Follia han estat nomenats per 

http://www.ailjc.cat/
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formar part de la Comissió de Codificació aquesta legislatura i que Jou i Cumella han es-

tat nomenats perquè s’integrin a la Secció de Dret Patrimonial. 

El reconeixement social a la Institució i als acadèmics en conjunt és l’estímul més gran 

per donar continuïtat a la nostra activitat amb la qual, pretenem contribuir a la 

conservació i el desenvolupament del dret propi de Catalunya, al progrés de les idees 

jurídiques i a l’equilibri imprescindible entre l’exercici dels drets democràtics, 

l’evolució del dret i de la legislació, l’actuació política i l’activitat jurisdiccional.  

 

Fi. 

Memòria llegida i aprovada a la sessió del dia 22 de novembre de 2016 


