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MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS 
DE L’ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÓ DE CATALUNYA 

CURS 2012-2013 

per 

l’Il·lm. Sr. Lluís Jou 

Notari 

Secretari  de l’Acadèmia 

 

Aquesta Memòria resumeix les activitats de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació 
de Catalunya en el curs 2012-2013 i em correspon de presentar-la a causa de la 
defunció sobtada  de l’Il·lm. Sr. Ramon Mullerat Balmaña, que ha estat secretari al 
llarg del curs. 
 

1. Sessions ordinàries i composició de la Junta de Govern 

Al llarg d’aquest curs, l’Acadèmia es va reunir en un total de 15 sessions ordinàries, les 
mateixes que en el curs anterior, algunes de les quals han tingut el caràcter de 
sessions obertes a d’altres membres de la comunitat jurídica catalana i en elles hi han 
dissertat juristes rellevants procedents d’altres territoris. Les reunions han tingut lloc 
els dies 16 i 30 d’octubre, 6 de novembre 4 i 18 de desembre del 2012, i 8 i 22 de 
gener, 5 i 19 de febrer, 5 i 19 de març, 9 i 16 d’abril, 7 i 28 de maig de 2013.  

La inauguració formal del curs va tenir lloc a la sessió pública i solemne celebrada el 6 
de novembre de 2012 a la sala d’actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona 
sota la presidida per l’Hble. Sr. Josep D. Guàrdia Canela acompanyat de la Presidenta 
del Parlament de Catalanya, M. Honorable Sra Núria de Gispert, la Consellera de 
Justícia, Hble Sra. Ma Pilar Fernández Bozal, el Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Barcelona, l’Excm. Sr. Pedro L. Yúfera Sales, el President de les Acadèmies de 
Jurisprudencia, Legislació i Ciències Jurídiques i Socials d’Iberoamèrica, Excm. Sr. 
Luis Moiset de Espanés i el President de la Comissió Jurídica Assessora, l’Excm. Sr. 
Tomàs Font i Llovet. En el curs de la sessió el Sr. Mullerat va llegir la Memòria del 
Curs 2011-2012, se celebrà la recepció com acadèmic de número de l’Il·lm. Sr. 
Francesc Tries de Bes i el Sr. President va pronunciar el discurs d’inauguració. 

La Junta de Govern s’ha reunit en diverses ocasions amb caràcter previ a les Juntes 
ordinàries per a ordenar els afers de tràmit que li són propis. El dia 18 de desembre, es 
produí la renovació parcial de la Junta per haver expirat el mandat dels acadèmics que 
l’ostentaven i foren reelegits per unanimitat com a President el Sr Guàrdia, com a 
censor el Sr Campo i com a secretari el Sr Mullerat. La completen el Sr Cordoba, 
vicepresident, el Sr Brancós, Tresorer i el Sr Jou, vicesecretari. 

 El President ha tingut una destacable activitat representativa amb assistència, en 
representació de l’Acadèmia, a un seguit d’actes acadèmics, institucionals i 
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protocol·laris i ha mantingut entrevistes de diversos nivells amb autoritats catalanes i 
càrrecs acadèmics, a més de la seva participació 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. 

2. Sessió oberta 

Com a continuïtat de les sessions obertes iniciades el curs anterior el 16 d’abril se’n 
celebrà una en la qual participà com a ponent l’acadèmic de La Real Acadèmia 
Española de Jurisprudencia y Legislación el senyor Luis Martí Mingarro que pronuncià 
la conferència Productos financieros: consentimiento, información y seguridad jurídica” 
un tema d’una gran actualitat atesa la repercussió social que al llarg del curs han tingut 
els efectes de la crisi financera actual sobre tants petits estalviadors –que només en 
molt poques ocasions poden ser qualificats com a petits inversors- que se n’han vist 
perjudicats. Van concórrer a la sessió un elevat nombre d’acadèmics i una selecció de 
juristes especialitzats i actuà com a moderador el senyor Francesc Tusquets Trias de 
Bes. 

3. Discursos d’ingrés 

En la sessió pública i solemne del dia 6 de novembre, l’Il·lm. Sr. Francesc Tries de Bes 
va pronunciar el seu discurs d’ingrés sobre Abús del dret i tutela de la minoria en les 
societats de capital  que va ser contestat pel Dr. Rafael Jiménez de Parga i Cabrera i, 
acte seguit el nou acadèmic de número va rebre la Medalla i el Diploma que duen el 
nom del jurista Jaume de Montjuïc. 

4. Defuncions i sessions “in memoriam” 

Durant el curs han deixat de l’Acadèmia, per defunció, el notari José Luis Mezquita del 
Cacho i el secretari senyor Ramon Maria Mullerat i Balmaña, al cel siguin, i per 
renúncia, el magistrat Francisco Soto Nieto.  
 

Han tingut lloc les sessions en memòria del professor Manuel Albaladejo García a 
càrrec del professor Lluís Puig Ferriol, el dia 4 de desembre i del notari José Luis 
Mezquita del Cacho a càrrec del Sr. Joan Josep López Burniol el dia 19 de març. 
 

5. Nous acadèmics 

Durant el curs s’han escollit dos nous acadèmics electes: El dia 19 de febrer la 
magistrada Ma José Magdalí Paternostro en substitució del magistrat Soto Nieto i el 
dia 7 de maig el notari Miquel Tarragona Coromina, en substitució del notari Angel 
Martínez Sarrión. 

 
6. Comunicacions 

Al llarg del curs es van presentar les següents comunicacions per part dels acadèmics: 

El dia 30 d’octubre, el Sr. Enric Brancós sobre “El deed i l’escriptura en la transmissió 
immobiliària”. 
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El 4 de desembre, la Sra Alegria Borras sobre “El Reglament (UE) número 650/2012, 
del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de juliol de 2012, relatiu a la competència, 
llei aplicable, reconeixement i execució de les resolucions, a l’acceptació i l’execució 
de documents públics en matèria de successions “mortis causa” i la creació d’un 
certificat successori europeu”. 

El dia 22 de gener, la Sra. Ma Eugènia Alegret sobre “La liquidació del règim de 
separació de béns en el Llibre II del Codi Civil de Catalunya: la compensació per raó 
de treball”. 

El 5 de febrer, el Sr. Escura, sobre “La naturalesa jurídica de la propietat intel·lectual”. 

El 5 de març, el Sr. Pintó sobre “La aplicación de los artículos 1124, y 1504 del Código 
Civil y 11 de la Ley Hipotecaria y 59 de su reglamento”. 

El 7 de maig, el Sr. Robert Follia sobre “Algunes consideracions fonamentals en la 
regulació de les parelles de fet”. 

El 28 de maig, el Sr Ramon Mullerat sobre “Ceruts an et incertus quando. Una petita 
història del futur de l’arbitratge” 

7. Estatuts 

En la sessió de 7 de maig, i després d’haver-hi reflexionat en diverses sessions 
anteriors, s’aprovà per unanimitat dels 21 acadèmics presents amb dret de vot una 
modificació puntual dels Estatuts, en especial pel que fa a la situació dels acadèmics 
de número que passen a residir permanentment fora de Catalunya, que, tot conservant 
la condició d’acadèmics, deixaran de ser-ho de número, amb la finalitat de facilitar la 
renovació de l’Acadèmia. 

8. Nomenaments extra-acadèmics d’alguns dels acadèmics 

En el curs passat dos dels acadèmics han estat elegits per a càrrecs molt rellevants en 
l’estructura institucional catalana. Es tracta de  

L’elecció de l’acadèmica M. Hble. Sra. Núria de Gispert i Català com a Presidenta del 
Parlament de Catalunya i 

L’elecció de l’Hble. Sr Joan Egea Fernández com a President del Consell de Garanties 
Estatutàries. 

9. Activitats miscel·lànies 

L’arrelament al país i la imbricació amb la comunitat jurídica catalana de l’Acadèmia de 
Jurisprudència i Legislació de Catalunya es reflecteixen, entre molts d’altres aspectes, 
en la participació institucional en diversos organismes, institucions i fundacions. Són 
especialment rellevants, pel que fa a aquesta memòria, la participació al Consell de 
Redacció de la Revista Jurídica de Catalunya, al Consell Rector de l’Institut d’Estudis 
Autonòmics, al Consell Interacadèmic de Catalunya, a la Conferència de Acadèmies 
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de Jurisprudència Iberoamericanes i a les fundacions del Notariat de Catalunya la 
Fundació Pau Casals i la Fundació Roca Sastre. 

D’altra banda, els dies 20 a 28 de novembre es va celebrar a Santiago de Xile el VIIIè 
Congrés d’Acadèmies Iberoamericanes al qual assistiren i participaren el President, Sr 
Guàrdia i l’acadèmic Sr Jimenez de Parga. El Sr Guàrdia presidí la Secció primera 
sobre “Disciplina fiscal, disciplina monetària i regulació del comerç internacional”n i el 
senyor Jimenez de Parga va presentar dues comunicacions que tingueren una 
magnífica acollida. 

10. Economia 

Tot i que no és matèria de la memòria d’activitats del curs, no és balder de fer constar 
que durant l’exercici econòmic de l’any 2012, l’Acadèmia ha tingut uns ingressos  de 
24.756,60 euros procedents d’ajuts i subvencions públics i privats i unes despeses de 
23.848,31 euros en publicacions, anuncis i despeses ordinàries i de representació. 
Com es pot veure, els mitjans són escassos i s’administren amb prudència i austeritat. 

Cal remarcar que cap dels acadèmics percep remuneracions i ni dietes per l’exercici 
del càrrec o l’assistència a les sessions i que l’acadèmia no compta amb personal. Sí 
que compta, des de 1840, amb el suport de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, 
que l’acull a la seva seu i li facilita la logística necessària. 

11. Final 

La memòria de l’Acadèmia és només una síntesi de l’activitat d’aquesta centenària 
corporació de Dret públic, que mostra la seva dedicació al compliment de les finalitats  
d’estudi i investigació del dret i col·laboració a la reforma de la legislació i al foment de 
la cultura jurídica. Tot i això, són els acadèmics, pertanyents a les diferents branques 
del Dret públic i privat, dels vessants teòrics o pràctics i d’orígens diversos els qui, amb 
la seva activitat de recerca, de docència i de participació a les institucions jurídiques 
catalanes, així com amb les seves nombroses publicacions, atorguen a la institució el 
prestigi, la solvència i el relleu que la societat catalana li reconeix.  

La continuïtat de les activitats de l’Acadèmia curs rere curs, i el rigor del treball dels 
acadèmics dia rere dia, és la millor contribució que una i altres podem fer a la 
conservació i desenvolupament del nostre dret propi, a l’enfortiment de la identitat 
col·lectiva, a l’aprofundiment democràtic de les llibertats ciutadanes i a la construcció 
d’una Catalunya més justa, rica i lliure. Em fa goig de remarcar-ho en aquest monestir 
emblemàtic, obra dels reis nostres que podien decidir, que hi reposen i ens recorden, 
des de fa segles, d’on venim i quina és la nostra història. 

Fi. 


