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EDITORIAL

SÍNDROME POST-VACACIONAL?
ACTIVITAT VOCACIONAL!
No se m’acut millor manera de lluitar contra la síndrome
post-vacacional, si és que existeix, que amb una mica
d’activitat vocacional.
Advocacia és moltes coses però sobretot és vocació i
si bé la inclinació professional pot trontollar davant les
delícies d’uns merescuts dies de descans, fàcilment
pot redreçar-se si un emprèn el setembre amb una mica
d’il·lusió i de ganes.
Des de l’ICAB ja portem uns dies treballant per tal que
la tornada sigui més engrescadora i procastinar no sigui
una opció i us oferim tota una sèrie d’alternatives, tant
a nivell de formació com a nivell d’activitats col·legials, que us ajudaran a fer l’adaptació al nou curs sense
massa dificultats i a donar sentit a la mítica frase de
Pitàgores de què el principi és la meitat del tot.
Comencem amb la primera FESTA ALUMNI EPJ que
tindrà lloc el 30 de setembre i que acollirà als antics
alumnes i als professors de l’escola de pràctica jurídica
per fer una presentació d’aquesta nova comunitat i els
múltiples avantatges de pertànyer-hi.
Quant a formació, molts de vosaltres ja heu optat pels
congressos que són del vostre interès.
El Women Bussiness & Justice European Forum, impulsat per la nostra degana emèrita, Maria Eugènia Gay, ja
fa 4 edicions, s’ha celebrat el mes de setembre amb la
presència de dones que, dia a dia, donen exemple de
què les desigualtats no tenen sentit en aquest món cada
cop més global en el qual la convivència i la solidaritat
aporten eficiència social a les entitats i institucions.

Susana Ferrer,
Vicedegana de la Junta de Govern
i directora de la Revista Món Jurídic
Al llarg d’aquest trimestre celebrarem congressos de
matèries que van des dels ADR fins al dret immobiliari
passant per la violència masclista o les jornades d’actualització fiscal; totes aquestes activitats són idònies per
formar-se i estar al dia, així com per retrobar-se amb els
companys i companyes d’especialitat.
Si el que es busca és una formació més extensa i especialitzada els màsters són la millor opció. Les novetats
concursals de ben segur faran que el màster en aquesta
àrea sigui una bona eina d’actualització i si el que es vol
és optar per matèries de darrera actualitat, els màsters
sobre noves tecnologies o dret de l’esport poden ser
una bona opció.
I per descomptat, també podeu apuntar-vos a les activitats socials de llarga trajectòria que ens ofereix el
col·legi: la Coral, el Grup de Teatre i l’equip de futbol. Si
hi estàs interessat, contacta amb activitatssocials@icab.
cat. Ben aviat, a més, està previst que es puguin ampliar
el nombre d’activitats d’oci per a totes les persones
col·legiades.
Us convidem a fer una ullada a la nostra pàgina web i
cercar una de les moltes opcions que l’ICAB posa a la
vostra disposició per tractar que aquest primer trimestre
després de les vacances tingui un punt de novetat, alguna cosa a estrenar, com quan obrir una caixa nova de
colors el primer dia de classe feia una mica menys dura
la tornada al col·le.
Feliç nou curs a tots i totes!

MÓN JURÍDIC
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SELECCIÓ DE NORMATIVA DIVERSA (DES DEL 24 DE
MAIG FINS AL 27 DE JULIOL):
Ley 7/2022, de 12 de mayo,
de modificación de la Ley 1/2003,
de universidades de Cataluña.
BOE núm. 126 27/05/2022

LLEI 8/2022, del 9 de juny,
sobre l'ús i l'aprenentatge de les
llengües oficials en l'ensenyament no universitari. DOGC núm.
8686 10/06/2022

Ley 9/2022, de 14 de junio, de
Calidad de la Arquitectura. BOE
núm. 142 15/06/2022

Ley 10/2022, de 14 de junio,
de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación
edificatoria en el contexto del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. BOE núm.
142 15/06/2022

Real Decreto 453/2022, de
14 de junio, por el que se regula la
determinación del hecho causante
y los efectos económicos de la pensión de jubilación en su modalidad
contributiva y de la prestación económica de ingreso mínimo vital, y
se modifican diversos reglamentos
del sistema de la Seguridad Social
que regulan distintos ámbitos de la
gestión. BOE núm. 142 15/06/2022

Ley Orgánica 5/2022, de 28 de
junio, complementaria de la Ley
11/2022, de 28 de junio, General
de Telecomunicaciones, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial.
BOE núm. 155 29/06/2022

Ley Orgánica 6/2022, de 12
de julio, complementaria de la Ley
15/2022, de 12 de julio, integral
para la igualdad de trato y la no
discriminación, de modificación
de la Ley Orgánica 10/1995, de 23
de noviembre, del Código Penal.
BOE núm. 167 13/07/2022

Ley 8/2022, de 9 de junio,
sobre el uso y el aprendizaje de
las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria. BOE
núm. 147 21/06/2022

Ley 11/2022, de 28 de junio,
General de Telecomunicaciones.
BOE núm. 155 29/06/2022

Ley 13/2022, de 7 de julio,
General de Comunicación Audiovisual. BOE núm. 163 08/07/2022

Ley 14/2022, de 8 de julio, de
modificación de la Ley 19/2013, de
9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y
buen gobierno, con el fin de regular

las estadísticas de las microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) en la contratación
pública. BOE núm. 164 09/07/2022

Ley 15/2022, de 12 de julio,
integral para la igualdad de trato
y la no discriminación. BOE núm.
167 13/07/2022

DECRET LLEI 6/2022, de
30 de maig, pel qual es fixen els
criteris aplicables a l'elaboració,
l'aprovació, la validació i la revisió dels projectes lingüístics dels
centres educatius. DOGC núm.
8678A 31/05/2022

DECRET 115/2022, de 14 de
juny, de reestructuració del Departament de Recerca i Universitats DOGC núm. 8690 16/06/2022

Real Decreto-ley 13/2022, de
26 de julio, por el que se establece
un nuevo sistema de cotización
para los trabajadores por cuenta
propia o autónomos y se mejora
la protección por cese de actividad. BOE núm. 179 27/07/2022

Real Decreto 414/2022, de
31 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de control del
comercio exterior de material de
defensa, de otro material y de
productos y tecnologías de doble
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uso, aprobado por el Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto. BOE
núm. 151 25/06/2022

Real Decreto 415/2022, de 31
de mayo, por el que se modifica
el Real Decreto 124/2007, de 2 de
febrero, por el que se regula el
Registro nacional de instrucciones previas y el correspondiente
fichero automatizado de datos de
carácter personal. BOE núm. 130
01/06/2022

Real Decreto 428/2022, de
7 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras para la
concesión directa de una ayuda
excepcional de adaptación para
compensar las dificultades económicas derivadas del conflicto
bélico en Ucrania en determina-
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dos sectores agrarios. BOE núm.
136 08/06/2022

Real Decreto 429/2022, de 7
de junio, por el que se establecen
normas para la comercialización
de los productos reproductivos
de las especies ganaderas en
el ámbito nacional y se regulan
medidas para la aplicación de
la normativa europea aplicable
a los desplazamientos dentro
de la Unión Europea de productos reproductivos de las especies ganaderas. BOE núm. 136
08/06/2022

Real Decreto 431/2022, de
7 de junio, para la creación del
Observatorio Global del Español.
BOE núm. 136 08/06/2022

Real Decreto 452/2022, de 15
de junio, por el que se crea y se regula la composición y el funcionamiento del Consejo del Espacio.
BOE núm. 143 16/06/2022

Real Decreto 485/2022, de 21
de junio, por el que se modifica el
Real Decreto 1214/1997, de 18 de
julio, sobre organización del Centro de Investigaciones Sociológicas. BOE núm. 148 22/06/2022

Real Decreto 502/2022, de
27 de junio, por el que se regula el
ejercicio de la pesca en los caladeros nacionales. BOE núm. 154
28/06/2022
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Real Decreto 503/2022, de 27 de
junio, por el que se modifica el Real
Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre, por el que se actualizan las cuantías, los criterios y el procedimiento
de distribución de las transferencias
para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a
las entidades locales en el Pacto de
Estado en materia de violencia de
género. BOE núm. 154 28/06/2022

Real Decreto 486/2022, de
21 de junio, por el que se modifica
el Real Decreto 239/2013, de 5 de
abril, por el que se establecen las
normas para la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25
de noviembre de 2009, relativo a la
participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario
de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se
derogan el Reglamento (CE) n.º
761/2001 y las Decisiones 2001/681/
CE y 2006/193/CE de la Comisión.
BOE núm. 168 14/07/2022

Real Decreto 504/2022, de 27
de junio, por el que se modifican
el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación,
altas, bajas y variaciones de datos
de trabajadores en la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, y el Reglamento General sobre Cotización
y Liquidación de otros Derechos de
la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 2064/1995, de 22 de
diciembre, para actualizar su regula-

ción respecto a los trabajadores por
cuenta propia o autónomos. BOE
núm. 154 28/06/2022

Real Decreto 524/2022, de 27
de junio, por el que se dispone el
cambio de denominación del Ejército del Aire por la de Ejército del
Aire y del Espacio. BOE núm. 155
29/06/2022

Real Decreto 568/2022, de 11
de julio, por el que se establece el
marco general del banco de pruebas regulatorio para el fomento de
la investigación y la innovación
en el sector eléctrico. BOE núm.
166 12/07/2022

Real Decreto 587/2022, de 19
de julio, por el que se modifican
diversas normas reglamentarias
en materia de seguridad marítima.
BOE núm. 173 20/07/2022

Real Decreto 590/2022, de
19 de julio, por el que se regula la
concesión directa de subvenciones
a determinadas entidades para la
financiación del Sistema de Acogida de Protección Internacional.
BOE núm. 173 20/07/2022

Real Decreto 611/2022, de
26 de julio, por el que se modifica
el Real Decreto 682/2021, de 3 de
agosto, por el que se desarrolla

la estructura orgánica básica del
Ministerio de Hacienda y Función
Pública y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por
el que se establece la estructura
orgánica básica de los departamentos ministeriales. BOE núm.
179 27/07/2022

Real Decreto 612/2022, de
26 de julio, por el que se modifica
el Real Decreto 495/2020, de 28
de abril, por el que se desarrolla
la estructura orgánica básica del
Ministerio de Consumo y se modifica el Real Decreto 139/2020, de
28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica
de los departamentos ministeriales. BOE núm. 179 27/07/2022

Real Decreto 629/2022, de 26
de julio, por el que se modifica el
Reglamento de la Ley Orgánica
4/2000, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su
integración social, tras su reforma
por Ley Orgánica 2/2009, aprobado
por el Real Decreto 557/2011, de 20
de abril. BOE núm. 179 27/07/2022

Real Decreto 633/2022, de
26 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades
autónomas para financiar su
incorporación a programas de
los Planes Complementarios de
I+D+I, que forman parte del componente 17 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
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denominado «Reforma institucional
y fortalecimiento de las capacidades
del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación». BOE
núm. 179 27/07/2022

Real Decreto 634/2022, de
26 de julio, por el que se regula
la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Igualdad a diversas entidades para la
inserción sociolaboral de mujeres y niñas víctimas de trata, de
explotación sexual y mujeres en
contextos de prostitución, en el
marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. BOE
núm. 179 27/07/2022

Real Decreto 635/2022, de 26
de julio, por el que se regulan la organización y funciones del Consejo consultivo del ingreso mínimo
vital. BOE núm. 179 27/07/2022

Real Decreto 636/2022, de
26 de julio, por el que se regula
el Sello de Inclusión Social. BOE
núm. 179 27/07/2022

Reforma del Reglamento del
Congreso de los Diputados por
la que se modifica el artículo 82.2.
BOE núm. 132 03/06/2022

Modificaciones al Reglamento
del Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT) adoptadas el 8
de octubre de 2021 por la Asamblea de
la Unión Internacional de Cooperación
en materia de patentes (Unión PCT) en
su 53.º periodo de sesiones (23.º ordinario). BOE núm. 129 31/05/2022
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Orden HFP/480/2022, de 23 de
mayo, por la que se modifica la Orden
HAC/590/2021, de 9 de junio, por
la que se aprueba el modelo 490
de «Autoliquidación del Impuesto sobre Determinados Servicios
Digitales» y se determina la forma y
procedimiento para su presentación.
BOE núm. 129 31/05/2022

Orden HFP/493/2022, de 30 de
mayo, por la que se modifica la Orden
HAC/610/2021, de 16 de junio, por
la que se aprueba el modelo 369
«Impuesto sobre el Valor Añadido.
Autoliquidación de los regímenes
especiales aplicables a los sujetos
pasivos que presten servicios a
personas que no tengan la condición de sujetos pasivos, que efectúen ventas a distancia de bienes y
ciertas entregas interiores de bienes»
y se determinan la forma y procedimiento para su presentación. BOE núm.
131 02/06/2022

Orden JUS/509/2022, de 1 de
junio, por la que se crea el grupo
de trabajo Comité Antifraude del
Ministerio de Justicia. BOE núm.
135 07/06/2022

ORDRE ECO/135/2022, de 8 de
juny, per la qual es dicten les normes
per elaborar els pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per a l'any
2023. DOGC núm. 8686 10/06/2022

Orden HFP/535/2022, de 9
de junio, por la que se dictan las
normas para la elaboración de
los Presupuestos Generales del
Estado para 2023. BOE núm. 140
13/06/2022

Instrumento de adhesión al
Convenio sobre la eliminación
de la violencia y el acoso en el
mundo del trabajo, hecho en
Ginebra el 21 de junio de 2019. BOE
núm. 143 16/06/2022

Convenio multilateral para
aplicar las medidas relacionadas con
los tratados fiscales para prevenir
la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios,
hecho en París el 24 de noviembre
de 2016. Notificación de España
al Secretario General de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE),
como depositario del Convenio, de
conformidad con las disposiciones
de su artículo 35.7. BOE núm. 147
21/06/2022

RESOLUCIÓ EMT/1988/2022,
de 22 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de
subvencions per a la millora de la
competitivitat de micro, petites
i mitjanes empreses del sector
industrial i de serveis a la producció
en un entorn afectat per la COVID-19
amb impacte en el seu grau de sostenibilitat ambiental i de digitalització
(ref. BDNS 634516). DOGC núm.
8696 27/06/2022

ORDRE ECO/177/2022, d'11
de juliol, per la qual es modifiquen els models 660 i 650, de
l'impost sobre successions i
donacions, aprovats per l'Ordre
ECO/330/2011, de 30 de novembre, per la qual s'aproven els models d'autoliquidació dels tributs
gestionats per l'Agència Tributària
de Catalunya. DOGC núm. 8715
22/07/2022

Actualitat
AMPLIACIÓ DE
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MESURES HIPOTECÀRIES I DE GESTIÓ DE
PAGAMENTS A L’EXTERIOR DE CARÀCTER
EXCEPCIONAL EN EL MARC DE L’APLICACIÓ DE LES
MESURES RESTRICTIVES APROVADES PER LA UNIÓ
EUROPEA EN RESPOSTA A LA INVASIÓ D’UCRAÏNA
Coordinat per Isidor Garcia

Per primer cop fem esment a
mesures de rang legal que deriven directament dels fets esdevinguts com a conseqüència de
la invasió d’Ucraïna per part de
Rússia i que no responen a una
necessitat directa d’adopció de
mesures internes com a conseqüència de la situació econòmica i social ocasionada per la crisi
generada per aquesta invasió i
per d’altres causes connexes.
La justificació i la base normativa de les mesures que indicarem deriva del Reglament (UE)
número 269/2014 del Consell,
de 17 de març del 2014, relatiu
a l’adopció de mesures restrictives respecte d’accions que
menyscaben o amenacen la
integritat territorial, la sobirania
i la independència d’Ucraïna.
Dit d’altra manera, dels compromisos derivats de la normativa
comunitària adoptada per la UE
contra els interessos russos.
El BOE del passat 27 d’abril del
2022 (amb vigència des de l’endemà, 28 d’abril del 2022) publica el Reial Decret Llei 9/2022,
de 26 d’abril, pel qual s’adopten

mesures hipotecàries i de gestió
de pagaments a l’exterior en el
marc de l’aplicació de les mesures restrictives aprovades per la
Unió Europea en resposta a la
invasió d’Ucraïna.
La iniciativa sorgeix a petició del
Grup de Coordinació per a la Determinació de Fons i Recursos
Econòmics de Sancionats, creat
després de l’esclat de la invasió
d’Ucraïna per aplicar les mesures contra els oligarques russos,
que encapçala el Departament
de Seguretat Nacional, dependent de Presidència del Govern.
Hi participen les forces de seguretat a través del Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i
el Crim Organitzat (CITCO) -que
és un organisme dependent
del Ministeri de l’Interior que
coordina les investigacions de
les diferents policies- el Servei
de Vigilància Duanera (depenent
de l’Agència Tributària), el Servei
Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals
i Infraccions Monetàries (SEPBLAC), dependent del Ministeri
d’Afers Econòmics), el Consell
General del Notariat i el Col·legi
de Registradors. Aquesta dada

és també interessant, des del
punt de vista de conèixer alguns aspectes que han suposat
i d’allò que suposa la invasió
d’Ucraïna des del punt de vista
de l’Administració de l’Estat i
d’altres corporacions públiques
espanyoles.
El Reial Decret Llei estableix
especialitats en la pràctica de
la nota marginal prevista a la
normativa hipotecària per la
qual es crea l’Òrgan Centralitzat de Prevenció del blanqueig
de capitals i del finançament
del terrorisme del Col·legi de
Registradors de la Propietat,
Mercantils i de Béns Mobles
en el cas que la finca, el bé o
el dret estigui inscrit a favor de
persona diferent d’aquella que
apareix a les llistes elaborades
a l’empara del Reglament (UE)
número 269/2014 del Consell,
de 17 de març del 2014, relatiu
a l’adopció de mesures restrictives respecte d’accions que
menyscaben o amenacen la
integritat territorial, la sobirania i
la independència d’Ucraïna.
La norma preveu que caldrà un
informe previ en què s’expressi
que hi ha indicis racionals que
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el titular veritable d’aquestes
finques, béns o drets és el que
apareix a les esmentades llistes.
Aquest informe serà elaborat
per les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat (en aplicació
de la normativa de la Unió Europea abans indicada) i comunicat
a l’Òrgan Centralitzat de Prevenció del Blanqueig de Capitals i
del Finançament del Terrorisme
del Col·legi de Registradors de la
Propietat, Mercantils i de Béns
Mobles que ho notificarà al registrador competent per practicar la
nota al marge de la inscripció de
la prohibició de disposar. Qualsevol òrgan o autoritat que tingui
coneixement de l’existència dels
indicis esmentats restarà obligada a posar-ho en coneixement de
l’Òrgan Centralitzat esmentat,
als efectes indicats.
El més important, però, és advertir que per practicar la nota
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marginal assenyalada no caldrà
acreditar que s’ha notificat amb
caràcter previ als titulars registrals. La notificació es farà el
mateix dia, una vegada practicada, perquè puguin fer les
impugnacions que considerin
oportunes.
La vigència de la nota marginal
serà l’assenyalada per la mesura corresponent en la resolució o acord en virtut de la qual
s’hagi practicat i, en defecte de
termini, la seva durada serà indeterminada, cancel·lant-se, en
tot cas, quan el nom del titular
veritable desaparegui de les
llistes dictades a l’empara de
la legislació europea per la qual
s’aproven i imposen sancions
financeres internacionals.
S’eliminen, d’aquesta manera, els obstacles per bloquejar
els béns que els oligarques

russos mantenen a Espanya
quan la titularitat l’ostenten
testaferros o persones interposades.
Així mateix, s’estableix un
procediment excepcional en
la gestió dels fons disponibles
als serveis de l’exterior. El
Reial Decret Llei estableix un
procediment per fer els pagaments de les nòmines del
personal amb fons propis, així
com d’altres obligacions de les
representacions espanyoles a
l’exterior, per minimitzar el possible ús del sistema financer
rus, amb la finalitat d’afavorir el
compliment del règim de sancions. Mitjançant aquests pagaments directes, s’evita recórrer
a entitats financeres russes
que, tot i no estar subjectes a
les sancions europees, podrien
suposar un risc d’evasió de les
mateixes.
ACCEDIR A LA
VIA RÀPIDA
FAST TRACK

Via ràpida 'FAST TRACK' de
resolució arbitral, o de
mutu acord, de conflictes
a conseqüència de Covid-19
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car la restricció del dret fonamental d’accés a un advocat.

quan hi ha una prohibició expressa del conveni col·lectiu.

Per aquest motiu, el tribunal
sosté que, en el cas examinat,
no hi ha cap constància de la
raó per la qual els detinguts es
mantinguessin incomunicats durant l’interrogatori judicial, sense
possibilitat de ser defensats
pels seus advocats de confiança, designats per ells mateixos i
sense poder comunicar-se amb
ells, ni abans, ni durant ni després de l’interrogatori. Aquesta
situació va suposar una situació
de vulnerabilitat dels detinguts
durant la seva declaració policial.

Així doncs, s’analitza el cas
d’una empresa que procedia a
fer aquesta pràctica contradient l’article 42 del VII conveni
col·lectiu marc estatal de serveis
d’atenció a les persones dependents i desenvolupament de la
promoció de l‘autonomia personal,
que expressament preveu que “en
ningún caso dichas gratificaciones
se abonarán prorrateadas mensualmente, salvo en los contratos
menores de seis meses o cuando
exista acuerdo con la representación unitaria o sindical”.

L’Audiència Nacional ha absolt a
Juan Carlos I.C., membre d’ETA,
per l’assassinat d’un guàrdia
civil l’any 1991, amb motiu de
l’aplicació de la jurisprudència
del Tribunal Europeu de Drets
Humans, en el cas Atristain
Gorosabel contra Espanya, que
tracta sobre les declaracions
realitzades en situació de detenció prorrogada i incomunicada.

L’Audiència Nacional també assenyala que, en tot cas, la prova
testifical, complementada amb
la resta de proves que s’han
exclòs per la raó esmentada, és
molt limitada i proporciona molt
poca informació probatòria útil,
resultant del tot insuficient per
desvirtuar la presumpció d’innocència.

L’Audiència assenyala que la
jurisprudència del TEDH en l’esmentat supòsit, va apuntar que
s’havia restringit el dret d’accés
a un advocat de lliure designació en les diligències prejudicials, sense que s’hagués al·legat
i aportat motius suficients.

LABORAL

Tot havia començat amb una
demanda d’acomiadament on la
sol·licitud d’abonament de les
pagues extraordinàries venia
acumulada -conforme a la previsió de l’article 26.3 de la Llei
Reguladora de la Jurisdicció
Social- a la pretensió principal. El
Jutjat Social d’Oviedo va desestimar ambdues pretensions, però
el Tribunal Superior de Justícia
d’Astúries va fer una estimació
parcial del recurs de suplicació,
condemnant respecte les pagues
extraordinàries ja que el conveni
“ha dejado fuera de las posibilidades de negociación entre empresario y trabajador otra forma
distinta de abono”.

Coordinat per: Lluís Batlló (Penal),
Francisco Javier Comabella
(Laboral), Ivan Rodriguez Florido
(Contenciós-Administratiu).

PENAL
L’ AUDIÈNCIA
NACIONAL ABSOL UN
MEMBRE D’ETA EN
L’APLICACIÓ DE LA
DOCTRINA DEL TEDH
Sentència núm. 9/2022, d’ 11
de maig, de l’Audiència Nacional (Sala de lo Penal).

En aquest sentit, el TEDH afirma que per declarar si existeix violació dels articles 6.1
i 6.3 del Conveni Europeu de
Drets Humans, s’haurà d’examinar si han existit raons
suficients que puguin justifi-

PRORRATEIG MENSUAL
DE PAGUES SENSE
CONSENTIMENT
Sentència núm. 2183/2022, de
18 de maig, del Tribunal Suprem
(Sala Social)
El Tribunal Suprem en aquesta
Sentència revisa la seva doctrina
sobre els efectes de l’abonament prorratejat mensualment
de les pagues extraordinàries

Disconforme amb aquesta resolució, l’empresa va formalitzar
recurs de suplicació, aportant
com a sentència de contrast
la de la Sala Social del Tribunal
Superior de Justícia de Castella i
Lleó (Valladolid) de 16 de febrer
del 2017 (rotllo 1914/2016).

PRO de
PROfessional
A Sabadell Professional
som on hi ha els
millors PROfessionals
Perquè treballem en PRO dels PROfessionals com tu per
oferir-te solucions financeres pensades per als professionals
de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
Innovem constantment la nostra oferta de productes i serveis
per ajudar-te a aconseguir els teus objectius i protegir els teus
interessos
I, a més, comptem amb un equip de gestors especialitzats
preparats per acompanyar-te i per donar resposta a les teves
inquietuds i necessitats financeres.
Podríem omplir aquest anunci amb arguments i ofertes difícils
de rebutjar, però preferim començar a treballar. Per això et
convidem a contactar amb nosaltres i un gestor t’explicarà
amb detall els avantatges que tenim per a tu.

PUBLICITAT

T’estem esperant.

sabadellprofesional.com

900 500 170
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Acceptada l’existència de contradicció, la Sala passa a revisar
la seva pròpia doctrina citant
a l’efecte sentències recents,
com la de 19 de gener del 2022
(rcud. 479/2019)- on s’establia
que “aun cuando el convenio
no contenga una explícita regla
que precise las consecuencias
del incumplimiento de la prohibición de prorrateo, lo que
no cabe derivar de ello es que
la instauración unilateral del
mismo pueda vaciar de eficacia
y contenido a la propia norma
paccionada”, de manera que
“la interpretación de ésta pasa
por colegir que, a tenor de la
misma, lo que cada persona trabajadora percibe mes a mes no
es, en ningún caso, retribución
por pagas extras sólo porque tal
sea la calificación que la empresa le otorgue”.
Tanmateix, en el supòsit examinat es té en compte que a
la demanda el treballador havia
manifestat cobrar les pagues
extraordinàries prorratejades,
el que dona un resultat jurídic
diferent: “Por tanto, percibidas
pacíficamente por la parte actora
a lo largo de su relación laboral
las pagas extraordinarias prorrateadas, ningún crédito genera a
su favor por este concepto.
La aceptación y consentimiento
al percibo mensual extinguió la
correlativa obligación del empleador (arts. 1156 y 1126 CC) y un
nuevo reconocimiento generaría
un enriquecimiento injusto para
el trabajador”.
Així doncs, els efectes són
diferents segons hi hagi, o no,
acceptació del treballador al
prorrateig prohibit de les pagues
extraordinàries.
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CONTENCIÓSADMINISTRATIU
EL TRIBUNAL SUPREM
DETERMINA QUE ELS
FENÒMENS NATURALS
CATASTRÒFICS EN ELS
QUALS TÉ INCIDÈNCIA
DIRECTA L’ACCIÓ HUMANA NO SÓN CAUSES
DE FORÇA MAJOR
Sentència núm. 644/2022,
de 24 de maig del 2022, de
la Secció Tercera de la Sala
Contenciós-Administrativa
del Tribunal Suprem (rec.
2.809/2020, Ponent: Diego
Córdoba Castroverde).
La normativa en matèria de contractació pública preveu que, en
determinats casos, els concessionaris poden sol·licitar el restabliment de reequilibri econòmic
d’una concessió davant de causes
de força major (per exemple:
incendis, fenòmens naturals catastròfics, alteracions greus de
l’ordre públic...). Aquest mecanisme pretén conciliar el principi de
risc i ventura davant el succés de
determinades situacions excepcionals.
Aquest va ser el mecanisme que
va activar un concessionari a conseqüència d’un desastre natural al
Mar Menor (Múrcia) conegut com
a “eutrofització”, un procés on es
produeix un descens dels cabals i
qualitat de les aigües així com una
escassa circulació per un excés de
nutrients i d’abocaments a l’aigua.
Davant d’aquest desastre natural un concessionari d’un port

esportiu de la zona, que va veure
com baixava la contractació dels
respectius amarratges, va instar
al Govern autonòmic de Múrcia
una sol·licitud de restabliment de
l’equilibri econòmic del seu contracte de concessió d’obra pública
de condicionament, millora i explotació del respectiu port.
El TSJ de Múrcia ho va rebutjar
en primera instància, i el cas va
arribar al Tribunal Suprem qui va
apreciar interès a interpretar si
aquesta catàstrofe mediambiental
soferta al Mar Menor pot ser qualificada de força major als efectes
del restabliment d’un contracte
(art. 231 Reial decret legislatiu
3/2011; art. 239 Llei 9/2017).
El Tribunal Suprem també ho ha
rebutjat i ha considerat que no
ens trobem davant un ‘fenomen
natural’ sinó davant una catàstrofe mediambiental desencadenada
per l’acció humana i que, en conseqüència, no pot considerar-se
un succés ni imprevisible ni inevitable. Per tant, la força major als
efectes del reequilibri econòmic
exclou aquells desastres mediambientals en els quals hi hagi
una connexió directa i rellevant
de l’acció de l’home en la seva
causació.
Sens perjudici de l’anterior, la
Sentència també afirma que
poden haver-hi casos on l’acció
humana sigui merament circumstancial en els desastres naturals,
o que la seva intervenció sobre
el medi ambient contribueixi de
forma indirecta o mediata a la
seva producció, sense que per
això deixin de ser considerats
supòsits de força major (com per
exemple, l’escalfament global i
els fenòmens atmosfèrics catastròfics).

Formació ICAB

D’ara endavant,
Formació ICAB
Vols un plus per a la teva formació jurídica?
A l’ICAB tens a la teva disposició el
Postgrau en Pràctica Jurídica EPJ-ICAB amb
7 especialitats, la possibilitat de realitzar
pràctiques voluntàries a Institucions
Públiques i despatxos col·laboradors i
simulacions de judicis a l’Escola Judicial.
Et vols especialitzar? Apunta't als Màsters
d'Especialització Jurídica, Postgraus i Títols
d'Expert del Col·legi de l'Advocacia de
Barcelona (ICAB)

escola@icab.cat
masters@icab.cat
www.icab.cat/formacio
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NOUS ARGUMENTS A
FAVOR DE DEFENSAR
L’ARRENDAMENT COM A
ACTIVITAT ECONÒMICA
Jordi Cruz Murillo
Col·legiat Núm:37.506
Economista Núm. 12.832 del Col·legi
d’Economistes de Catalunya.
Llicenciat en Ciències polítiques i de
l’Administració.

És sobradament coneguda, per part dels advocats tributaristes, la necessitat d’assessorar als clients respecte
de l’optimització econòmica, de gestió i lògicament,
tributària de les seves estructures econòmiques i patrimonials.
En aquest sentit, però, ens enfrontem sovint en el nostre
dia a dia amb el criteri administratiu de la DGT i per tant,
de l’AEAT, respecte de la consideració de l’arrendament
com a activitat econòmica. Criteri administratiu que ara
l’Audiència Nacional corregeix, donant-nos per fi eines solvents amb les que contra-argumentar a l’Administració.
Així, tot i la claredat de la Llei de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques (LIRPF), en el seu article 27.2 (“se entenderá que el arrendamiento de inmue-

bles se realiza como actividad económica, únicamente
cuando para la ordenación de esta se utilice, al menos,
una persona empleada con contrato laboral y a jornada
completa”, l’Administració tributària acostuma a posar en
dubte l’existència d’activitat econòmica en cas d’arrendament d’immobles quan considera que el patrimoni en
lloguer del contribuent no té “massa crítica suficient”
(concepte jurídic altament indeterminat) com per a què
sigui necessària la contractació d’un empleat a jornada
complerta tal com esmenta la norma.
La Sentència de l’Audiència Nacional (AN) 831/2022, de
23 de febrer, corregeix el criteri de l’AEAT i del TEAC
(curiosament, en canvi, el TEAR va donar la raó al contribuent), argumentant quines han de ser les regles del
joc en relació a l’existència o no d’activitat econòmica:
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1. L’Administració acostuma a argumentar que la carrega
de feina existent no justifica la contractació d’una
persona a jornada complerta;
2. El concepte de càrrega de feina ha d’estar associat
al parc immobiliari, arrendat o en expectativa de ser
arrendat, i al dinamisme i tasques que impliqui;
3. En tot cas, aquests elements han de ser analitzats
per l’Administració, doncs un cop acreditat l’acompliment dels requisits exigits per la Llei, la càrrega de la
prova de la inexistència d’activitat econòmica correspon a l’Administració;
Val a dir que la sentència de l’Audiència Nacional apunta
que l’Administració podria haver argumentat que el contracte de treball era simulat, ex art. 16 LGT, cosa que no
va fer en el cas analitzat, limitant-se a argumentar que la
càrrega de feina existent no justificava la contractació.
Avís per a navegants en properes actuacions inspectores o de comprovació.
Així doncs, ara disposem d’un criteri objectiu amb el
qual defensar les inspeccions sobre aquest tema, sabent que haurà de ser l’Administració qui desmunti, provant en contra, la inexistència d’activitat econòmica.
En aquest sentit, la SAN esmentada resolia un assumpte subjecte a la Llei de l’Impost Sobre Societats (LIS).
Però tot i el tractament divers que rep l’activitat d’arrendament d’immobles com a activitat econòmica en
l’IRPF i en la LIS, entenem que els arguments referits
a la càrrega de la rova han de ser aplicables a tots dos
impostos.
Fem finalment un breu esment d’aquesta diferent consideració i tractament del mateix concepte tributari,
l’arrendament d’immobles com a activitat econòmica,
que es dona en la IS en contraposició amb l’IRPF, i el
seu tractament per part de l’Administració.
Així, l’article 5 de l’esmentada LIS determina en termes
pràcticament idèntics als esmentats en l’IRPF, que:
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neral de Tributs (DGT) des de l’any 2015 respecte de la
consideració d’activitat econòmica als efectes de l’IS. La
DGT considera que han de considerar-se acomplerts els
requisits de l’article 5.1 LIS als efectes de determinar
que l’entitat desenvolupa una activitat econòmica, tot i
que els mitjans materials i necessaris no siguin propis
sinó subcontractats.
El més interessant d’aquestes consultes és l’argument
que fa servir la DGT per a canviar la literalitat de la
norma:
“la interpretación del concepto de actividad
económica en el ámbito del Impuesto sobre
Sociedades debe realizarse a la luz del funcionamiento empresarial societario, y puede diferir
de la interpretación que se realice del mismo
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, por cuanto el mismo concepto puede
tener finalidades diferentes y especificas en cada
figura impositiva. En este sentido, precisamente,
el artículo 3 del Código Civil, de aplicación en la
interpretación de las normas tributarias, señala
que “las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el
contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de
ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al
espíritu y finalidad de aquellas.”
És a dir, argumenta la necessitat d’interpretar les normes fiscals en base a l’article 3 del Codi Civil (precisament, en el mateix sentit que determina la Llei General
Tributaria al seu article 12.1), però nomes en referència
a la LIS, i no en relació amb l’IRPF.
Per tant, es dona l’absurd (tributari i econòmic), de què
la mateixa activitat d’arrendament, desenvolupada per
una societat limitada o per una comunicat de bens, tindran consideracions diferents respecte de ser considerades o no activitat econòmica.

“En el caso de arrendamiento de inmuebles, se entenderá que existe actividad económica, únicamente
cuando para su ordenación se utilice, al menos, una
persona empleada con contrato laboral y jornada completa”

Potser “el contexto, los antecedentes históricos y
legislativos, y la realidad social del tiempo en que (las
normas) han de ser aplicadas” són diferents segons
analitzem l’IRPF o l’IS? Des de la nostra perspectiva, seguirem considerant que la realitat social és única, i que
és en base a ella que han d’interpretar-se les normes.
També les tributàries.

Doncs bé, tot i la similitud de redaccions, i sense posar
en dubte l’estanqueïtat dels tributs, cal portar a col·lació
el canvi de criteri de les respostes de la Direcció Ge-

En tot cas, seguirem acompanyant i assessorant als
nostres clients respecte de la necessitat d’optimitzar el
seu patrimoni.

LLENGUA I CONTRACTACIÓ PÚBLICA:
ÉS VIABLE LA INCORPORACIÓ
DE CLÀUSULES D’EXECUCIÓ
LINGÜÍSTIQUES?
L’autora formula una sèrie de reflexions i conclusions al voltant de l’actual
tendència per part de diversos poders adjudicadors, d’incorporar - en l’àmbit de
la contractació pública - clàusules d’execució lingüística.

Anna-Clara Martínez
Col·legiada Núm: 37.631

A

vui en dia, a l’àmbit de la contractació
pública, es pot constatar que diversos
poders adjudicadors incorporen a les seves
licitacions clàusules d’execució lingüística
establint l’obligatorietat, per exemple, de
“lliurar tota la documentació necessària pel compliment
del contracte en català i fer-ne ús en el servei objecte del
contracte” o “lliurar tota la documentació necessària pel
compliment del contracte i totes les retolacions, cartells
i sistemes de comunicació al públic en català”.
Ara bé, ens podem preguntar si resulta viable la inclusió d’aquest tipus de clàusules? A l’hora d’oferir una
resposta a aquesta qüestió, trobem arguments confrontats, és a dir, tant a favor com en contra. D’una
banda, cal complir la normativa en matèria de política
lingüística d’aquelles comunitats autònomes que en
tinguin i, a la vegada, utilitzar la contractació pública
com a vehicle per preservar i garantir la normalització lingüística. D’altra banda, però, la incorporació
d’aquest tipus de clàusules pot suposar una trava a la
lliure concurrència i una vulneració del principi rector
de no discriminació, recollit a l’article 1 de la LCSP,
atès que no tots els operadors econòmics podran

accedir a les licitacions i, si ho fan, no serà en igualtat
de condicions, ja que, per exemple, pot ser necessària
la subcontractació de traductors o de personal per
poder donar compliment a la clàusula i, en els esmentats supòsits, el greuge econòmic és major per una
PIME que per una multinacional.
En aquesta línia, també se’ns planteja l’interrogant
sobre si la inclusió d’aquestes clàusules ha d’anar
aparellada a la tipologia contractual o no, és a dir, si
és més adequada la seva incorporació quan es tracta
d’un contracte de serveis d’atenció al client i, en
canvi, resulta menys adient si estem davant d’un contracte d’obres.
En efecte, l’article 70 de la Directiva 2014/24/UE determina que “els poders adjudicadors podran establir
condicions especials relatives a l’execució del contracte sempre que estiguin vinculades a l’objecte contractual (...) i s’indiquin en la convocatòria de la licitació
o als plecs de la contractació. Aquestes condicions
podran incloure consideracions econòmiques o relacionades amb la innovació, consideracions de tipus
mediambiental, social o relatives a la ocupació laboral”.
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També, la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic
(LCSP), en l’article 202, seguint l’establert a la normativa comunitària, faculta els òrgans de contractació
per a l’establiment d’aquestes condicions especials
d’execució del contracte sempre que estiguin vinculades a l’objecte contractual, no siguin directa o indirectament discriminatòries i s’indiquin a l’anunci de
licitació i als plecs.
Tanmateix, aquesENS PODEM
tes condicions “podran referir-se, en
PREGUNTAR SI
especial, a consiRESULTA VIABLE
deracions econòmiques, relacionades
LA INCLUSIÓ
amb la innovació,
D’AQUEST TIPUS
de tipus ambiental
o de tipus socials”
DE CLÀUSULES? A
en cas d’incomL’HORA D’OFERIR i,pliment,
es podran
establir penalitats.
UNA RESPOSTA
Veiem, doncs, que
A AQUESTA
l’article 202 LCSP
QÜESTIÓ, TROBEM deixa la porta oberta a la incorporació
ARGUMENTS
d’altres tipologies
CONFRONTATS
de clàusules quan
fa al·lusió a “podran referir-se, en
especial, (...)”.
No obstant, el Tribunal Central de Recursos Contractuals (TACRC), en la Resolució nº 897/2019, de 31 de
juliol, afirma que la interpretació de l’art. 202 de la
LCSP s’ha de realitzar en consonància amb la Directiva
2014/24/UE, de manera que si bé és cert que l’enumeració de possibles condicions d’execució és genèrica, el fet de que la normativa es refereixi a un ventall
concret de tipologies de condicions comporta que “no
es permet, dins de la contractació pública, la imposició
de condicions especials d’execució relatives a matèries
o àmbits diferents” i, ni molt menys “l’ús d’una llengua
en concret, sens perjudici, clar està, de que l’adjudicatari del contracte estigui obligat a en l’execució a
respectar i complir la normativa lingüística vigent en
la Comunitat Autònoma què es tracti”. D’igual manera,
el TACRC afegeix, en la Resolució nº 563/2020, de 23
d’abril, que cal fixar-nos en la tipologia del contracte per
tal de dilucidar si, tot i que la normativa no ho prevegi, les clàusules lingüístiques poden tenir-hi cabuda,
atès que només s’hi trobaria sentit si es tractés d’un
contracte de serveis, en què “el personal de l’empresa
adjudicatària hagi de relacionar-se amb el públic”, ja que
sinó estem davant d’una clàusula discriminatòria.

Actualitat 19

Ara bé, el criteri del TACRC no és uniforme en aquest
darrer extrem. Hi ha vocals que consideren que es
poden establir condicions especials d’execució referides a d’altres àmbits, sempre i quan es respectin les
exigències generals que conté la LCSP, és a dir: a) que
es refereixin a l’execució del contracte; b) que estiguin
vinculades a l’objecte contractual; c) que no siguin discriminatòries; d) que siguin compatibles amb el dret
comunitari; i, e) que s’indiquin a l’anunci de la licitació
i als plecs. En conseqüència, podrien ser vàlides les
clàusules lingüístiques en un contracte de vigilància
i socorrisme, per exemple, atès que es refereixen a
un aspecte de l’execució contractual, donen compliment a la normativa en matèria de política lingüística i no suposen cap discriminació ni limitació de la
concurrència (Vid. vot particular, Resolució del TACRC
nº897/2019, de 31 de juliol).
De fet, aquesta premissa és idèntica a la que sosté
el Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals de
Catalunya, a la Resolució nº 85/2017, de 22 de maig,
en què posa de manifest la viabilitat de la inclusió de
les clàusules lingüístiques als plecs sempre i quan siguin proporcionals i adequades a l’objecte contractual
i, a més a més, convé tenir en compte la llibertat de
pactes de la què gaudeix l’òrgan de contractació.
Per últim, el Tribunal Suprem, consolida aquest criteri
en la STS de 14 de febrer de 2017, i avala la inclusió de
les clàusules de contractació pública lingüísticament
responsable en els procediments de licitació perquè
aquestes contribueixin a la normalització lingüística de
les llengües cooficials autonòmiques, diferenciant-ne
entre aquells contractes de serveis en què la seva execució impliqui un tracte directe amb la ciutadania (on hi
tindrien cabuda aquestes clàusules) i els que no.
En conclusió, la incorporació de clàusules lingüístiques d’execució contractual és viable sempre i quan
es doni compliment al marc normatiu europeu i espanyol en matèria de contractació pública i, alhora,
s’efectuï una interpretació oberta del contingut de
l’article 202 de la LCSP. Així, cal, d’una banda, que
aquestes clàusules estiguin relacionades amb l’objecte i l’execució contractual i no siguin discriminatòries
ni restrictives de la concurrència, essent necessari
analitzar-ne, cas per cas, l’objecte i tipologia contractual per determinar-ne aquests extrems i dilucidar si
obeeixen a una necessitat de normalització lingüística
i si queden emmarcades dins la pròpia normativa de
política lingüística. I, d’altra banda, les clàusules hauran de quedar detallades a l’anunci de la licitació i als
mateixos plecs.

LA REFORMA DE LA LLEI
CONTRA LA MOROSITAT
PORTA MOLTS MESOS
ENCALLADA AL CONGRÉS
Reflexions al voltant de la necessitat de legislar una normativa urgent en matèria
de morositat, i les conseqüències que comporta l’aplicació de pràctiques dilatòries
en la tramitació parlamentària.

Pere Brachfield
Col·legiat Núm: 46.058
Membre associat del Col·legi
d’Economistes de Catalunya

D

es de l’aprovació de la Llei 3/2004, del 29
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat (LLCM),
ja s’han complert disset anys. Aquesta llei
preveu mesures per combatre la morositat
en els pagaments efectuats com a contraprestació en
operacions comercials entre empreses privades i entre
aquestes i el sector públic. Cal assenyalar que la LLCM
és el resultat de la transposició de la Directiva 2000/35/
CE. Les institucions comunitàries, preocupades pels
problemes que generava la morositat van impulsar la
promulgació d’aquesta Directiva.
Tot i les successives reformes introduïdes a la LLCM
per reforçar la implementació de la legislació i acotar
el termini màxim de pagament a seixanta dies des del
lliurament dels béns, Espanya no ha aconseguit posar en
sendera la morositat i els terminis de pagament, en lloc
de disminuir, han augmentat.
Segons l’estudi d’INFORMA D&B el primer trimestre
2022 el període mitjà de pagament a Espanya era de 97
dies, per la qual cosa triplica el termini de pagament assenyalat per LLCM a l’article 4.1 de trenta dies naturals

i supera en més de trenta dies el termini màxim fixat
a l’article 4.3 de 60 dies. A més a més, està molt per
sobre de la mitjana europea que és de 40 dies.
Igualment, sorprèn comparar aquest termini mitjà de
pagament amb el de França que és de només 44 dies;
de manera que arribem a la conclusió que el període
mitjà de pagament duplica folgadament el del nostre veí
gal. Convé recordar que el període mitjà de pagament a
proveïdors a nivell mundial és de 65 dies.
Els terminis de pagament dilatats que hi ha a l’Estat espanyol causen quantiosos costos financers per mantenir
a la superfície la seva tresoreria, entre els quals hi ha
préstecs bancaris a curt termini, pòlisses de crèdit, descompte de pagarés, factoring; i tots aquests instruments
financers originen a les empreses costos considerables.
Al meu parer, a Espanya es torna a complir l’aforisme
atribuït a l’insigne jurista Dr. Federico de Castro i Bravo:
“A Espanya, l’abundància de lleis es mitiga amb el seu
incompliment”. El fet que un dels millors juristes pronunciés aquesta mordaç sentència, ens porta a pensar que
va establir una irònica regla no escrita de dret: les lleis
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es publiquen al BOE, però després ningú s’encarrega de
fer una funció coercitiva per assegurar-ne el compliment
de la norma.
O sigui, el motiu principal de la manca de compliment
de la legislació contra la morositat és que els nostres
pusil·lànimes legisladors han obviat incloure a la legislació un règim d’infraccions i sancions; consegüentment
es compleix un
aforisme del jurista
francès Louis-SeAQUÍ TENIM
bastien: “Una llei
LA MILLOR
tímida és en general
una mala llei”. D’altra
EXPLICACIÓ
banda, Karl Binding,
DEL FRACÀS
un jurista alemany,
ESTREPITÓS DE LA va afirmar al segle
que una norma
LLCM: L’ABSÈNCIA XIX
sense sanció és
DE MESURES
com una campana
sense batall.
COERCITIVES PER

FER COMPLIR
UNA LLEI QUE TÉ
PER OBJECTE LA
LLUITA CONTRA
LA MOROSITAT
I L’ABÚS EN LA
FIXACIÓ DELS
TERMINIS DE
PAGAMENT A
LES OPERACIONS
COMERCIALS

Aquí tenim la millor
explicació del fracàs
estrepitós de la
LLCM: l’absència de
mesures coercitives
per fer complir una
Llei que té per objecte la lluita contra
la morositat i l’abús
en la fixació dels terminis de pagament
a les operacions
comercials. Per tant,
el legislador hauria
de fer canvis urgents en les normes
que estableixen
mesures de lluita
contra la morositat
amb l’objectiu de combatre aquesta xacra que perjudica
greument les empreses, ha de regular un règim de sancions per penalitzar les empreses que no compleixin els
preceptes establerts per la LLCM.
Per això, el mes de maig de 2020 el Grup Parlamentari
Plural va presentar davant del Congrés una Proposició de
Llei de modificació de la LLCM que va ser admesa a tràmit per la Mesa de la Cambra en la reunió del dia 12 de
maig de 2020 i va ser publicada al BOCG. En data 22 de
setembre del 2020 el Ple del Congrés va aprovar iniciar
la modificació de la LLCM.
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La presa en consideració va ser recolzada per 344 vots
a favor i una sola abstenció, resultat digne de figurar als
anals de la Cambra com a paradigma del consens parlamentari. El grup proposant va assegurar que mitjançant
els canvis normatius proposats es pretén fer un canvi en
la cultura empresarial de pagament de les transaccions
comercials entre empreses, que elimini les males pràctiques en la liquidació de les factures i desperti a la societat que la morositat és molt perjudicial per a l’economia.
Amb posterioritat a la presa en consideració de la tramitació de la Proposició de Llei, a la reunió del 29 de
setembre la Mesa va prendre l’acord subsegüent d’encomanar l’aprovació amb competència legislativa plena a
la Comissió d’Indústria, Comerç i Turisme.
Tot i això, una vegada que va arribar la iniciativa legislativa a la Comissió, els partits amb majoria a la Mesa
han anat ampliant successivament el termini per presentar esmenes de manera que no s’ha pogut avançar
a la següent fase.
Aquesta situació em fa recordar una màxima d’Otto
von Bismark que va declarar: “Amb les lleis passa com
les salsitxes, és millor no veure com es fan”. Val la
pena subratllar, que és la Mesa la que acorda si s’amplia aquest termini o no, per la qual cosa tenir una
majoria en aquest òrgan resulta imprescindible per a
l’estratègia dels partits. Aquest mecanisme és en realitat un subterfugi transversal per endarrerir la tramitació d’una llei al Congrés. Per això en aquesta ocasió
s’està utilitzant aquest instrument polític per obstaculitzar a la Mesa, mitjançant la pròrroga dels terminis,
la completa tramitació del text legislatiu que té el
suport majoritari dels membres de la Cambra, dilatant
indefinidament el procediment. Per això, malgrat haver
passat el seu primer examen al Ple, la iniciativa parlamentària ha estat mesos embarrancada a la Comissió
des del 21 d’octubre del 2020 en una interminable
fase d’ampliació d’esmenes a l’articulat.
El text de la iniciativa és impecable, i si s’aprova en la
seva redacció original seria la solució als problemes
actuals de manca de compliment de la legislació. De
manera que, si realment els partits polítics tenen
voluntat per reduir la morositat i posar límit als abusos en la fixació de terminis de pagament mitjançant
mesures coercitives, el que haurien de fer és posar-se
d’acord i donar suport a l’aprovació de la proposició
presentada, en lloc de frenar-ne la tramitació implementant una tècnica tradicional del filibusterisme
parlamentari per ampliar sine die la fase d’esmenes i fer
encallar la iniciativa.

STS 15 DE NOVEMBRE DEL
2021: RÈGIM APLICABLE EN ELS
SUPÒSITS D’ARRENDAMENTS
DE LOCALS DE NEGOCI I
EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA
Anàlisi de la STS de 15 de novembre del 2021 en relació al règim aplicable als arrendaments
de locals de negoci en supòsits d’alienació forçosa: criteris i conclusions.

Maria José Bartralot Soler
Col·legiada Núm. 19.794

E

l passat 15 de novembre el Tribunal Suprem
va dictar la Sentència 783/2021, que estableix el règim aplicable als arrendaments
de locals de negoci en el supòsits d’alienacions forçoses.

Si bé en matèria d’habitatge habitual està molt consolidat el règim aplicable, en matèria de locals de negocis no hi havia un règim consolidat.

La Sentència aplica el règim general del Codi Civil, en
concret, els articles 1549 i 1571, per a definir el que
ha de ser el contingut a seguir en aquest supòsits i
estableix que no és necessari fer una interpretació extensiva de l’article 29 de la LAU (tesi majoritària aplicada pels tribunals, entenent que el nou adquirent es
subrogarà en la posició de l’arrendador, si bé aquesta
subrogació és una opció que no opera ipso iure i per
tant podrà exercitar el dret de resolució (excepte que
sigui tercer hipotecari de l’art. 34 de LH, i excepte
pacte en contrari).
En el cas de referència, s’han aplicat diferents criteris:
la Sentència de primera instància va resoldre en base

a l’art 13 de la LAU; l’Audiència Provincial en base a
l’art 29 de la LAU i, finalment, el Tribunal Suprem en
base als articles 1541 i 1579 del codi Civil.
Amb aquests criteris tan dispars, la Sentència ara
analitzada ordena els criteris emprats i proporciona
seguretat jurídica en aquesta matèria.
El supòsit de fet “tipus” se centra a determinar els
efectes provocats en el contracte de lloguer per l’alienació forçada de la finca arrendada (local de negoci)
derivats de l’execució hipotecària, i sense que l’arrendament consti inscrit al Registre de la Propietat amb
anterioritat a la hipoteca executada.
La Sentència d’instància, desestima la demanda
(resolució de contracte de lloguer de local de negoci per manca de pagament) interposada per l’entitat
bancària contra l’arrendatària, i aplica l’art. 13 de la
LAU, al·legant la manca de legitimació activa de l’actora, en considerar que conforme a l’art. 13 de la Llei
d’Arrendaments Urbans, el contracte de lloguer estava
extingit per l’efecte de l’adjudicació de l’immoble en
el procediment d’execució hipotecari previ.
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La doctrina sobre l’article 13 de la LAU, està molt consolidada (desprès de quatre etapes diferents) i per la
nova regulació donada per la Llei 4/2013 de 4 de juny,
de manera que opera l’extinció ope legis del contracte d’arrendament ens els supòsits d’alienació forçada
(excepte en cas d’inscripció anterior a la hipoteca del
contracte).

AMB AQUESTS
CRITERIS TAN
DISPARS (PRIMERA
INSTÀNCIA,
AUDIÈNCIA
PROVINCIAL
I TRIBUNAL
SUPREM), LA
SENTÈNCIA ARA
ANALITZADA
ORDENA ELS
CRITERIS
EMPRATS I
PROPORCIONA
SEGURETAT
JURÍDICA EN
AQUESTA
MATÈRIA

En seu d’apel·lació,
l’Audiència Provincial de Barcelona
estima el recurs
interposat per
l’entitat bancària en
base a l’article 29
de la LAU. Entén
que NO resultava
aplicable al cas
l’art. 13 de la LAU,
sinó l’art. 29, en relació amb l’art. 4.3,
per estar davant
un local de negoci i
per tant, l’adjudicatari es subroga en
el contracte de lloguer i en la posició
d’arrendador (tret
que sigui un tercer
protegit per l’art.
34 de la Llei Hipotecària i excepte
pacte en contra)

De nou ens trobem
que l’Audiència
resol aplicant un
règim totalment diferent al Jutjat, fent una interpretació extensiva de l’article 29 de la LAU, contemplat per
les alienacions voluntàries.
L’arrendatària va interposar recurs de cassació per
contradicció en la Jurisprudència de les Audiències Provincials en el casos de subrogació d’un nou
propietari en la posició d’arrendador, mitjançant un
procediment d’execució hipotecària.
La Sala civil del TS afirma en primer lloc que, no és
aplicable l’art. 29 de la LAU per a la resolució del cas.
El raonament que fa el Tribunal Suprem té el seu fonament en l’art 4.3 de la LAU, que estableix que els
arrendaments d’ús diferent, es regiran, per aquest

ordre: 1) per la voluntat de les parts, 2) pel Títol III de
la LAU, i per últim 3) pel Código Civil.
Davant la manca de voluntat de les parts, ens hem de
remetre segons l’article 4.3 de la LAU, al Títol III de la
LAU on està regulat l’article 29 de la LAU.
Però segons entén el Tribunal Suprem (apartant-se així
de la jurisprudència fins ara majoritària), l’article 29 de
la LAU només es aplicable a supòsits d’alienació voluntària, però no supòsits d’alienació forçada.
Així doncs, sense pacte contractual i sense regulació
específica al Títol III de la LAU, la Sala Primera del TS,
es remet al Código Civil.
Sent d’aplicació el Codi Civil, son els articles 1.571 (regula la venda de finca arrendada) i l’article 1.549 (eficàcia davant de tercers del arrendaments no inscrits) els
que s’hauran d’aplicar.
El propi Tribunal entén que la subrogació és una
opció, de manera que, no hi una resolució ipso iure de
l’arrendament per efecte de l’execució judicial (cosa
que sí es dona, com hem vist, conforme l’article 13
de la LAU). Així doncs, l’adjudicatari pot resoldre el
contracte de lloguer si vol, i en cas de no fer-ho es
subrogarà.
Per tant, davant un local de negoci hi ha un dret de
l’adjudicatari a extingir el contracte de lloguer, dret
que haurà d’exercitar-se i si no ho fa, operarà la subrogació i per tant la continuïtat del contracte de lloguer.
D’aquesta manera el règim aplicable a les alienacions
de contracte de lloguer de local de negoci queda de la
següent manera:
• transmissions voluntàries: aplicació l’article 29 LA
i per tant opera la subrogació de l’adquirent al contracte de lloguer excepte que l’adquirent reuneixi els
requisits de l’art 34 LH.
• execucions forçades: aplicació dels articles 1549 i
1571 Codi Civil i per tant, l’adjudicatari pot acollir-se a
la “venta quita renta”, és a dir, pot optar per l’extinció
del contracte de lloguer.
Amb tot, la novetat que comporta aquesta Sentència
és que el Tribunal Suprem s’ha decantat per l’aplicació
del règim supletori regulat al Codi Civil, tesi aquesta
minoritària fins ara i que en termes generals no era
d’aplicació pels Tribunals.

EL COL·LEGI ES MOU
L’ICAB REALITZA
DIFERENTS
ACTUACIONS DE
CONSERVACIÓ
PREVENTIVA DEL
SEU PATRIMONI
ARQUITECTÒNIC

En concret, l’actuació s’ha centrat en el pis superior,
en el pis inferior i en l’escala del Pati de Columnes, un
racó d’estil eclèctic, noble i acurat, símbol del Col·legi.
Durant el temps que han durat aquests treballs, s’han
realitzat millores en la pintura, el guix i la fusta per al
degut manteniment d’aquests béns culturals, referents a la ciutat i al país. Alhora, s’han retocat els petits
desperfectes i s’han fixat les possibles afectacions per
humitat a l’emblemàtica escalinata del pati. A més,
s’han netejat les pintures murals que adornen l’espai
vuitcentista.

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona no s’ha aturat
per vacances. Durant el mes d’agost i aquest inici de
curs, s’ha dut a terme una intervenció preventiva al
Palauet Casades amb l’objectiu de mantenir una correcta conservació del valuós patrimoni històric de la seu
col·legial.

D’aquesta manera s’ha volgut retornar l’esplendor al
Palauet Casades, i en concret, al pati de columnes i espais annexos; una àrea de la seu del Col·legi habilitada
per acollir habitualment diferents esdeveniments.
És una prioritat de l’ICAB la conservació del seu patrimoni arquitectònic i cultural, que ho és alhora dels seus
col·legiats i de la ciutat de Barcelona. Per aquest motiu
realitza periòdicament obres de millora, manteniment
i restauració, especialment de la seva seu corporativa,
situada en una edifici singular de la ciutat, construït
l'any 1883, i que es troba en plena ruta modernista.
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ESPECIALITZA’T
AMB ELS MÀSTERS
ICAB. INSCRIPCIONS
OBERTES
L’oferta formativa
de la nova edició
dels Màsters que
s’impartiran a partir
del mes d’octubre
del 2022 inclou
màsters presencials
i màsters on-line (videoconferències en
directe per Zoom)
en Advocacia Penal,
Compliance, Concursal, Entorns Digitals, Esport, Família i Successions, Fiscal, Immobiliari, Laboral i
RRHH, Negocis i Propietat Industrial i Intel·lectual.
Una de les noves propostes que es plantegen aquest any
des de l’àrea de formació especialitzada és el Postgrau en
infància, adolescència, familía i capacitat, en doble format
(presencial i on-line, a escollir).
La presidenta de la secció de Família de l’ICAB,
Cristina Díaz- Malnero
exposa el perquè és necessària l’especialització
en aquesta àrea del dret
entre d'altres aspectes.
Perquè és important
l’especialització
en l’àmbit de dret
d’infància i família?
La especialización de la
abogacía en materia de familia, infancia y capacidad es esencial
por cuanto atendemos a situaciones múltiples que puedan
conocer las familias, no solo las que viven una situación de
ruptura, sino que se encuentran por ejemplo en un proceso de
adopción internacional, que tienen un hijo o hija con una discapacidad y han de solicitar medidas de apoyo. La especialización
es esencial para poder, de manera responsable, atender, escuc-

har, aconsejar y guiar a las personas que se sientan en nuestro
despacho con todo el conocimiento, no solo legal sino jurisprudencial. Cuando se habla de especialización en otros ámbitos
como el médico, nadie duda de su necesidad, sin embargo
en el mundo del Derecho, parece una petición, de entrada, no
necesaria. Pero lo es, y mucho. Es una responsabilidad de la
abogacía de familia cuyas consecuencias recaen directamente
en la sociedad. Sin duda, si luchamos desde hace años desde
los Colegios profesionales y las distintas asociaciones para que
se pueda lograr la especialización de los juzgados de primera
instancia en todo el territorio nacional, esta exigencia también la
debemos cumplir todos los operadores jurídicos.
Què pot aportar el Postgrau d’infància,
adolescència i capacitat que imparteix l’ICAB?
Una formación necesaria hoy en día debida no solo a las
extensas reformas legislativas llevadas a cabo en este ámbito sino a la jurisprudencia que cada día aporta interpretación a la misma. También aporta el entendimiento que
la situaciones vividas por las familias son distintas, de la
misma manera que no hay dos personas iguales, no hay
dos familias iguales. Y finalmente, la especialización en las
tres áreas de familia, infancia y capacidad.
Quins aspectes destacaria del programa
que ha dissenyat l’ICAB?
Desde luego: su multidisciplinariedad que se refleja en las
personas que darán el curso, su transversalidad y su unión
de los aspectos teóricos y prácticos.
Pot contribuir la realització d’aquest Potsgrau a afrontar millor els processos de protecció de la infància i
l'adolescència, de ruptura de parelles i de constitució
de mesures de suport a persones amb discapacitat?Desde luego. De entrada es importante remarcar que
la formación continuada es esencial e imprescindible
teniendo en cuenta las novedades legislativas o jurisprudenciales que conocen todas las áreas del derecho. Y ello
se hace aún más patente en el derecho de familia, en
el que sin duda la formación es la única vía para no sólo
“diagnosticar” la situación vivida por la familia, sino poder
buscar el consejo legal más adecuada para esa familia.
A qui va dirigit?
Se dirige a los operadores jurídicos, en particular a los
abogados que intervienen en procesos de protección de la
infancia y la adolescencia, de ruptura de parejas y de constitución de medidas de apoyo a personas con discapacidad.
El Postgrau s’inicia el 28 d’octubre! Doneu ales al vostre
currículum i especialitzeu-vos amb els Màsters ICAB.
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L’EPJ T’OBRE LES PORTES A
L’ADVOCACIA! INSCRIU-TE A LA
NOVA EDICIÓ!
L’Escola de Pràctica Jurídica de l’ICAB inicia a l’octubre
una nova edició del Postgrau en Pràctica Jurídica, una
formació que t’obre les portes per exercir amb èxit l’advocacia, ja que aporta la destresa i l’experiència necessària al llicenciat/da o Graduat/ada en Dret que vulgui
exercir la professió. L’alumnat pot triar especialitzar-se
en dues de les set matèries (Civil, Penal, Laboral, Administratiu, Mercantil, Família i Financer) i pot escollir la
modalidat d’estudi entre presencial o online. L’horari de
les classes és de 18 a les 20.30h, de dilluns a dijous.
Són molts els i les alumnes que han passat per les
aules de l’EPJ. A continuació us traslladem el testimoni de quatre persones, antics alumnes, professors i
exprofessors de l’Escola per tal de donar a conèixer el
valor afegit d’aquesta formació i el que ha comportat
per a ells.
Oriol Rusca
Advocat i degà emèrit
de l’ICAB, exalumne i
professor de l’EPJ
Vaig cursar el Postgrau
de Pràctica Jurídica a
finals dels anys 80 i
aquesta formació em
va permetre iniciar-me
en l’exercici de l’advocacia amb seguretat. Per a un recent graduat, que
vol exercir d'advocat, l'EPJ és essencial. El professors
transmetem la nostra experiència amb l’objectiu de
mostrar com és l'ofici d’advocat i com s’actua com advocat o advocada. Són
coses que no s'aprenen ni a la carrera
ni en els llibres. I és
l'essència del que és la
professió.
Neus Munté
Exconsellera de presidència de la Generalitat de Catalunya i
exalumne EPJ

Vaig decidir cursar els estudis del Postgrau de Pràctica Jurídica de l’ICAB per adquirir els coneixements
pràctics imprescindibles per iniciar-me en l’exercici
de la professió. Tinc un record molt bo i sens dubte
recomano cursar aquesta formació per la qualitat de la
docència, l’acompanyament i la seguretat que dona als
nous graduats i per ajudar a endinsar-se en l’exercici de
l’advocacia.
Jordi Pina
Advocat i exdiputat
de la Junta de Govern
de l’ICAB i exprofessor de l’EPJ
El professorat de
l’Escola de Pràctica
Jurídica el configuren
advocats i advocades
que trepitgem cada
dia els jutjats i per
tant podem aportar als alumnes l’experiència quotidiana que no surt als codis ni a les lleis. Tot i que ara
ja no exerceixo com a professor de l’EPJ, considero
que l’advocat al marge dels coneixements teòrics
ha de saber comportar-se amb els clients, amb els
companys de professió i amb la resta dels operadors
jurídics. Ser lleial amb la professió i bona persona és
essencial per exercir la professió. I així ho posem de
manifest a l’EPJ.
Dolors Montserrat
Advocada i exministra
de Sanitat, Serveis Socials i Igualdad
L'EJP t'ensenya a ser
advocat. Els professors
ens van ajudar a preparar-nos per a l’exercici
de la professió a través
de simulacions de judicis, ens van ensenyar
a redactar les demandes, i com abordar fets pràctics.
Amb companys que vaig conèixer a l’EPJ vam muntar
un despatx d'advocats.
Cursar l’EPJ és vital per exercir l'advocacia. Aprendre de les millors mans t'acompanya i t’ajuda tota
la vida.
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L’ICAB POSA EN
VALOR L’ADVOCACIA
D’OFICI
Amb motiu del ‘Dia de la Justícia Gratuïta i del Torn
d’Ofici 2022’, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
va reivindicar la tasca social que realitza l’advocacia
del Torn d’Ofici per garantir el dret a una tutela judicial
efectiva, va posat en valor la figura de l’advocacia
d’ofici i va fer balanç de les actuacions que els més
els més de 3.000 advocats i advocades que hi estan
adscrits voluntàriament van realitzar durant els primers sis mesos del 2022.
Ho va fer, d’una banda, a través de l’acte institucional celebrat el passat 12 de juliol a la 8a planta amb
l’objectiu de fer una menció especial als advocats i les
advocades que formen part del Torn d’Ofici -ja que el
seu treball fa possible l’accés a la justícia de manera
igualitària- així com als cossos de seguretat i judicatura, ja que la col·laboració entre institucions i el seu
compromís és imprescindible per fer possible el dret a
la tutela judicial efectiva. I de l’altra, fent balanç de les
actuacions del torn d’ofici a través d’un comunicat de
premsa i un vídeo institucional.
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A continuació, es va procedir al lliurament de diplomes a 23 membres de la judicatura. Vam ser premiats
per l’ICAB la jutgessa degana de Barcelona, Cristina
Ferrando; el jutge de primera instància 30 (BCN), Roberto Garcia Ceniceros; la jutgessa de primera instància 18 (BCN), Regina Selva Santoyo; el jutge Social 25
(BCN), Domingo Andrés Sánchez Puerta; la jutgessa
del contenciós-administratiu 5 (BCN), Montserrat
Raga Marimón; el jutge instrucció 11 (BCN), Francisco
González Maillo; el jutge del penal 22 (BCN); Josep
Tomás Salas Darrocha; el jutge del Mercantil 7 (BCN),
Raúl Nicolás García Orejudo; el jutge de menors 3
(BCN), Mariano David García Esteban; la jutgessa de
VIDO 2 (BCN), Francisca Verdejo Torralba i el jutge de
vigilància penitenciària 1, Jesús Ignacio Montcada
Ariza (BCN). També s’ha premiat a jutges degans dels
partits judicials de l’ICAB: Josep Ma Noales Tintoré
(Badalona); Mireia Company (Vilafranca del Penedès),
Maria Gallent Martínez (Arenys de Mar); Laia Díaz
Collado (El Prat del Llobregat); Diego Fernando Acosta
Fernández (Cornellà); Araceli Monjo Monjo (Santa
Coloma de Gramanet); Marga Fe Subirats (Vilanoca i
la Geltrú); Servando Marro Berlanda (Sant Boi de Llobregat); Lidia Ureña García (L’Hospitalet de Llobregat);
Miriam Sala Boixader (Berga) i Luis Llorente Barrios
(Igualada).
També es va fer un lliurament als cossos de seguretat: Mossos d’Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil
i Guàrdia Urbana.

En l’acte institucional hi va participar el degà Jesús M.
Sánchez García, degà de l'ICAB; Eusebi Campdepadrós i Pucurull, secretari per a l'Administració de Justícia; Albert Batlle i Bastardas, cinquè Tinent d’Alcalde
de l’Ajuntament de Barcelona; i Carmen Valenzuela Hidalgo, diputada de l’ICAB responsable del Torn d’Ofici
i Assistència al Detingut.

Als advocats i advocades que porten més anys donats d’alta de forma continuada al Torn d’Ofici de
l’ICAB tant a Barcelona com a les delegacions:
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Silvia León Salusí (Arenys de Mar); Sebastià Cortès Rius (Santa Coloma de Gramenet); Gregorio Ortín Caballé (Badalona); Enric Leira Almirall
(Barcelona); Valentí Calderer Torrescasana (Berga);
Xavier Torres Torné (Igualada); Enric Andorra Borrut (L’Hospitalet); María de Rivera Astor Martínez
(Gavà); Mercedes Faura Santasusana (Sant Boi);
Encarnación López Manrique (Cornellà); Julián Suarez-Inclán Gómez (El Prat); Maria Isabel Domingo
Alonso (Vilanova) i Maria Carmen Carrillo Paz (Vilafranca del Penedès).
Finalment es va fer una distinció al personal de
l’ICAB més antic del Departament del TOAD: Cristina Malleu Morros, Pilar Soriano Martínez, Alex
Jodar Cobo i Jesús Escurriol.

LES ACTUACIONS DEL TORN
D’OFICI EN EL 1R SEMESTRE
DE L’ANY SUPEREN LES XIFRES
PRÈVIES A LA PANDÈMIA
La Comissió del Torn d’Ofici de l’ICAB també va
alertar el passat 12 de juliol, que des del Torn
d’Ofici i Assistència al Detingut es van realitzar
en el primer semestre del present any un total de
60.040 actuacions, entre designes (29.237) i telefonemes (30.803). Aquestes xifres mostren que les
actuacions del Torn d'Ofici ja superen – amb més
de 2.700- les que es realitzaven en anys anteriors a
la pandèmia com per exemple, en el 2019, que van
ser un total de 57.326 en els primers sis mesos de
l’any.
Cal tenir en compte, que els anys 2020 i 2021
arran del nou escenari que van comportar les
mesures sanitàries per frenar la COVID-19, les
actuacions van disminuir, situant-se en el primer
semestre de 2020 en les 40.553 i creixent durant
el 2021 fins assolir la xifra de 53.729.
Per matèries, les designes més elevades en el
primer semestre de 2022 es van registrar en l’àmbit penal (10.389), seguit de civil (5.889), família
(3.598), assistències a víctimes de violència de
gènere (3.038), social (2.759) i menors (1.008).

EL TORN D'OFICI DE L’ICAB VALORAT
AMB UN 8,45 SOBRE 10
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La ciutadania valora amb un 8,45 sobre 10 les actuacions de l’advocacia d’Ofici de l’ICAB d’acord
amb les variables de rapidesa en el nomenament
d'advocat, la facilitat de la tramitació de la justícia
gratuïta, els coneixements i capacitat dels lletrats,
així com l’atenció personal, tracte rebut, i satisfacció de les instal·lacions als despatxos de l’advocacia”.

MÉS DE 600 CONSULTES ATESES
EN EL PRIMER ANY D’EXISTÈNCIA
DEL TORN D’OFICI SOBRE LA
SEGONA OPORTUNITAT
Coincidint amb el primer aniversari de la posada
del Torn d'Ofici específic de l’anomenada Segona Oportunitat des de l’ICAB també es va donar a
conèixer que aquest Torn especialitzat va realitzar
en aquest primer any d’existència 638 designacions, de les quals prop de 400 van ser realitzades
en aquests primers sis mesos de l’any 2022.

REPTES I REIVINDICACIONS
DE L’ADVOCACIA D’OFICI
Per tot això, l'ICAB sol·licita una revisió a l’alça
dels mòduls de pagament, perquè aquests han
d’estar a l’alçada de la important i essencial tasca
que desenvolupen els advocats i advocades per garantir la tutela judicial efectiva, però també han de
ser abonats de forma puntual i mensual.
A més, des del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona també es persistirà en la lluita per defensar el
drets de les persones més vulnerables, i que es
visualitza a través de la violència contra la dona,
les migracions de persones i el tràfic d'éssers
humans. Per això s’està treballant en la posada en
marxa d’un Torn específic sobre “Tracta d’éssers
humans”.
Major pedagogia i fomentar la igualtat, especialment a través de l’educació, és un altre dels reptes
que es tenen dins el Servei del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut per acabar amb els estereotips
i valors patriarcals que encara estan vigents a la
nostra societat. Per això, es vol facilitar i aconseguir que tota l’Administració de Justícia actuï amb
una major perspectiva de gènere.
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L’ICAB HA ANALITZAT LA
FUTURA REGULACIÓ SOBRE
L’EFICIÈNCIA PROCESSAL,
ORGANITZATIVA I DIGITAL EN
EL MARC DE LA 7A EDICIÓ DEL
CONGRÉS DE L’ADVOCACIA DE
BARCELONA
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona aposta per la formació
de l’advocacia com a pilar essencial per garantir l’excel·lència
en la prestació de serveis vers la ciutadania. La celebració
de la 7a edició del Congrés de l'Advocacia de Barcelona va
permetre realitzar durant 4 dies (del 18 al 21 de juliol) més de
40 conferències gratuïtes que van servir per aprofundir en el
Projecte de Llei de mesures d’eficiència processal del servei
públic de Justícia, el Projecte de Llei orgànica d’eficiència
organitzativa del servei públic de Justícia i l’Avantprojecte
de Llei de Mesures d’Eficiència Digital del Servei Públic de
Justícia aplicat a diferents àmbits del dret.
Es van abordar les mesures de conciliació de la vida
familiar i personal dels advocats i advocades davant
els tribunals (Projecte de Llei d'Eficiència Processal),
la digitalització i eficiència processal en la jurisdicció
contenciós-administrativa, la conformitat de l'acusat en
el Projecte de Llei de Mesures d'Eficiència Processal, el
nou model organitzatiu en la jurisdicció social arran de
l’avantprojecte de llei d'eficiència digital; el procés penal
i els seus efectes arran de la projecte de llei d'eficiència
processal, entre d’altres.
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Aquesta 7a edició del Congrés també va ser una ocasió
excel·lent per tractar la reforma de la llei concursal en
relació a la Llei de mesures d’eficiència organitzativa, als
processos de família i el paper del CGAE en el plantejament d’aquesta reforma.
L’horitzó digital de la Justícia a Espanya i a Catalunya va
tenir un paper protagonista. Per això es van realitzar conferències per abordar les aplicacions d’ús obligat en l'àmbit
de la justícia per part dels professionals de l'advocacia,
però també per analitzar l’ús actual de l’expedient electrònic judicial i la prova electrònica; la digitalització del registre
mercantil; l’ús de la prova pericial i les noves tecnologies a
través d’un exemple en auge com és la pericial per pèrdua
de reputació on line, o la titulada “propostes de l’advocacia
per a la modernització i digitalització de la Justícia”.
El Congrés també es va esdevenir una oportunitat per
promoure l’arbitratge i els MASC entre l’advocacia, per
donar a conèixer el Compliance com a mecanisme de bona
governança, i per tractar aspectes de plena actualitat que
afecten el dia a dia de a ciutadania com són: la resolució de
conflictes des consum; la violència contra la infància i l'adolescència, l’accés a la justícia per part de les persones amb
discapacitat, les iniciatives legislatives que s’han realitzat per
introduir la ‘clàusula rebus’ en l’ordenament jurídic espanyol
i les accions que ha realitzat l’ICAB per assolir els Objectius
de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.

GRAN ÈXIT DEL SOPAR D'ESTIU ICAB 2022
Per finalitzar el Congrés es va celebrar, després de dos
anys sense poder-se fer, el tradicional Sopar d’Estiu al
restaurant Red Fish on s’hi van reunir més de 500 col·legiats i col·legiades. Una nit màgica per als retrobament
de l'advocacia barcelonina.
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A LES XARXES, ARA SOM
@ICABARCELONA
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va estrenar al julol
la denominació a les xarxes de Twitter i Instragram amb
l'usuari @ICABarcelona.
Amb aquest canvi es
vol facilitar la identificació de les accions i activitats que es realitzen
des del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona,
a través d’una etiqueta
més corporativa i fàcil
de recordar. Uneix-te al
canal de comunicació
de referència per als
advocats i advocades de Barcelona i informa’t de totes les
novetats des del teu dispositiu mòbil quan i on vulguis.
Etiqueta’ns amb @ICABarcelona. L’ICAB, sempre
amb tu!

CONVOCATÒRIA OBERTA
PER ALS PREMIS ICAB 2022
S’ha obert la convocatòria per als següents premis ICAB:
Premi Memorial Degà Roda i Ventura 2022, destinat a
guardonar els millors treballs que versin sobre Col·legis
professionals i l’exercici de les professions liberals, especialment l’advocacia.
Premi Memorial Pedro Martín García 2022, per guardonar
un treball o article sobre dret processal penal.
Premi In Memoriam Juan Carlos Elías 2022, per destacar
una proposta motivada, en forma d’article o no, de millora
en els pactes dels fulls d’encàrrec professional, la facturació
o minutació, les taxacions de costes i jures de comptes i,
en general, els honoraris professionals de l’advocacia, als
efectes que les persones col·legiades que hi vulguin participar aportin una idea innovadora o una millora, degudament
motivada i argumentada, en l’esmentada matèria.
Premi Jurídic Ferrer Eguizábal 2022 sobre Dret Administratiu, per ressaltar la millor monografia inèdita o publicada
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entre l’1 de setembre del 2021 i l’1 de desembre del 2022
que es presenti a concurs en matèria de Dret administratiu.
Premi Luis del Castillo al millor projecte d’investigació
sobre Justícia Penal Internacional i Drets Humans 2022,
destinat a guardonar el millor projecte d’investigació presentat
a concurs sobre Justícia Penal Internacional i Drets Humans.
Premi Memorial Degà Josep Joan Pintó Ruiz 2022. El Premi
està destinat a ajudar a la realització d'un treball sobre un tema
de dret civil català per part d'advocats i advocades en exercici.
Premi Feixó Carreras per a noves promocions 2022, per
ajudar a la realització d’un treball sobre un tema de Dret Processal o Organització Judicial per part de col·legiats i col·legiades de l'ICAB que hagin obtingut el seu títol de graduat
en Dret en l’any de la convocatòria o en els tres anteriors.
A la pàgina web de l’ICAB trobareu publicades les bases per
poder participar en cada premi.

DONA A CONÈIXER LA TEVA
OPINIÓ JURÍDICA ESCRIVINT A
L’ICABLOG
ICABLOG (https://icablog.icab.cat/) és un eina de difusió
jurídica que recull articles d’actualitat jurídica, que fomenta el
debat doctrinal i el compartir coneixements i opinions entre
l’advocacia i altres operadors jurídics. Per aquest motiu animem als més de 24.000 advocats i advocades del Col·legi
de l'Advocacia de Barcelona a participar-hi!
Tots els escrits remesos a icablog@icab.cat hauran de seguir
unes pautes de publicació que podeu consultar al web de l’ICAB.
I sempre hauran d’anar signats amb nom, cognoms i número de col·legiat/da. No s'acceptaran pseudònims ni inicials.
El Consell de Redacció d'ICABLOG revisa els articles rebuts
i vetlla per la continuïtat i qualitat de les obres enviades i
decidirà sobre la seva publicació al bloc.
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ADJUDICADA A L’ACADÈMIA
DE JURISPRUDÈNCIA I
LEGISLACIÓ DE CATALUNYA
EL DICTAMEN SOBRE LES
ACTUACIONS PER FOMENTAR
ELS SISTEMES ALTERNATI
US DE SOLUCIÓ DE CONFLICTES
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Ferrer, el director de la Revista Jurídica de Catalunya,
Eugeni Gay Montalvo, i el president de la Academia
Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, Antonio
García Padilla, entre d’altres.

En data 21 del juliol del 2022 per resolució del Departament de Justícia a través de la Direcció General de
Dret, Entitats Jurídiques i Mediació, es va adjudicar a
l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya
el dictamen sobre les actuacions a dur a terme per part
de l'Administració per fomentar l'arbitratge, la mediació i
altres sistemes alternatius de solució de conflictes.
En el termini de tres mesos l’Acadèmia presentarà dit
informe, que suposarà una gran aportació i avenç pel
desenvolupament d’aquests sistemes, que cada vegada
haurien de tenir més protagonisme en la nostra societat.
Atès el prestigi dels membres que en formen part, i de
la pròpia Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, ha tornat a ser convidada a opinar i assessorar
la Generalitat sobre les qüestions més actuals del nostre
sistema jurídic i institucional.

PRESENTAT A L’ICAB EL
“VOLUMEN XXII DE LA
REVISTA DE L’ACADEMIA
PUERTORRIQUEÑA DE
JURISPRUDENCIA Y
LEGISLACIÓN”
L’ICAB va acollir el passat 30 de juny la presentació del
“Volumen XXII de la Revista de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación” en homenatge
al Dr. Santiago Mir Puig, catedràtic de Dret Penal de la
Universitat de Barcelona.
En l’acte hi van participar el Dr. Jesús Silva, la vicedegana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Susana

NOU ÈXIT DE LA CORAL DE L’ICAB
EN EL SEU CONCERT D’ESTIU
La Coral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona va superar de nou les expectatives dels assistents durant el
concert d’estiu que va oferir a l’església de Sant Raimon
de Penyafort el passat 14 de juliol. La coral de l’ICAB va
interpretar en aquesta ocasió clàssics musicals com són
Medley West Side Story (L. Bernstein) Proud Mary (J.
Foguerty) There's no business like show business ( I. Berlin), Cabaret (J. Kander - F. Ebb), Don't Stop me Now (F.
Mercury), Can you feel the love tonight (E. John), Tears in
heaven (E. Clapton)Grease (B. Gibb - W. Casey - J. Jacobs)
entre d’altres.
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OBITUARI EN
MEMÒRIA D’IGNASI
JOANIQUET SIRVENT
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i de forma especial el dret, com a eina bàsica per
estructurar la societat. Nascut a Sant Sebastià el 28
de maig de 1938, la seva infantesa va quedar marcada per la guerra civil. Va ser un gran jurista, format a
les universitats de Barcelona i d'Oxford. Després va
ser professor de Dret Administratiu a la Universitat
de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva vocació per aconseguir una societat més
justa el va portar a exercir com advocat, participar
en diverses entitats i organitzacions i intervenir en
política.
Va ingressar al Col·legi d'Advocats de Barcelona el
14 de maig de 1963, va ser president de la Secció
de Dret Constitucional del 2009 al 2013 i president
del Comitè Electoral els anys 2009 i 2011. En els dos
càrrecs va deixar un gran record pel seu tarannà dialogant, buscant la solució als conflictes i no perdent
el sentit de l'humor i concòrdia que sempre el van
caracteritzar. Va formar part d'Unió Democràtica de
Catalunya, convençut que les arrels democratacristianes de la formació podien contribuir a la concòrdia
social en el país. Va ser Secretari General del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya del
1980 al 1984. També Diputat al Parlament de Catalunya del 1984 al 1988.
Estava joiós de la seva família. Casat amb Margarita Maristany, va tenir sis fills i dotze nets. Una gran
família que ben segur sent en aquests moments el
dolor de la pèrdua de l'espòs, el pare i l'avi, però
que poden sentir de prop l'agraïment i el condol dels
amics i companys.

Tinc el costum de llegir el diari de bon matí. Aquell 15
de juny la notícia va ser la mort del bon amic i company Ignacio Joaniquet Sirvent. L'esquela apareguda
a La Vanguardia recollia les seves dades personals i
familiars i invitava els amics a tenir-lo present en les
seves oracions.
Recuperat de la sorpresa el meu pensament es va dirigir a la seva persona. L'Ignasi era un gran lector de
diaris nacionals i estrangers. Volia tenir coneixement
de la realitat social, econòmica i política del país i del
món. Això li proporcionava una visió global i crítica
de la realitat, que li permetia opinar i debatre sobre
qualsevol matèria que tingués un interès social. Era
també un gran lector de llibres. Li interessava tot

L'Ignasi va ser una bona persona i un bon professional. Home honest incapaç de fer mal a ningú. Lluitador perquè tothom tingués la seva oportunitat. Podia
renunciar al que fos si considerava que podia beneficiar a algú. Home de fe va practicar el manament
d'estimar i perdonar. Devot de Sant Raimon de Penyafort i de Sant Tomàs More, patrons dels advocats i
dels polítics respectivament.
Els darrers temps les seves forces anaven minvant i
així va arribar al final, en silenci i en pau. Recordarem
el seu somriure, el seu tracte delicat i amable, el seu
seny en el moment de prendre decisions i la seva
conversa. Descansi en pau.
Xavier Puigdollers Noblom
Col·legiat Núm. 9.424

JORNADA RJC 2022: LA COMPRAVENDA A CATALUNYA
CANVIS LEGISLATIUS I JURISPRUDENCIALS EN ADAPTACIÓ DEL DRET EUROPEU
DIJOUS, 29 DE SETEMBRE 2022 (8a. planta)
15.15-16.00 h.
Acreditacions
16.00-16.30h. PRESENTACIÓ
· Excm. Sr. Jesús M. Sánchez García. Degà de l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona
· Excm. Sr. Eugeni Gay Montalvo. Director de la Revista Jurídica de
Catalunya
· Excm. Sr. Francesc Tusquets. President Acadèmia de Jurisprudència i
Legislació de Catalunya
· Sr. Miquel Serra i Camús. Advocat i President de la Secció de Dret
Civil de l’ICAB
16.30-17.15h. TAULA RODONA I
Elementos personales, reales, causales y formales en el contrato de
compraventa.
· Sr. Jesús Gómez Taboada. Notari. El pacte d’arres: un clàssic amb
novetats en el Codi Civil de Catalunya.
· Dr. Josep Ferrer Riba. Catedràtic de Dret Civil-Universitat Pompeu Fabra
· Il·lm. Sr Jordi Seguí. Magistrat. Audiència Provincial de Barcelona
Modera:
· Sr. Josep Mª. Espinet. Advocat i Vocal Secció de Dret Civil de l’ ICAB
17.15-18.00h. TAULA RODONA II
La ventaja injusta.
· Il·lm. Sr. Fernando Lacaba. Magistrat del TSJC
Acció de rescissió per lesió en més de la meitat.
· Il·lma. Sra. Maria Angels Gomis. Magistrada. Audiència Provincial de
Barcelona
Responsabilitat per quantitats lliurades de forma anticipada a la
compravenda d’habitatges en construcció.
· Il·lm. Sr. Roberto García Ceniceros. Magistrat.
Modera:
· Sra. Marta Legarreta. Advocada i Secretària Secció Dret Civil de
l’ICAB
18.00-18.30h. Pausa
18.30-19.15h. TAULA RODONA III
Contracte de compravenda i concurs de creditors.
· Prof. Dr. Fernando Cerdà Albero. Catedràtic de Dret Mercantil Universitat Pompeu Fabra i Advocat
Compravenda d’empreses: evolució i tendències actuals.
· Sra. Carmen del Castillo. Advocada
La compraventa internacional de mercancías.
· Dr. Jordi Sellarés. Director del Comitè Espanyol de la Cambra de
Comerç Internacional
Modera:
· Sr Lluis Esquerra. President de la Secció de Mercantil de l’ICAB
DIVENDRES, 30 DE SETEMBRE 2022 (8a. planta)
09.30-10.15h. TAULA RODONA IV
Compravenda i dret interregional i internacional privat.
· Dra. Esperança Ginebra. Professora titular de Dret Civil. Universitat
de Barcelona
La compravenda de consum: concepte i resolució de conflictes.
· Dra. Immaculada Barral. Catedràtica de Dret Civil. Universitat de
Barcelona
Modera:
· Sr. Joan Sacristán. Advocat

10.15-11.00h. TAULA RODONA V
Intermediación inmobiliaria. Deberes y obligaciones del agente inmobiliario.
· Il·lm. Sr. Antonio R. Recio. Magistrat i President de l’Audiència Provincial de Barcelona
Compravenda i aspectes mediambientals i civils dels sòls contaminats.
· Il·lma. Sra. Susana Ferrer. Vicedegana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
Los aspectos procesales del contrato de compraventa.
· Dr. Vicente Pérez Daudí. Catedràtic Dret Processal. Universitat de
Barcelona
Modera:
· Sr. Miquel Serra i Camús. Advocat i President de la Secció de Dret
Civil de l’ICAB
11.00-11.30h. PAUSA CAFÉ
11.30-12.30h. TAULA RODONA VI
Compraventa y Registro de la Propiedad.
· Sr. Antonio Muñoz. Registrador de la Propietat
La imposició indirecta en la compravenda d’edificacions.
· Sra. Natalia Caba. Directora General de Tributs i Jocs. Generalitat de
Catalunya
El incumplimiento y la resolución del contrato de compraventa en el
libro VI CCCat.
· Excma. Sra. Mª Euagènia Alegret. Magistrada. Tribunal Superior de
Justicia de Catalunya
Remedios por falta de conformidad en el contrato de compraventa.
· Sra. Cristina Vallejo. Advocada i responsable de l’Àrea de Formació
de l’ICAB
Modera:
· Dra. Chantal Moll de Alba. Professora de Dret Civil. Universitat de
Barcelona; Vicepresidenta Secció de Dret Civil ICAB
12.30H. CLOENDA.
Presenten i moderen:
· Excm. Sr. Juan María Diaz Fraile. Magistrat del Tribunal Suprem
· Dr. Daniel Vázquez Albert. Director executiu de la Revista Jurídica de
Catalunya
· Sra. Marta Legarreta. Advocada i Secretària Secció Dret Civil de l’ICAB
DIRECCIÓ: Dr. Daniel Vázquez Albert. Director Executiu de la Revista
Jurídica de Catalunya
COORDINACIÓ CIENTÍFICA: Sr. Josep Mª. Espinet. Advocat, Dra.
Chantal Moll de Alba. Professora de Dret Civil, Sra. Marta Legarreta
Fontelles. Advocada, Sr. Miquel Serra i Camús. Advocat.
DOCUMENTACIÓ:
Es lliurarà gratuïtament als assistents un exemplar del llibre monogràfic
de la Revista Jurídica de Catalunya.
INFORMACIÓ:
· Revista Jurídica de Catalunya. Tel. 93 496 18 80 ext. 5178
revista@icab.cat
· Comissió de Cultura. Tel. 93 496 18 80 ext. 5334 cultura@icab.cat
ORGANITZEN:

RESPONSABILITAT
SOCIAL CORPORATIVA

FUNDACIÓN
SANTUARIO GAIA,
10 AÑOS SALVANDO
VIDAS
Fundación Santuario Gaia es un centro vegano de rescate y recuperación para animales considerados de granja,
que han sido víctimas de la explotación ganadera, el
maltrato o el abandono.
Situado en un valle de Camprodón, Girona, rodeado de
bosques, ríos y montañas, el entorno es ideal para la
recuperación física y psicológica de los habitantes no
humanos que llegan a este centro, normalmente, en
terribles condiciones.
En octubre será el décimo aniversario desde la creación
de Santuario Gaia, hoy día Fundación. Todo comenzó
cuando Ismael López Dorbaganes y Coque Frenández
Abella, los fundadores del proyecto, rescataron de una
situación de maltrato a una cerdita vietnamita a la que
llamaron Palma, que resultó estar embarazada, dando
a luz a seis bebés que serían los auténticos fundadores
de Santuario Gaia. Al no querer separar a Palma de sus
hijos, Ismael y Coque hicieron realidad la idea que tenían
de crear un Santuario de animales considerados de granja, los grandes olvidados por la sociedad.

ció de manera sorprendente, conmoviendo a cientos de
personas que dieron un cambio en sus vidas, eligieron
el camino de la empatía y pudieron ver a estos animales
con otros ojos, no como cosas sino como lo que son,
seres sintientes. Samuel impulsó a crecer al Santuario
ayudando así a salvar cientos de vidas más.

Los comienzos fueron difíciles, los fundadores tenían que
trabajar fuera del Santuario para poder alimentar y pagar
los gastos de los animales. La llegada de Samuel supuso
un punto de inflexión para el Santuario, un toro que llegó
de bebé de una granja donde lo iban a matar al poco de
nacer al no poder la madre alimentarlo a él y a su hermano, el cual igualmente sería asesinado a los pocos meses
al ser macho, para el consumo de su carne.

Todas estas vidas salvadas, únicas e irrepetibles, no son
más que una ínfima representación de los millones de
animales que mueren y son maltratados en el planeta
cada día. No podemos pretender ser una sociedad avanzada tratando así a nuestros semejantes, los animales,
no se puede hablar de ecología ni cambio climático sin
hablar de veganismo.

Samuel llegó muy delicado de salud siendo un ternerito y vivía con Ismael y Coque dentro de la casa, todos
los días se publicaban noticias acerca de su estado y
así muchas personas pudieron comprobar que no había
diferencias entre Samuel y su perro. Su popularidad cre-

Desde aquellos humildes comienzos hoy día Fundación
Santuario Gaia ha ayudado a más de 1800 vidas en estos
10 años y más de 500 habitantes viven hoy en nuestro
centro en el Pirineo gerundense.

Os animamos a conocer a nuestros habitantes y el trabajo que realizamos en :
www.fundacionsantuariogaia.org/
www.instagram.com/fundacionsantuariogaia/
www.facebook.com/FundacionSantuarioGaia
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JUTGE DEGANA DE BARCELONA

“L’eficàcia judicial és
generadora de riquesa i
contribueix de manera directa
en una societat més segura i
protegida”
Text: Roser Ripoll

Foto: Premsa TSJC
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Què ha suposat per a la seva carrera professional ser
elegida com a jutgessa degana de Barcelona?
És un gran orgull haver rebut el recolzament dels meus
companys, la seva confiança en mi i en el meu projecte.
És una enorme oportunitat que està materialitzant-se
amb la col·laboració i participació de molts magistrats
i, especialment, amb el gran treball que realitzen els
magistrats delegats de cada jurisdicció per dissenyar
respostes adequades a les diferents situacions que es
presenten.
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Necessitem una organització més eficaç, una revolució
tecnològica, una dimensió adequada de les oficines judicials, una major flexibilitat d’adaptació a les respostes
que la societat necessita.
S’han de reconèixer els esforços que han realitzant les
diferents Administracions per avançar tecnològicament;
tot i que és cert que encara hi ha jurisdiccions a Barcelona que no tenen expedient digital.

Desprès d’una llarga trajectòria vinculada als jutjats
d’Instrucció i de participar en òrgans governatius, em
trobo en un moment vital i professional adequat per
posar al servei dels meus companys tota l’experiència
per tal de contribuir a què treballin en millors condicions
i donar visibilitat al seu treball als jutjats de Barcelona.

Recentment el govern de la Generalitat ha posat en
marxa la taula de treball per aconseguir un pacte
Nacional en matèria de Justícia. Quines són les principals reivindicacions que es fan des de l’àmbit de la
magistratura?
Una modernització integral del servei, la identificació de
reptes immediats, la implantació de tecnologia d’última
generació, la dotació de serveis essencials amb els recursos humans i materials necessaris, l’adequació de les
seus més antigues.

Quins són els principals objectius que s’ha marcat?
El projecte és, essencialment, una concentració d’energies i de recursos per donar resposta governativa a moltes necessitats del servei per millorar l’atenció al ciutadà
i per treballar en les millors condicions possibles.

És important tenir una taula per parlar i intercanviar perspectives. Necessitem recursos econòmics i voluntat real
de millora. Necessitem que la Justícia es col·loqui com
una prioritat per als poders polítics. Per a nosaltres, pels
nostres òrgans de govern ja ho és.

La Justícia necessita ser una prioritat dels poders públics. Treballo per tal que així sigui; per comptar amb
el màxim de recursos possibles i la millor organització
possible.

Sens dubte aquests darrers anys han estat marcats
per la pandèmia, i aquesta ha posat de manifest el
baix índex de digitalització de l’Administració de
Justícia. Quines mesures considera que s’han de dur
a terme de forma prioritària en quant a la digitalització de l’Administració?
La pandèmia, duríssim temps, ens va permetre avançar en
la utilització de tecnologia per resoldre actuacions ordinàries. És ben cert que amb la complicitat de tothom, amb
l’empatia de tothom, amb un gran sentit de la responsabilitat, vam poder fer front a situacions abans mai vistes. Vam
comprovar que hi ha coses que es poden fer i que hi ha
moltes d’altres que s’ha de millorar per poder fer-les.

Què la va motivar a presentar-se per aquest càrrec?
Un sentit de contribució a millorar les coses.

L’eficàcia judicial és generadora de riquesa i contribueix de
manera directa en una societat més segura i protegida.
La ràtio de jutge per habitant al nostre país està
molt allunyada respecte la mitjana europea. Creu
que aquesta situació es revertirà?
És una dada històricament molt rellevant. Estem en una
ràtio d’11 jutges per 100.000 habitants. La mitjana a Europa està en 18. És una distància important. El Consell
d’Europa constata de manera reiterada una deficiència
que és estructural.
La dada no canvia perquè no han canviat les polítiques ni
s’han abordat les reformes necessàries per millorar una
proporció que hauria de ser més raonable.
Tot i això, no podem reduir a un número la solució als
grans problemes que té l’organització del servei d’administració de la justícia. Hem de ser més ambiciosos i,
sobre tot, hem de tenir visions globals i tranversals per
implantar les solucions.

Tot i això, també és cert que hi ha coses que la tecnologia no pot substituir per tal de garantir drets dels intervinents en un procés. Però, sens dubte, hem fet un gran
test per continuar millorant.
La realització de judicis de forma telemàtica és una
mesura que s’hauria d’instaurar de forma habitual?
Durant la pandèmia es va prioritzar l’ús de la videoconferència per motius sanitaris. Però ara, ens trobem en un
altre escenari. No podem pretendre substituir absolutament la presencialitat per la via telemàtica. S’haurà de
diferenciar segons el tipus de judici o actuació judicial.
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Per tal que la via telemàtica es generalitzi, el primer pas
seria comptar amb sistemes d’alta qualitat tècnica que
ara mateix no tenim

“Necessitem
una organització
més eficaç,
una revolució
tecnològica,
una dimensió
adequada de
les oficines
judicials i una
major flexibilitat
d’adaptació a les
respostes que la
societat necessita”
Perquè creu que s’ha prioritzat tornar a la presencialitat en la celebració dels judicis?
Els sistemes de videoconferència que tenim ara mateix ens han donat constants problemes tècnics. Són
nombrosos els casos en què hi ha deficiències de so,
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d’imatge o de les dues coses. Això provoca suspensions que perjudiquen molt a les parts en Jutjats amb
agendes molt completes i en els quals resulta difícil
assenyalar la represa d’un judici en un breu espai de
temps. En moltes ocasions, els nostres sistemes són
incompatibles amb els sistemes d’altres comunitats
autònomes, el que també obstaculitza l’ús de la videoconferència.
Encara no s’ha reobert l’accés de la ciutadania als espais judicials, per seguir judicis, per exemple. A què
creu que és degut?
Els deganats estem vinculats a les directrius marcades
per la Sala de Govern del TSJ en matèria d’accés a edificis judicials. Es manté aquesta limitació d’accés i s’exigeix la cita prèvia perquè segueix en vigor la disposició
transitòria 2a de la Llei 3/20 reguladora de les mesures
processals per fer front a la pandèmia.
El públic té garantit l’accés a judicis i vistes públiques
però amb cita prèvia, que es pot obtenir dirigint-se als
comptes de correu de cada òrgan, publicades al portal
de transparència www.poderjudicial.es.
Quin paper han de tenir els MASC en l’Administració
de Justícia?
El Deganat de Barcelona col·labora intensament amb el
centre de Mediació de Catalunya, seguint la línia que va
començar la meva antecessora Mercè Caso.
Tenim un programa pilot de mediació a la Jurisdicció
Contenciosa que està donant molt bons resultats. També
estem impulsant la mediació exprés als jutjats de Primera Instància i apostem per potenciar la mediació i els
MASC a totes les jurisdiccions.
Tanmateix, serà necessari dotar de recursos humans i
materials per tal que puguin realment ser una via alternativa i abordar una nova regulació de les costes processals
per potenciar aquestes vies.
Com valora l’actual situació de bloqueig del CGPJ?
Crec que hi ha dues realitats objectives. D’una part, una
obligació Constitucional. I de l’altra, una gran hipocresia
dels partits polítics.
El bloqueig és responsabilitat dels dos principals partits
polítics i està causant un gran perjudici d’imatge a tota
la Justícia de forma immerescuda. L’actual sistema de
nomenaments dels vocals del CGPJ ha deteriorat la
imatge d’independència de l’òrgan de govern del Poder
Judicial, afectant també la imatge dels òrgans judicials.
El problema del sistema actual per designar els vocals
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Perquè va decidir ser jutge? Si no hagués exercit
aquesta professió quina altra li hauria agradat?
Ho vaig decidir a l’últim any de carrera de Dret, tot i
que sempre havia estat una professió que em resultava
atractiva. I no me’n penedeixo. És una dedicació molt vocacional i he gaudit molt sempre amb la meva feina, segueixo fent-ho ara, tot i que des d’una altra perspectiva.
Des del seu ingrés a la carrera judicial, l’any 1998, sempre ha exercit a Catalunya, primer al Prat de Llobregat
i posteriorment al jutjat d’Instrucció 14 de Barcelona.
Quins records té d’aquesta etapa professional?
Del Prat tinc un record magnífic. És un partit judicial molt
especial en comptar amb l’ Aeroport de Barcelona, que
em va permetre aprendre molt sobre la tramitació dels
processos penals en matèries molt específiques. Va ser
un màster en delictes contra la salut pública, estrangeria
i cooperació judicial internacional. I al jutjat d’Instrucció
nº 14 de Barcelona he passat la major part de la meva
vida professional, tot i que he compaginant amb activitats governatives.

del CGPJ no és el seu disseny, sinó la pràctica realitzada
pels partits polítics que participen d’ella.
Per tal que el sistema de designació funcioni, haurien de
ser les càmeres legislatives les que designin els vocals
i fer-ho fugint de quotes de partits per tal de triar els
millors candidats.
Les polèmiques sobre el nomenament dels vocals
provoquen una percepció del CGPJ com una institució
vulnerable a la politització. Això perjudica injustament la
imatge dels òrgans judicials, que res tenen a veure.
Considera que hi ha un sostre de vidre en l’Administració de Justícia?
Em sembla preocupant que el nombre de dones al
Tribunal Suprem i a les presidències de Sales i de Tribunals Superiors de Justícia sigui tant baix en comparació
amb l’elevada xifra de dones que integrem la carrera
judicial.
S’aprecia un canvi positiu però lent. Estic segura que
continuarà augmentant. Ara ja som majoria dins la carrera. Les dades estadístiques publicades pel CGPJ assenyalen que l’any 2020 el percentatge de dones entre
els jutges i magistrats en actiu era d’un 54%. Des del
2013, on se supera el 50%, el percentatge no ha deixat
de créixer.

Des del seu ingrés ha compaginat el ser jutge amb
l’exercici de diverses tasques governatives. Primer
al Deganat del Prat hi va formar part com a membre
electe de la Sala de Govern del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya sota les presidències de Maria
Eugènia Alegret i de Miguel Ángel Gimeno. Què és
el que ha resultat més difícil de compaginar totes
aquestes responsabilitats?
Passar per la Sala de Govern és una experiència molt enriquidora per a un jutge. És difícil, de vegades, compaginar
aquesta dedicació amb el jutjat però val la pena l’esforç.
La violència de gènere és una de les gran xacres que
pateix la nostra societat. Quines mesures s’haurien
d’aplicar per poder-la combatre?
Ara mateix, a Espanya tenim una de las legislacions
més avançades i òrgans especialitzats per lluitar policial
i judicialment contra aquesta xacra. Crec que hauríem
d’intentar combatre més a nivell preventiu, a nivell educatiu. El jutjat està al final, el fet ja s’ha produït. Hem de
focalitzar en actuacions prèvies.
Quin consell donaria a un advocat/da que es vulgui
convertir en jutge?
Que si de veritat ho té clar, que es prepari per accedir a la
carrera pel quart torn. És la via pensada per aquests casos.
A què li agrada dedicar el seu temps lliure?
A coses molt senzilles, estar amb la meva família i els
meus amics, llegir, fer ioga, escoltar música, practicar
esports, anar al cine...

CARA
“EL PISTOLER DE TARRAGONA”.

En aquest Cara a Cara volem analitzar el dret a la mort

digna i el dret a un procés judicial arran del cas conegut
com “El pistoler de Tarragona”. L’ exvigilant Marin Eugen
Sabau, qui va atacar a tres companys de feina, va demanar
ser sotmès a un procés de mort assistida arran de la lesió
medul·lar que patia a conseqüència dels trets que va rebre

Tenia dret l’exvigilant conegut com el “pistoler de Tarragona” a demanar l’eutanàsia? Quins requisits s’han
de complir per poder-la aplicar?
AG: Cualquier ciudadano español o con más de un año de
residencia en España tiene derecho a solicitar la prestación de ayuda para morir. Una persona investigada o
acusada mantiene todos sus derechos intactos, incluido
éste, salvo que el Juez instructor imponga alguna de las
medidas cautelares expresamente previstas en nuestra
Ley. Actualmente no existe ninguna medida cautelar que
pueda afectar a este derecho.
Los requisitos para pedir esta prestación son, en esencia,
dos:
Que la persona se encuentre en un contexto eutanásico, es
decir, que sufra una enfermedad grave e incurable que cause
sufrimientos insoportables o que sufra un padecimiento
grave, crónico e imposibilitante por otra causa (un accidente, por ejemplo). Este contexto debe ser reconocido por un
médico consultor, primero, y confirmado después por una
Comisión de Garantía, formada por un médico y un jurista.

ALBERT CARLES
SUBIRATS

Col·legiat Núm: 43.640
Diputat de la Junta de Govern de l’ICAB
responsable de la Comissió de Dret Penitenciari
i de la Comissió de Justícia Penal Internacional

Que la persona otorgue su consentimiento libre e informado a este proceso dos veces.
La jutge que porta el cas va autoritzar el procés de
mort assistida per al pistoler de Tarragona. També l’Audiència Provincial. Amb aquesta decisió s’estava fent
prevaldre el dret a una mort digna?
AC: La ratio decidendi de la resolución de la Magistrada
Instructora radica en que la Ley Orgánica 3/2021 de 24 de

CARA
en la seva detenció. La jutge que portava el cas va autoritzar
l’eutanàsia. Aquests fets plantegen un xoc entre drets fo-

namentals, per això hem plantejat un seguit de preguntes a
Albert Carles Subirats, advocat i diputat de l’ICAB responsable de la Comissió de Dret Penitenciari i de la Comissió de
Justícia Penal Internacional i a Alejandro Gámez, advocat
membre de la secció de Dret Sanitari de l’ICAB.

marzo, reguladora del proceso de eutanasia, no le otorgaba competencia para paralizar, suspender o posponer la
eutanasia solicitada por un investigado. Además, la resolución significó el derecho a la dignidad del investigado, a
su integridad física y moral y a la libertad y autonomía personal, en contraposición con el derecho a la tutela judicial
efectiva de las víctimas.
Según lo resuelto, los primeros estarían en una posición
superior a los segundos, aunque el quid de la cuestión
estuvo centrado en que no se podía impedir al investigado
su muerte a través de la eutanasia y, en consecuencia, la
muerte del proceso penal.
Si bien es cierto que en la referida Ley Orgánica no se
prevé que un Juez o Tribunal pueda suspender el proceso
o paralizarlo por estar sometido el solicitante de eutanasia
a un proceso penal, ya sea como investigado o como acusado, también es cierto que ni en la Ley de enjuiciamiento
criminal -Lecrim- (arts. 637 y 641) ni en el Código Penal
(art. 130) se prevé la finalización del proceso y/o extinción
de la responsabilidad criminal por muerte voluntaria del
investigado.
Se trata, en definitiva, de una forma anómala y no contemplada en nuestra Ley procesal ni sustantiva de terminación
del proceso.
AG: No ha sido tanto que los magistrados hayan hecho
prevalecer este derecho como que simplemente una
persona, en este caso un investigado, ha decidido ejercerlo libremente y no existían motivos para denegarlo. La
consecuencia de este ejercicio es la muerte y, con ella, el
inevitable fin del proceso penal (Art. 130.1.1º CP)

ALEJANDRO
GÁMEZ SELMA
Col·legiat Núm: 46702
Membre de la Secció de Dret
Sanitari de l’ICAB
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Bajo la prestación de la ayuda para morir subyacen algunos de los derechos fundamentales más relevantes de
nuestro ordenamiento: el derecho a la vida, el derecho a
la dignidad y el derecho a la autonomía personal, como
manifestación concreta del derecho a la libertad en el
ámbito sanitario. Por lo tanto, ante eventuales conflictos
de derechos será difícil encontrar situaciones donde prevalezcan otros distintos.
Y es que mediante el proceso de eutanasia el Estado ha
establecido que sea la propia persona que experimenta
un sufrimiento intenso e incurable quien decida si su
vida es digna de ser vivida o no, y no otras personas
o instituciones. Si la persona decide que no es digna
y solicita la eutanasia, el Estado ha de respetar la
decisión y poner en marcha el procedimiento. De
ahí que la dignidad esté en el corazón de la solicitud de eutanasia y deba ser respetada en cualquier
situación, pues la dignidad es el germen del resto de
derechos fundamentales (STC 66/2.022, de 02/06)
En cas de què l’Audiència Provincial hagués suspès
la materialització de l’eutanàsia, en què es basaria
per fer prevaldre el dret a la tutela judicial efectiva?
AC: Personalmente considero que una buena solución para este embrollo jurídico, doloroso para todas
las partes y sujetos implicados, podría haber consistido en posponer la realización de la eutanasia hasta
la celebración del juicio oral, pero fijando, al propio
tiempo, una fecha máxima que no podría sobrepasarse. Por ejemplo, señalar octubre o noviembre
como fecha a partir de la cual se alzará la suspensión de llevarse a cabo la eutanasia y apremiar a las
partes y personal de las Oficinas Judiciales para que
impriman la máxima celeridad a fin de que se pueda
celebrar el juicio antes.
En apoyo de lo anterior se podrá argumentar que no
es solo una cuestión de tutela judicial efectiva de
las víctimas, en contraposición con el derecho a la
muerte digna, o a la dignidad misma del investigado. Las víctimas también tienen dignidad, pero, más
importante aún es considerar que el derecho a la
integridad física y moral de las víctimas o el propio
derecho a la vida, tienen una manifestación procesal
que obliga a Jueces y Tribunales a llevar a cabo una
investigación efectiva para la averiguación de los
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hechos que les provocaron lesiones y les podrían
haber provocado la muerte.
En ese ejercicio ponderativo ningún derecho está por
encima del otro, y una solución intermedia podría
haber sido esa, no negar la eutanasia, posponerla
unos meses y poder celebrar el juicio oral.
AG: El derecho a la tutela judicial efectiva en este
caso ya ha sido garantizado por los Tribunales, dado
que el ius ut procedatur de las víctimas exige a los
Tribunales la obligación de ofrecer una respuesta fundada en derecho a las peticiones de los ciudadanos,
pero no impone la obligación de ir a juicio, de dictar
sentencia ni de condenar.
En este caso, el procedimiento fue abierto y se desarrolló normalmente hasta el fallecimiento del acusado,
luego la decisión de dictar sobreseimiento y archivo es
una decisión plenamente ajustada a derecho.
Com es podría reparar a les víctimes si l’eutanàsia
ha estat practicada?
AC: No conozco en profundidad las alternativas que
el derecho ofrece, diferentes a la penal, dada mi
especialidad, pero entiendo que a las víctimas les
quedaría la vía civil, que en este caso debería de
demandarse a la herencia yacente del investigado, y
para los agentes de los Mossos d’Esquadra quizás
también exista la vía administrativa o contencioso-administrativa, en su caso.
AG: Nos encontramos ante una situación novedosa,
sin jurisprudencia, por lo que es dificil dar soluciones
claras. Quizás las víctimas podrían acudir a la vía civil
y demandar a la herencia yacente o a posibles herederos por la parte de herencia que les corresponda, quizás podrían reclamarse responsabilidades al
Estado o a la empresa de seguridad, pero habría que
estudiarlo en profundidad.
Desde el punto de vista emocional, este caso deja
bien claro que la Administración de Justicia no está
preparada para reparaciones profundas a las víctimas.
Quizás hubiera sido una oportunidad para ensayar encuentros restaurativos, aunque para intentarlo tanto
el Juzgado como las partes debían estar de acuerdo.
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En aquest cas tant mediàtic, s’ha respectat el dret
a la presumpció d’innocència o podem afirmar
que el “pistoler de Tarragona” va ser sotmès al
que es coneix com la pena del telediari?

ento y éste ha finalizado con una decisión motivada
legalmente. Es comprensible que las víctimas no
estén satisfechas con este cierre tan prematuro pero
es plenamente ajustado a derecho.

AC: Es cierto que algunos medios de comunicación
han realizado manifestaciones que podrían ser irrespetuosas con el derecho a la presunción de inocencia
del investigado. Ahora bien, cabe recordar que el investigado ha reconocido los hechos ante el Juzgado
de Instrucción, aunque con algún matiz en relación
a su intención y a la reacción de los agentes de los
Mossos d’Esquadra, pero en lo fundamental, los ha
reconocido.

Aquest cas pot sentar un precedent en la justícia? Quin recorregut judicial queda ara que ja s’ha
practicat l’eutanàsia?

Como no habrá juicio oral, nunca sabremos si se hubiese retractado de sus declaraciones…
AG: Sin duda se ha vulnerado. De hecho, la mayoría
de los debates mediáticos han partido de un prejuicio
al dar por sentado que el investigado era culpable y
por ello ya podía debatirse si prevalecía el derecho a
la eutanasia o el derecho a la tutela de las víctimas,
cuando lo cierto es que nunca ha llegado a demostrarse su culpabilidad. Y utilizar el argumento de que “en
este caso era evidente que era culpable” nos arroja a
una pendiente resbaladiza donde el estándar de la presunción de inocencia se restrinja cada vez más.
Si el pistoler de Tarragona hagués estat jutjat i
condemnat, complint la condemna, podria haver
demanat igualment ser sotmès a l’eutanàsia? En
aquest supòsit el dret de les víctimes també deixaria de ser reparat?
AC: Si estamos a la tesis del Juzgado y Audiencia
Provincial de Tarragona, sí, en tanto que, según se
establece en los Autos que se dictaron, el proceso
penal no impide la eutanasia y ésta se concibe como
una muerte natural del investigado, ergo, nada impediría que un condenado o penado pueda hacerlo.
AG: No se puede limitar en sede penal el derecho a
pedir la eutanasia por lo que es irrelevante el momento en que se solicita, sea en fase de instrucción,
juicio oral o ejecución de la pena. El derecho de las
víctimas a la tutela judicial se ha cumplido desde el
mismo momento en que se ha abierto un procedimi-

AC: Creo que no es prudente hablar de precedente.
Hay que tener en cuenta que los agentes de los
Mosssos d’Esquadra han acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De momento el Tribunal
desestimó las medidas cautelares solicitadas, denegando la interrupción o suspensión provisional de la
eutanasia.
Será interesante ver qué opinión tiene el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, en tanto siempre ha
alzaprimado el deber de los Estados a investigar los
ataques a la vida o integridad física de las personas,
a través de un proceso penal que, en este caso, ha
finalizado prematuramente.
AG: Hard cases make good law. Aunque sea una situación casi de laboratorio, alguna vez tenía que pasar
y alguna vez se repetirá. Aunque los Autos del Juzgado de Instrucción de Tarragona y de la Audiencia
Provincial de Tarragona no son vinculantes, sí espero
que marquen el camino a futuros Tribunales que tengan que conocer de casos semejantes.
Las víctimas pueden acudir aún al Tribunal Constitucional e incluso al Tribunal Europeo de Derechos
Humanos.
Tenen constància d’algun cas similar en algun
altre país on estigui reconeguda l’eutanàsia?
AC: No me consta ningún otro caso.
AG: Similares no conozco ninguno. En Bélgica ha
habido varios casos de presos con largas condenas
que han solicitado la eutanasia por graves padecimientos psicológicos, pero las autoridades las han
denegado al entender que no eran padecimientos
incurables.

ALEXANDER SALVADOR, PRESIDENT DEL GRUP
DE L’ADVOCACIA JOVE DE BARCELONA
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“Volem aconseguir que
els joves siguem el motor
de l’ICAB”
Text: Roser Ripoll

Felicitats per la presidència del GAJ. Quins reptes i
objectius t’has marcat?
Abans de tot, gràcies al Món Jurídic per l’interès i el suport a la tasca que fem els més joves a l’ICAB.
Durant aquest nou mandat m’agradaria fer focus en
tres principals objectius, com són la democratització de
la formació jurídica, reforçar el paper i la veu dels joves
advocats en les institucions, així com la importància de
fomentar el debat de les idees.
Pel que fa al primer punt, estem treballant ja en un nou
pla formatiu de caràcter gratuït i d’alta qualitat; en breu,
anunciarem ja els primers cursos (com, per exemple, un
Curs Introductori al M&A). La formació ha estat sempre
un dels eixos vertebradors del GAJ i així voldria que hi
continués essent. Crec seriosament que la falta de recursos econòmics no pot ser un desincentiu per tal que
els nostres companys més joves no estiguin en constant
formació.

Foto: Albert Muñoz

La precarització laboral entre l’advocacia jove és un
mite o una realitat? Cal un conveni per regular aspectes essencials de la professió com els honoraris
laborals o els horaris?
La precarització laboral en l’advocacia jove és una realitat. Una realitat que s’emmascara sota moltes formes
diferents com, per exemple, les relacions mercantils, els
salaris o la falta de conciliació.
Prenent com a referència un dels últims estudis demoscòpics publicats pels companys de la Confederació
Espanyola de l’Advocacia Jove (CEAJ), fins a un 50% dels
advocats enquestats, de menys de 5 anys d’experiència,
senyalaven que es trobaven sota una relació “aparentment mercantil”, essent quelcom que la immensa majoria
qualificava com a “fals autònom”. I, per a més infortuni,
fins a un 40% dels advocats enquestats no cobraven més
de 6.000 € anuals.

Seguidament, crec que la millor manera per implicar als
més joves en la nostra institució és fent-los partícips de
la mateixa. Per això, volem treballar en impulsar el paper
dels joves en les seccions i comissions de l’ICAB, aconseguint que els joves siguem el motor d’aquestes.

Aquestes són algunes de les múltiples realitats precàries
que colpeixen la professió. Com fer-hi front? La solució és
un conveni col·lectiu que serà, igualment, vulnerat com
ho és l’Estatut dels Treballadors? No en tinc la resposta,
però, si que considero que són preguntes que en els pròxims anys hem d’abordar com a professió. Preguntes de
resposta complexa.

Finalment, considero que l’ICAB és i ha de continuar essent la seu del debat, de la paraula i de la llibertat
d’expressió a Barcelona. Per això, volem obrir les portes
d’aquesta casa a altres organitzacions joves de la societat
civil, per tal d’impulsar debats enriquidors sobre qüestions
que realment suscitin l’interès dels més joves. Al respecte, parlo sobre qüestions com la precarització, els horaris,
la igualtat d’oportunitats o el respecte i la dignitat cap a la
nostra professió.

El que si que crec, és que l’erradicació de la precarització
ve per l’acció i el comportament dels propis companys.
La precarització en l’advocacia encara existeix donat que
els que ahir vivien precaritzats, a dia d’avui, en lloc de canviar la roda l’han mantingut girant torçadament. Per això,
crec que hem de posar a la taula certs debats per albirar
el rumb que els joves realment desitgem per a la professió. Sense aquest rumb, cap a on anirem quan en uns
anys els joves prenem el timó de la professió?
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La formació és un pilar clau per a l’exercici de la
professió. Consideres que la formació acadèmica
que heu rebut les noves generacions a través de les
universitats i el posterior Màster d’accés a la professió són eines amb les quals l’advocacia pot afrontar
l’exercici pràctic de la professió?
Crec que a cada generació estem més preparats acadèmicament que l’anterior. En aquest sentit, opino que el
Màster d’Advocacia ha esdevingut una molt bona eina
per facilitar una formació que va més enllà de la teoria,
com ho és el propi exercici de la professió sota un paraigües acadèmic. Les pràctiques professionals són un
excel·lent primer contacte amb la professió i, fins i tot,
un accés d’or a la mateixa.
No obstant l’anterior, crec que aquest últim període
acadèmic conformat pel Màster d’Advocacia i l’Examen
d’Accés ha començat a adoptar en els últims anys un
caire de tràmit per a molts futurs companys. Per això,
des de fa uns anys a través del GAJ Barcelona, l’ICAB
i Alter Mutua dels Advocats i Advocades hem volgut
corregir aquesta mentalitat, tot posant en marxa els
premis Futurs Advocats i Advocades de Barcelona. Un
premi que guardona el talent, l’esforç i l’excel·lència de
les noves generacions en aquesta etapa.
Quina formació reclama l’advocacia jove? Més idiomes, aprenentatge en soft skills, especialització?
L’advocacia jove ha vingut reclamant, des de fa un
temps, un major aprenentatge en soft skills, fins i tot
en etapes molt inicials o prèvies (com, per exemple, el
Màster d’Advocacia).
Al respecte, sempre he sigut partidari de diferenciar
entre dues tipologies de soft skills: Aquelles bàsiques,
com la redacció, l’ordenació d’idees, l’oratòria, la negociació... I les avançades com l’orientació a negoci, la
captació i gestió de clients, etc.
Des de la meva opinió, les Facultats de Dret han de
seguir formant juristes. Doncs, en aquestes és on construïm els nostres primers fonaments com a futurs advocats. I en aquesta etapa és on, paral·lelament, se’ns ha
de facilitar l’aprenentatge de soft skills bàsiques -com
les esmentades-. A un advocat júnior, en els seus primers anys d’exercici, se li demanarà uns sòlids coneixements de la norma, així com unes soft skills bàsiques
excel·lents.
Polint aquests coneixements i aquests soft skills bàsiques és com realment un esdevindrà un advocat capaç
d’adquirir i explotar excel·lentment les soft skills avançades abans comentades.
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Com a advocat expert en dret digital, quins aspectes
consideres essencials per “digitalitzar l’Administració
de Justícia?
Quan parlem de digitalitzar l’administració de Justícia,
per part de l’advocacia, s’ha de fer especial focus en què
aquesta posi, també, en el centre a l’advocacia com a un
dels principals actors intervinents.
Per fortuna, crec que el Ministeri de Justícia està treballant en un horitzó digital molt interessant que adopta
aquesta visió i que espero que es pugui veure implementat en un curt període de temps.
Al respecte, faig referència a iniciatives en marxa com
la implementació del Visor Horus per permetre localitzar
i consultar de forma ràpida la informació dels expedients judicials electrònics o, per altra banda, l’agenda de
senyalament amb accés en temps real a la informació
dels senyalaments o la diferenciació dels procediments
principals i peces separades vinculades.
L’advocacia jove té un coneixement més profund
de les noves eines tecnològiques, però com es pot
“transformar digitalment” tota la professió?
La transformació digital de l’advocacia és una de les
qüestions en què fa temps que treballem a la Comissió
de Transformació Digital de l’ICAB sota el lideratge de
les advocades i diputades de l’ICAB Paz Vallés i Mireia
Ramón.
Des del meu punt de vista, per transformar digitalment
la professió hem de tenir present, en tot moment, que
no tots els companys compten amb coneixements
i eines per adaptar-se a la mateixa velocitat. Ignorar
aquest fet seria contraproduent per a qualsevol iniciativa. Per això, des d’aquesta Comissió un dels primers
projectes que hem posat en marxa és un curs gratuït
per dotar a tots els companys amb eines bàsiques per digitalitzar-se. A partir d’aquí, crec que podem començar a
treballar en altres etapes més avançades per aconseguir
que la tecnologia esdevingui un avantatge que permeti
millores substancials i majors eficiències en la gestió de
processos i del propi funcionament del despatx.
Vivim en una societat globalitzada. Els reptes de
l’advocacia jove són els mateixos a nivell internacional?
Els joves, a nivell global, compartim molts dels mateixos
reptes de futur. No obstant, crec que a nivell professional existeixen moltes diferències en les particularitats de
l’exercici a Espanya respecte a d’altres països de la Unió
Europea o de l’estranger; diferències que, fins i tot, existeixen a nivell espanyol entre regions o poblacions.
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En base a l’anterior, crec que la defensa més important
de la nostra professió l’hem de fer aquí, a casa nostra.
Sense perjudici de l’anterior, crec que tot i les diferències en l’exercici, hi han causes en les que podem treballar plegats i enriquir-nos mútuament. Per això, la nostra
ma està sempre estesa per a totes aquelles col·laboracions amb l’advocacia institucional internacional com
l’EYBA o l’AIJA que puguin implicar un impacte real en
l’exercici de la nostra professió. En aquestes causes
sempre ens hi trobaran i hi treballarem.
A nivell institucional, i més enllà de l’ICAB, quines
col·laboracions manteniu amb l’advocacia jove?
Des del GAJ Barcelona, hem establert sòlides relacions institucionals amb altres col·lectius que representen l’advocacia jove, com por ser la Jove Advocacia de
Catalunya (JAC), la Confederació Espanyola de l’Advocacia Jove (CEAJ) o la European Young Bar Association
(EYBA). Així mateix, històricament, hem vingut mantenint una excel·lent relació amb l’Advocacia Jove de
Madrid (AJA Madrid).
Algunes d’aquestes relacions institucionals ens han
portat a aconseguir grans canvis en la professió com,
per exemple, la realització de l’Examen d’Advocacia en
format online durant la pandèmia, gràcies a l’esforç
conjunt d’AJA Madrid, el GAJ Barcelona i el Consell Nacional d’Estudiants de Dret (CONEDE).
Com has viscut la pandèmia? Creus que ha comportat canvis d’hàbits dins l’advocacia jove o que ha
pogut deixar seqüeles de salut mental?
Vaig tenir la sort de viure l’etapa de pandèmia amb la
meva parella, entre compres constants de llibres i subscripcions a Netflix, HBO i altres plataformes. I, sobretot,
amb molta feina. Doncs, vaig tenir la fortuna de passar
aquesta etapa treballant en un molt bon despatx, sota
el lideratge d’un cap del qual sabíem que, per molt forta
que fos la tempesta, sempre hi trobaria fils de llum per
continuar aixoplugant als seus. Aquesta etapa personal
i laboral em va ensenyar a valorar allò que realment et
fa feliç i apreciar a les persones que estan al teu costat i
que lluiten contra les tempestes amb i per tu.
Per contra, crec que aquesta pandèmia ens ha recordat els nostres pitjors defectes com a societat i a nivell
individual, alguns problemes que, amagats en les pròpies i accelerades dinàmiques del nostre dia a dia, hem
(re)descobert.
Com encertadament preguntaves, aquesta pandèmia
ens ha deixat seqüeles en la nostra salut mental que ja
estan tenint un impacte en molts joves a nivell global,
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com per exemple, la gran renúncia de molts joves als
seus llocs de treball. Aquest, sense dubte, és un dels
temes que el GAJ Barcelona haurà d’abordar en endavant pel que fa a l’impacte en l’advocacia jove.
Què et va motiva a estudiar Dret?
Fa 12 anys, el Dret em va semblar una carrera apassionant, intel·lectualment desafiant... i l’advocacia em
va semblar una professió a la qual dedicar-me i de la
qual sentir-me orgullós. I 12 anys desprès segueixo
pensant el mateix. Crec que no em vaig equivocar en
absolut!
Si no haguessis estudiat Dret haguessis volgut
exercir el periodisme, ja que ets el fundador del
diari digital El Jurista. O hi ha alguna altra professió
que t’hagi robat el cor?
Una de les meves passions ha sigut sempre la literatura, la lectura, l’escriptura, els diaris, les històries, les
notícies... I a dia d’avui ho continua essent. Si un dia he
de deixar que alguna altra professió em robi el cor que
sigui alguna que em permeti escriure molt.
Com va sorgir la idea de posar en marxa aquest
mitjà especialitzat en temes jurídics?
Al 2012 hi havia pocs mitjans que expliquessin les notícies des d’un punt de vista jurídic, fent comprensibles
els aspectes jurídics que envoltaven l’actualitat. Aquesta va ser l’idea en aquell moment; una idea que ha anat
evolucionant fins a l’actual “El Jurista”. Com va sorgir
tot? Crec que hi ha etapes en la nostra vida en què ens
veiem capaços de fer-ho tot i més. I ens hi aventurem.
Aquella era una d’aquestes etapes. L’actual al front del
GAJ Barcelona, crec que també.
Exercir l’advocacia, supervisar “El Jurista”, la presidència del GAJ. D’on treus el temps per fer-ho tot?
Aixecant-me molt d’hora... i anar-me’n a dormir massa
tard. Però, més enllà de les hores i de la il·lusió i la passió pels projectes, la clau de tot és la de comptar amb
bons companys i companyes de viatge tant a la vida,
com a la feina, com en tot allò que un emprèn.
I l’equip amb el que compto ara al GAJ Barcelona és immillorable... L’Ariadna, en Nil, la Mireia, en Pol Fontquerni,
la Maria, l’Asier, l’Elena, en Pol Rubio, l’Inés, en Ramon,
la Marina, en Joan Carles, l’Adriana, l’Alberto i l’Alexandre.
No hi ha hagut ni haurà millor equip possible.
Què t’agrada fer en el teu temps lliure?
M’agrada llegir tant com puc, sortir a córrer a primera o
última hora del dia i m’encanta poder compartir la tarda
dels divendres amb els amics tot fent una copa.

Seccions
ESPAI CRAJ: EN DEFENSA
DE L’ADVOCACIA

ES MUY IMPORTANTE CONSEGUIR
UNA VERDADERA DESCONEXIÓN
DIGITAL DE LA ABOGACÍA EN SUS
MERECIDOS DÍAS DE DESCANSO
ASÍ COMO CUANDO ACREDITA
ENFERMEDAD
María José Martín Alberca
Col·legiada Núm: 30159
Vocal de la Comissió de Relacions
amb l’Administració i la Justícia

Q

uin considera què és l’objectiu de la Comissió de Relacions amb l’Administració i la Justícia (CRAJ) i la filosofia que
inspira el treball d’aquesta Comissió?
El principal objetivo de la Comisión es
poner en conocimiento de la Administración, en general, y de Justicia, en particular, los inconvenientes que se encuentra la Abogacía en el ejercicio de
su profesión e intentar dar solución a los mismos con la
colaboración de la Administración correspondiente.
Como vocales de la CRAJ nuestro objetivo es intentar
dar solución a los problemas diarios que les surge a los
compañeros frente a la Administración, ya que muchas
veces se encuentran ante situaciones insólitas o reciben

notificaciones sorprendentes que les supone un verdadero problema en el ejercicio de la profesión, y desde la
Comisión intentamos ayudarles a encontrar una solución
a ese problema generado, mostrándoles nuestro apoyo
en todo momento. La filosofía que nos inspira a trabajar
en esta Comisión es la de ayudar a los compañeros, o al
menos intentarlo.
Com a especialista en dret laboral, en quins aspectes
relacionats amb aquesta matèria considera que des
de la CRAJ s’hauria d’actuar per tal d’introduir millores en l’àmbit de la justícia i de l’exercici professional?
Creo que es muy importante para todos conseguir una
verdadera desconexión digital del abogado/a en sus merecidos días de descanso (teniendo en cuenta que hay
materias laborales en que todo el año es hábil), o cuando
acredita enfermedad o motivo similar que no tenga que
preocuparse por buscar a otro compañero que le sustituya porque a la Administración se le antoja que es sustituible. También es necesario conseguir que exista una
unidad de criterios por parte de los LAJ y Juzgados en
bastantes materias, que funcione al 100% el expediente
digital y que no nos requieran las copias de la demanda
inicial presentada telemáticamente.
Des de la CRAJ s’han fet accions vinculades amb els
retards de tramitació dels procediments, manca de
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suspensions. Que s’està fent per resoldre aquestes
disfuncions?
Este tema siempre lo tenemos encima de la mesa en
todas las reuniones, pero aunque se han hecho varias
intervenciones por parte de la CRAJ referente a los retrasos en la tramitación de los procedimientos es difícil
que nosotros podamos dar solución a este gran problema de la Justicia ya que la Administración de Justicia se
ampara en la falta de medios para poder dar trámite a
todos los asuntos. Referente a la negativa de solicitudes
de suspensión presentadas por los compañeros con
justa causa, aquí hay que ir al caso concreto y la CRAJ
interviene asesorando al compañero o compañera.
La CRAJ també ha detectat que a l’edifici S de la
Ciutat de la Justícia hi ha manca d’espais i els habilitats són pocs adequats. Quines mesures es podrien
implementar per millorar aquesta situació?
Por suerte en el edificio Social ya contamos con una sala
en la planta 2ª con mesas y ordenadores para aprovechar
el tiempo entre señalamientos, tener una conversación
más privada con el cliente, etc., aparte de los dos ordenadores que están a nuestra disposición en la planta
baja donde se recogen las togas. Según tengo entendido no existe en el edificio más espacio vacío que poder
ocupar, por lo que la solución a tener unos espacios más
adecuados pasa por que la Administración nos dé a los
profesionales acceso a sus propios espacios, como por
ejemplo, las salas polivalentes que no se estén utilizando por los propios Juzgados los días que no tienen
señalamientos.
Periòdicament i com a vocal de la CRAJ participes en la
taula social que se celebra periòdicament amb representants de judicatura, LAJ, graduats socials i sindicats. Quins són els principals aspectes que abordeu?
La verdad es que no he participado tanto como me
hubiera gustado en estas reuniones, pero estoy al corriente de las mismas y en ellas se tratan aspectos más
particulares y directos de la propia Jurisdicción Social.
Se han abordado temas como el de la falta de unidad
de criterios de los Juzgados (por ejemplo, en el acceso
al expediente digital), de la necesidad de desconexión
digital real de la abogacía solicitando que no se envíen
notificaciones telemáticas en el mes de agosto, de la
falta de atención presencial que estamos sufriendo en
muchos Juzgados que han puesto un cartelito en el que
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te instan a llamar por teléfono para ser atendido, y eso si
te lo cogen, entre otras.
Hi ha alguna actuació de la CRAJ que considera especialment rellevant o que ha comportat un importat canvi per als col·legiats i col·legiades de l’ICAB?
Desde que estoy en la Comisión el cambio más relevante
que he vivido es el tener acceso a la sala que tenemos
en la planta 2ª del edificio social. También es un logro de
la CRAJ el acceso diferenciado como profesionales a los
edificios judiciales solo enseñando nuestra acreditación.
Creus que hi ha companys i companyes que encara
desconeixen la CRAJ?
Creo que sí tienen conocimiento de la Comisión, aunque
es posible que la vean como otra comisión más institucional y desconocen la realidad de la labor que intentamos hacer: ayudar a los compañeros en la problemática
que puedan tener en su día a día.

Com contactar amb la Comissió de Relacions
amb l'Administració i la Justícia (CRAJ)?
936 011 212- EXT.5345

craj@icab.cat

HELENA TORRAS, INVERSORA, MANAGING PARTNER
DE PAOCAPITAL I CONSELLERA INDEPENDENT
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“És clau que les startups
pensin globalment des
del primer dia”
Text: Roser Ripoll

És fundadora i managing partner de PaoCapital.
Quin paper realitza?
PaoCapital és una societat d’inversió que vaig crear fa
uns anys; ha anat evolucionant en el temps, ampliant els
serveis que ofereix.
Invertim capital propi i capital estranger a startups tecnològiques a Espanya. També acompanyem i assessorem a
startups i a les corporacions en temes d’innovació.
Addicionalment a nivell particular, participo en diferents
consells d’administració.
El fet que jo hagi estat executiva a la gran corporació,
emprenedora de startups tecnològiques i inversora, em
dona una visió 360 graus que em permet apropar, entendre i ajudar en primera persona en totes les inquietuds i
necessitats d’aquestes companyies.
Compta amb una extensa trajectòria en el món empresarial i especialment vinculat a les startups tecnològiques. Què la va conduir cap aquest sector?
L’entrada al sector va ser casual fa més d’una dècada, ja
que vaig començar invertint una miqueta amb uns amics,
i em va apassionar tant que vaig canviar el meu rol de
Directora General a una empresa tradicional per anar a
dirigir una startup en la qual havia invertit. El fet d’estar a
l’altre costat, i de veure el que suposa desenvolupar un
negoci des de zero, em va portar a mentoritzar companyies, i vaig acabar invertint com a business angel, en fases
molt inicials, en moltes d’elles. Després vaig emprendre,
però, sempre he seguit invertint. Ara la meva activitat
principal és la d’invertir tant capital propi com estranger a
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Espanya en startups tecnològiques, a banda de pertànyer
a alguns consells d’administració.
L’emprenedor neix o es forja? Quines qualitats en
destacaria?
Crec en l’evolució de les persones i com les nostres experiències ens fan ser qui som ara. Per això, també crec
que és pot aprendre a emprendre. Això ha d’anar acompanyat d’una actitud molt específica de viure sense xarxa,
de voler crear camins on no hi ha, d’innovar, d’arriscar i es
requereix un tipus de personalitat que se senti còmode
convivint amb la incertesa, sent molt resilient, assumint
riscos... Un emprenedor ha d’estar apassionat pel que fa
perquè viu 24 hores pensant en el seu somni. Ha de ser
molt perseverant, sabent que les barreres que es trobi es
poden gestionar, ha de ser creatiu, àgil i tenir capacitat
d’adaptar-se a la situació i ha de ser un bon líder per aconseguir que l’acompanyin en la seva aventura quan no hi ha
pràcticament res i quasi ningú que cregui en ella.
Quin paper tenen les startups en l’economia actual?
Les startups són petites companyies amb grans idees,
que venen a trencar l’statu quo per tal de millorar la societat, el planeta, la nostra vida, els processos i en molts
casos, democratitzar serveis/productes. Acostumen a
aportar alts graus d’innovació a una velocitat molt més
gran que les grans corporacions, s’adapten ràpidament
a les necessitats del mercat i ho fan replantejant-se tot
el que existeix. Les startups ens forcen a avançar més
ràpid. Però hem de tenir en compte que tant les startups
com les corporacions es necessiten mútuament i l’èxit
està en trobar punts de col·laboració i de coopetició, per
tal de què aquest futur el creem junts.
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Barcelona és una bona ciutat on invertir? Hi ha talent a Barcelona o s’ha d’importar?
La ciutat té des de sempre un ADN emprenedor, enllaça un fort teixit empresarial amb una ciutat tecnològica.
Tenim talent i universitats de prestigi, centres d’investigació, corporacions d’aquí i multinacionals que s’hi
estableixen, que creen els seus hubs digitals, iniciatives
privades i públiques que potencien l’ecosistema emprenedor, emprenedors, inversors, etc., i el millor de tot,
una voluntat de col·laboració entre tots els agents per
potenciar i fer que aquest ecosistema sigui idoni per a
la creació i creixement d’aquest tipus de companyies.
Barcelona és una magnífica ciutat per invertir. Tenim un
ecosistema emprenedor excepcional, que ha crescut
exponencialment en els últims anys. La ciutat té una
gran diversitat de talent, i les startups que es creen són
tant de barcelonins nascuts aquí com de barcelonins de
cor, que estimen la ciutat tant com nosaltres. Es creen
moltes startups innovadores a la ciutat, i no només
això, sinó que es converteixen en globals des d’aquí,
perquè hi troben la combinació correcta d’ingredients
per a créixer des de la nostra ciutat, entre ells, el talent.

“Transformem,
no només
digitalitzem”
Se la considera una de les 100 dones més influents d’Europa en el món de les startup i el venture capital. Què suposa ser un referent per moltes
persones?
Primer de tot és un honor, i també una responsabilitat. Assumeixo amb molta humilitat aquest rol i el que
intento és compartir la meva experiència, trencar mites
i sobretot barreres, i apropar aquest món apassionant a
tothom.
El més important és ser nosaltres mateixes, fidels als
nostres valors i actuar en conseqüència. Crec fermament en la col·laboració, en la generositat, en l’hones-
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tedat, en la màgia de la connexió entre persones, en la
desmitificació i l’apropament d’allò que sembla llunyà i
inaccessible. És el que aplico en el meu dia a dia.
Com ha aconseguit trencar el sostre de vidre? Quin
és l’obstacle més important que considera que ha
hagut de superar pel fet de ser dona?
No sé si l’he trencat o no, però com en tot, s’ha de
dedicar molt d’esforç i de temps per poder avançar,
progressar i crear. El camí no ha sigut gens fàcil i tampoc és directe, de vegades he pres desviaments. Allò
important és tenir clar el destí, no parar i rodejar-te de
persones que creuen en tu i et recolzen. De vegades
els desviaments ens descobreixen coses que no estaven al camí principal.
He tingut molts obstacles, però m’agradaria destacar-ne
quatre:
- Equilibri: El meu objectiu sempre ha sigut tenir-ho
tot: vida professional, vida personal i vida social i
aconseguir un equilibri entre els tres no ha sigut
ni és gens fàcil i m’ha suposat molts sacrificis; fer
molts malabarismes.
- Referents: En la meva joventut no vaig tenir referents. Ara en canvi, estic rodejada de persones que
m’inspiren.
- Mentoria: Em va mancar una persona mentora que
m’acompanyés en la meva vida professional. Quan
el camí que decideixis no és el més convencional,
tenir algú que et mentoritzi pot ajudar-te molt. M’he
equivocat moltes vegades i gràcies a això sóc qui
sóc ara, i no me’n penedeixo. De totes maneres,
recomano tenir aquesta figura a la vida, i per això jo
mateixa mentoritzo des de fa una dècada.
- Crítiques: de vegades sortir-te del guió fa que no se
t’entengui i genera crítiques. He aprés a conviure
amb elles i a què no m’afectin.
Es partidària de les quotes per tal que les dones arribin a llocs de responsabilitat?
Tota la meva vida havia estat en contra, fins que em
vaig adonar que la meritocràcia no era suficient i que
es necessitava una empenta. Crec en les quotes com
a una mesura temporal i d’acceleració, no com una
mesura de discriminació. Crec en la quota per forçar la
recerca de talent divers, i després acabar seleccionant
a la millor persona. Les quotes ens ajuden a realitzar
aquest esforç de cercar i de trobar talent, que d’un altra
forma no tindríem present.
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“Sigueu vosaltres
mateixos,
l’autenticitat us
ajudarà en tot el
que feu”
Participa aquest mes de setembre en la 4a edició
del Women & Justice European Forum en la taula
que porta per títol “Un nou horitzó en femení”. Quin
paper tenen les dones en aquest nou escenari?
Un paper molt rellevant i essencial. Estan canviant moltes coses al nostre món, a la nostra vida, als nostres
hàbits i a la nostra societat. S’està creant i definint un
nou món, i l’hem de construir junts, homes i dones, però
també corporacions i startups tecnològiques, món públic
i privat, món acadèmic i empresarial, econòmic i societat... Les dones hem d’aportar la nostra visió i perspectiva a tot aquest nou horitzó, per sumar i multiplicar, per
col·laborar i dissenyar aquest nou escenari. No concebo
un futur en què no hi participem tots en igualtat.
La pandèmia ha aconseguit elevar els nivells de
digitalització d’empreses i de la població espanyola.
Un cop recuperada la “normalitat”, creu que aquesta
aposta per la tecnologia s’ha mantingut?
La digitalització ha vingut per a quedar-se. Hem d’entendre la tecnologia com un mitjà per a un fi, una aliada que
ens ajuda a millorar, accelerar i facilitar processos amb
l’objectiu de transformar-los i adaptar-nos al que necessitem ara. No es tracta de fer el mateix que abans però
digitalitzat, sinó de replantejar-nos-ho tot, i utilitzar les
eines digitals i tecnològiques per a fer-ho més eficient,
més sostenible, més àgil, més acurat, més adaptat, més
accessible... Transformem, no només digitalitzem. La
pandèmia ha ajudat a què en prenguéssim consciència.
Té algun nou projecte entre mans?
Ara estic focalitzada en la inversió a startups, acompanyant-les en les fases inicials que és on els emprenedors
es troben més sols i invertint capital estranger a startups
locals per tal d’ajudar-los a assolir una major velocitat en
la seva internacionalització i execució de la seva estra-
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tègia. És clau que les startups pensin globalment des
del primer dia. Les nostres inversions no són únicament
financeres, som realment companys de viatge.
Addicionalment, participo en consells d’administració,
aportant aquest mindset de transformació, coneixent
molt bé el món corporatiu i el tecnològic.
És llicenciada en Direcció i Administració d’Empreses. Hi havia alguna altra professió o formació que
l’interessés especialment? Perquè és va decantar per
aquesta?
Des de ben petita he tingut molt clar que volia dedicar-me al món empresarial, no tenia cap dubte i de fet,
no em vaig plantejar cap altra alternativa.
M’apassiona generar impacte positiu, la possibilitat de
crear, dirigir i participar en organitzacions que creen solucions que milloren la nostra vida i ajudar-les a créixer.
A més, gaudeixo molt en les negociacions per trobar
acords on tothom pugui guanyar o buscar solucions diferents a les que sempre s’han pres.
Gaudeixo de cada moment que m’aporta la meva vida
professional, inclosos els reptes que, molts cops, semblen impossibles, ja que són els que després m’aporten
més satisfacció.
Quin consell donaria als joves emprenedors de l’advocacia?
A qualsevol jove li recomanaria el mateix: rodegeu-vos
de persones que us facin créixer, que us facin ser millors. Busqueu una persona mentora que us ajudi i us
guiï. Sempre, sempre, sempre, sigueu vosaltres mateixos, l’autenticitat us ajudarà en tot el que feu.
Per un altra banda, us diria que considereu la tecnologia
com una aliada, no és una amenaça a la vostra professió. La tecnologia pot ajudar-vos en eficiència, però hi ha
qualitats i valors que només ens ho podeu aportar les
persones. Si sabeu apreciar la tecnologia, incorporar-la
a la vostra vida, i enteneu el seu valor, la veureu com
un aliat que us ajuda a créixer i a dedicar més temps al
valor que aporta la vostra professió: sou imprescindibles
i insubstituïbles.
A què li agrada dedicar el seu temps lliure?
La meva passió són les persones, així que el meu temps
lliure el dedico a la família i a les amistats. Els caps de
setmana sempre em trobareu envoltada de natura.
El millor de tot és compartir amb les persones que estimes allò que t’agrada, que et diverteix i que et fa feliç.

Seccions
ADR-ARBITRATGE

INTERNATIONAL
ARBITRATION CONGRESS

17:00h - 18:30h: Taula 1/ Mesa 1/ First Working Session
MESA 1: “ DAMAGE WARS: estratègia processal/estrategia
procesal/procedural strategy”

BARCELONA, 20th-21th OCTOBER 2022

BACK TO THE FUTURE. SIXTH PART

Il·lustre Col·legi
de l’Advocacia
de Barcelona

Patrocinadors especials:

Patrocinadors:

Col·laboradors Institucionals:

INTERNATIONAL
ARBITRATION CONGRESS

BARCELONA, 20TH-21TH OCTOBER 2022

BACK TO THE FUTURE PART VI:
“DAMAGES IN ARBITRATION”

Modera/ Moderator: Sr. José Rosell.
Advocat i Àrbitre Internacional.Vicepresident de la Comissió d’
Arbitratge ICAB / Abogado y Árbitro Internacional. Vicepresidente
de la Comisión de Arbitraje ICAB / Lawyer and International Arbitrator. Vice President of the Arbitration Commission of the ICAB.
Ponents/ Ponentes/ Speakers:
·Sr. Cristian Gual, advocat i àrbitre internacional/abogado
y árbitro internacional/lawyer and international arbitrator,
(Barcelona).
·Sra. Sabina Konrad, advocada i àrbitra internacional/
abogada y árbitra internacional, /lawyer and International
arbitrator (Frankfurt).
·Sr. José Ricardo Feris, advocat i àrbitre internacional/
abogado y árbitro internacional/ lawyer and International
arbitrator (París).
·Sr. Andrew Flower, director General/managing Director and
Head of Disputes & Investigations, Alvarez & Marsal (París).

20:30h/20:45h: Sopar de gala/ Cena de gala/ Gala dinner

PROGRAMA/SCIENTIFIC PROGRAM
Dijous 20 d’octubre 2022/ Jueves 20 de
octubre 2022/ Thursday, 20th October 2022
16:00h: Acreditacions/ Acreditaciones/ Registration
8a planta/ 8th floor, Iltre. Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. Mallorca, 283, Barcelona.
16:30h: Inauguració/ Inauguración/ Opening Session
8a planta/ 8th floor, Il·ltre. Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. Mallorca, 283, Barcelona.
·Excm. Sr. Jesús Sánchez, degà de l’ ICAB/ decano del
ICAB/President of the Barcelona Bar Association
·Il·lm. Sr. Frederic Munné, diputat Junta de Govern ICAB i President del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) /diputado de la Junta
de Gobierno y Presidente del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) /
Member of the Governing Board of the Barcelona Bar Association and President of the Arbitration Court of Barcelona (TAB).
·Excm Sr. Juan Antonio Xiol, magistrat del Tribunal Constitucional/Magistrado del Tribunal Constitucional/ Member
of of the Constitutional Court.

Divendres 21 d’octubre 2022/ Viernes 21 de
octubre 2022/ Friday, 21th October 2022
09:30-11h: Taula 2/ Mesa 2/ Second Working Session
Mesa 2: “CASINO ROYALE: tipus de danys/tipos de daños/
types of damages”
Modera/ Moderator: Sra. Patricia Saiz.
Advocada i Àrbitra Internacional. Vocal de la Comissió d’Arbitratge ICAB / Abogada y Árbitra Internacional. Vocal de la Comisión de Arbitraje ICAB / Lawyer and International Arbitrator.
Member of the ICAB Arbitration Commission.
		
Ponents/ Ponentes/ Speakers:
·Sr. Josep Maria Julià, advocat i àrbitre internacional/
abogado y árbitro internacional/, lawyer and International
arbitrator (Madrid).
·Sra. Cecilia O’Neil, professora principal de la Universitat del
Pacífic i àrbitra internacional/profesora principal de la Universidad del Pacífico y árbitra internacional/ main teacher of Pacific
University and International arbitrator (Madrid).
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·Sra. Deva Villanúa, advocada i àrbitra internacional/ abogada y árbitra internacional / advocada i àrbitra internacional/lawyer and International arbitrator, (Madrid)
·Sr. Jesús Remón, advocat i àrbitre internacional, abogado
y árbitro internacional/lawyer and International arbitrator/
President/Presidente de Honor del Club Español del Arbitraje/ Honorary President of the Spanish Arbitration Club
(Madrid)
·Sra. Laura Cozar, sòcia/socia/partner ACCURACY, (Madrid)
11:00-11:45h: Pausa Cafè/ Coffee Break
11:45h – 13:15h: Taula 3/ Mesa 3/ Third Working Session
MESA 3: “ QUANTUM OF SOLACE: càlcul de danys/calculo
de daños/damage calculation”
Modera/Moderator: Sr. Jorge Azagra.
Advocat i Àrbitre Interncional Vocal de la Comissió d’Arbitratge ICAB / Abogado y Árbitro Internacional. Vocal de la Comisión de Arbitraje ICAB / Lawyer and International Arbitrator.
Member of the ICAB Arbitration Commission.
Ponents/ Ponentes/ Speakers:
·Sr. Cesar Rivera, advocat i àrbitre internacional/ abogado
y árbitro internacional/lawyer and International arbitrator
(Barcelona).
·Sra. Ana Morales Ramos, advocada especialitzada en
arbitratge/abogada especialitzada en arbitraje/lawyer specialized in arbitration (Amsterdam).
·Sra. Vilija Vaitkute-Pavan, advocada i àrbitra internacional,
abogada y árbitra internacional/ lawyer and International
arbitrator (Vilnius).
·Sra. Carmen Mencía Bastanchury, MD departament
Disputes Krol Advisory/MD Departamento Disputas / MD
Department Disputes Kroll Advisory (Madrid).
13:15h-15:15h: Dinar/ Almuerzo/ Lunch
15:30h-17h: Taula 4/ Mesa 4/ Fourth Working Session
Mesa 4: “INTEREST-ELLAR: interessos en el càlcul de
danys/intereses en el cálculo de daños/Interests in the calculation of damages”
Modera/Moderator: Sra. Irene Arranz.
Advocada i Àrbitra Internacional. Vocal de la Comissió d’Arbitratge ICAB / Abogada y Árbitra Internacional Vocal de la Comisión de Arbitraje ICAB / Lawyer and Arbitrator. Member
of the ICAB Arbitration Commission.
Ponents/ Ponentes/ Speakers:
·Sra. María José Menéndez, advocada especialtzada en
M&A, FCIArb / abogada especializada en M&A, FCIArb/
M&A lawyer, FCIArb (Madrid).
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·Sr. Sacha Willaume, advocat especialitzat en arbitratge/ abogado especialista en arbitraje/arbitration specialist (Paris).
·Sr. Petri Taivolski, àrbitre internaciona/árbitro internacional/international arbitrator (Helsinki).
·Dra. Blanca Perea, pèrit especialitzada en energía/perito
especializada en energía /expert, energy specialist, FTI
Consulting, (Madrid).
17:00h: OXFORD-STYLE DEBATE FORMAT
“KRAMER VS. KRAMER: formes d’afrontar una pericial/
formas de afrontar una pericial/ways to deal with an expert
and forensic”
Modera/Moderator: Sr. Pedro L. Yúfera Sales
Advocat i Àrbitre. / President de la Comissió d’Arbitratge
ICAB / Abogado y Árbitro. Presidente de la Comisión de Arbitraje ICAB / Lawyer and Arbitrator. President of the ICAB
Arbitration Commission.
Ponents/ Ponentes/ Speakers:
·Sra. Josefa Sicard-Miraval, àrbitra independent i professora adjunta/ árbitra independiente y profesora adjunta/independent arbitrator and assistant professor (Nueva York).
VS.
·Sr. Enric Olcina, Soci responsable de KPMG Forensic Catalunya /Socio responsable de KPMG Forensic Cataluña / Responsible Partner KPMG Forensic in Catalonia (Barcelona).
18:15h: Cloenda i perspectives de futur/ Clausura y
perspectivas de futuro/ Closing Remarks
Comitè Científic VI International Arbitration Congress/Comité Científico VI International Arbitration Congress/Scientific
Comitee VI International Arbitration Congress
19:00h: Còctel/ coctel/ cocktail
Comitè Científic/Comité Cientifico/Scientific Comitee:
Frederic Munne, Pedro L. Yúfera, José Rosell, Patricia
Saiz, Irene Arranz, Jorge Azagra.
INSCRIPCIÓ/ INSCRIPCIÓN/ REGISTRATION
Preus inscripció/ Precios inscripción/ Registration
fees: 290 € (inclou sessions, pauses café i dinar divendres/incluye sesiones, pausas café y almuerzo viernes/
includes Congress attendance, coffee break, and lunch
on Friday)
Sopar de Gala opcional/Cena de Gala opcional/
optional Gala Dinner: 75 € (IVA Inclós/ IVA incluído /
VAT included)
Informació/ Información/ Information:
adr-arbitratge@icab.cat / www.icab.cat

Seccions
MASC MEDIACIÓ

EL COL·LEGI ASSUMEIX LA PRESIDÈNCIA DE LA
COMISSIÓ DE MEDIACIÓ DE LA FBE
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha assumit la
presidència de la Comissió de Mediació de la Federació
Europea de Col·legis d’Advocats d’Europa (FBE). Així es
va donar a conèixer en el transcurs del Congrés que la
FBE va celebrar a Sofia (Bulgària) a finals de juny. El càrrec
l’exerceix, en representació de l’ICAB, l’advocat, àrbitre,
mediador i diputat de la Junta de Govern del Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona responsable del Centre ADR-Mediació, Carles García Roqueta.
El secretari de la Junta de Govern de l’ICAB, Joaquim de
Miquel, va tenir un paper essencial en la presentació de la
candidatura de l’ICAB a la presidència de la Comissió de
Mediació de la Federació Europea de Col·legis d’Advocats
d’Europa.
Després de fer-se públic el nomenament, Carles García
Roqueta va afirmar que “és un autèntic honor per a l’ICAB
presidir la Comissió de Mediació de la FBE i assumei-

xo aquest càrrec amb il·lusió i responsabilitat”. L’objectiu
principal que s’ha marcat és fomentar el coneixement i ús
de la mediació a nivell europeu, atès que si bé en alguns
països la cultura de la pau i el diàleg està molt arrelada
en la societat, encara hi ha molt camí a recórrer per tal
que aquesta via de resolució de conflictes sigui usada per
la major part de la ciutadania europea. En aquest sentit,
“considera que s’ha de perdre la por a l’ús de la paraula,
perquè la mediació no és altra cosa que afavorir la comunicació entre les parts per arribar a una solució beneficiosa per ambdues”.
García Roqueta també es va proposar com a repte
potenciar l’ús dels sistemes ADR a nivell europeu i,
molt especialment, la mediació en àmbits on la seva
utilització és menys freqüent, com poden ser els de la
salut o el consum, així com la justícia restaurativa. El
diputat de l’ICAB també va manifestar la seva voluntat
d’incorporar i normalitzar altres mètodes com el de la
conciliació, on l’advocacia juga un paper del tot rellevant i determinant.
En el marc del Congrés de la FBE també es van renovar
les presidències d’altres comissions que seran assumides
pels següents Col·legis: Accés a la Justícia (Lucca, Michele Lucherini); Arbitratge (Palermo, Michele Calantropo);
Col·legis de l’Est (Vojvodina, Rajko Maric); Drets Humans
(Poznan, Artur Wierzbicki); Promoció i Igualtats (París,
Solenne Brugère); Ètica (Bilbao, María Begoña Angulo);
Formació Legal (Madrid, Raúl Ochoa); Noves Tecnologies
(Wroclaw, Maria Dymitruk); Futur de la Professió ( Luxemburg, Bertrand Christmann); Menors No Acompanyats
(Gènova, Céline Squaratti); Coordinació de les Accions
dels Col·legis (Cluj, Stanca Gidro); Col·legis de la Mediterrània (Niza, Adrien Verrier).
Una de les primeres accions que han estat efectuades,
ha estat la realització d’un manifest, que ha estat subscrit
per tots els membres de la Comissió de Mediació de la
FBE, promovent la resolució per vies pacífiques del conflicte d’Ucraïna.
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L’ICAB I GEMME PROMOUEN LA MEDIACIÓ PER
AVANÇAR VERS LA CULTURA DE LA PAU
El Centre ADR – Mediació de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia (ICAB) i el Grup Europeu de Magistrats per la
Mediació (GEMME) van celebrar el dia 10 i 11 de juny les
Jornades “Judicatura i Advocacia per a la resolució pacífica”, una sessió formativa per analitzar a nivell europeu la
resolució pacífica dels conflictes i per impulsar la mediació entre la ciutadania i les institucions perquè estan
convençuts dels seus enormes beneficis i que és el millor
camí per aconseguir avançar cap a una cultura de pau.
Aquestes Jornades van comptar amb la participació de
juristes de tota Europa que es van donar cita a la seu
del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per participar
en aquesta formació prèvia a l’Assemblea General de
GEMME, que va tenir lloc el passat 11 de juny un cop
finalitzada aquesta activitat.

la pel·lícula MAIXABEL, que mostra la història vital que
va experimentar Maixabel Lasa, qui va accedir a trobar-se -onze anys més tard de perdre al seu marit, Juan
María Jaúregui, a mans d’ETA- amb un dels assassins del
seu espòs, que estava a la presó de Nanclares de l’Oca
(Àlaba) complint la condemna després d’haver trencat els
lligams amb la banda terrorista.

Posteriorment a la projecció, es va iniciar un emotiu debat
amb les protagonistes de la història real: Maixabel Lasa
i Esther Pascual. El col·loqui el va presentar Carme Guil
Roman, magistrada i vicepresidenta de GEMME a Espanya i el va moderar Eduardo Santos Itoiz, conseller de
polítiques migratòries i Justícia del Govern de Navarra.

Les Jornades “Judicatura i Advocacia per a la resolució
pacífica” van ser inaugurades per Rosalía Fernández
Alaya, magistrada i presidenta de GEMME, el degà del
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Jesús M. Sánchez
García, el president del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, Jesús M. Barrientos Pacho, el secretari de Govern de la Generalitat de Catalunya, Xavier Bernardí i Gil,
el director general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació
de Justícia de la Generalitat, Joan Ramon Casals i Mata,
i el diputat responsable del Centre ADR –Mediació ICAB,
Carles Garcia Roqueta.
EXPERIÈNCIA DE JUSTÍCIA RESTAURATIVA: EL CAS
DE MAIXABEL LASA
Dins aquestes Jornades es va donar a conèixer una experiència de justícia restaurativa gràcies a la projecció de

En finalitzar aquest sentit
esdeveniment, va tenir lloc
la clausura de las Jornada
amb les intervencions de
Rosalia Fernández Alaya,
presidenta de GEMME, i
de Carles Garcia Roqueta,
diputat de l’ICAB responsable d’ADR Mediació ICAB. Precisament
l’interessant experiència
de justícia restaurativa
mostrada arran de la realització d’aquest col·loqui
va motivar la publicació
d’un reportatge a El País,
el passat 3 de juliol, donant així més rellevància i protagonisme a un acte al qual van poder assistir només juristes.

FUNCIONS PÚBLIQUES ICAB

DADES SOBRE DEONTOLOGIA,
HONORARIS, ESTRANGERIA I
TORN D’OFICI
En aquesta secció de Món Jurídic, que passa a ser
semestral, us presentem un nou document relacionat
amb les funcions públiques de l’ICAB, amb dades i criteris
que poden ser d’interès procedents dels Departaments de
Deontologia, Honoraris, Estrangeria i Torn d’Ofici.
COMISSIÓ DE DEONTOLOGIA I INTRUSISME:
ELS PRINCIPIS DE PREFÈRENCIA I PRECÈDENCIA PENAL DAVANT LA NORMA DEONTOLÒGICA EN ELS SUPÒSITS D’IDENTITAT DE FETS,
SUBJECTE I FONAMEN
Entenem des del Departament de Deontologia Professional que es precís descriure el criteri d’aplicació de
l’anomenada interdicció “non bis in idem” en aquells
supòsits que, per existir tipus infractors de la normativa professional que, pel seu redactat, poden coincidir amb tipus penals vigents en el nostre ordenament
jurídic, pot concorre en aquesta interdicció, no davant
de procediments en què ja s’hagi produït una sanció
en l’ordre penal, o en un altre ordre administratiu sancionador, si no amb caràcter previ, quan es presenta
una queixa o denúncia formal davant l’ICAB, basada en
els presumptes incompliments de normes que tenen
aquesta característica coincident.
Estem referint-nos, fonamentalment, a la vulneració
del secret professional, en la seva vessant regulada
a la Llei Orgànica del Poder Judicial (article 542è.3),
el que vincula als i les professionals de l’advocacia
amb els seus clients, però també podem incloure el conflicte d’interessos en processos penals,
les injúries o calúmnies en l’activitat professional,
l’apropiació indeguda de fons, i d’altres, tots tipus
infractors regulats a la vigent Normativa de l’Advocacia Catalana (articles 65è a 67è) i que guarden
directa relació amb els fets infractors, el subjecte
infractor i el fonament de la punició, amb tipus penals com la revelació de secrets per professionals
obligats a guardar-lo, i altres.

En aquest sentit, el criteri ha de respectar la posició competencial de l’ICAB davant d’imputacions que poden ser
constitutives de delicte, al menys en un examen inicial,
i l’actuació disciplinària haurà de cedir davant la investigació i tramitació jurisdiccional penal, en respecte a la
Jurisprudència constitucional (per tot les STC 77/1983, de
3 d’octubre, ponent Luis Díez-Picazo; y STC 188/2005,
de 7 de juny del 2005, ponent Pascual Sala Sánchez, en
qüestió d’inconstitucionalitat 2629/1996 promoguda per
la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior
de Justícia de Madrid, relativa a la vulneració del principi
“non bis in ídem”) que han reconegut la possibilitat d’una
dualitat de procediments en quant es tracti de persones o professionals sotmesos a una relació de subjecció
especial (col·legiació obligatòria), per sempre i quant els
mateixos fets analitzats vulnerin bens jurídics protegits
diferents, havent de cedir una subjecció en favor de l’altra
en el supòsit contrari, el procediment disciplinari en favor
del procediment penal.
En funció d’aquesta relació de supremacia competencial és pot explicar perquè a la Normativa de l’Advocacia
Catalana (NAC), al seu article 65è.1, com al nou Estatut
general de l’Advocacia Espanyola (EGAE), al seu article
124è, lletra a), es prevegin, com a infraccions de caràcter molt greu la condemna penal als o les professionals
de l’advocacia, per sentència ferma, per la comissió de
delictes dolosos en l’exercici de la professió, normes punitives que, respectant la preferència i precedència de
l’actuació jurisdiccional penal, estableixen un fonament
punitiu ara divers, com és el fet objectiu de la condemna
penal, com a desprestigi professional i de la professió
molt greu, el qual permet plenament l’actuació correctora disciplinària col·legial, fonamentada en el principi de
subjecció especial dels col·legiats i col·legiades, sent de
referència en aquest criteri la STS 16235/1992, dictada
per la Secció Primera del TS, ponent el Magistrat Julián
García Estartús (Fonament Jurídic Segon), que raonava
la impossibilitat d’aplicació dels efectes del principi “non
bis in ídem” a la sanció impugnada en aquell recurs, per
respondre el tipus infractor aplicat a la ofensa greu a la
dignitat de la professió i les regles ètiques que la governen.
A aquests efectes seria convenient i altament recomanable que en alguna futura regulació uniforme
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dels principis dels procediments disciplinaris administratius, acudir a una regulació, al nostre entendre
exemplar per evitar disparitats de criteris, almenys
preocupants, dels diferents col·legis del nostre territori, ja que la sanció disciplinària en aquests tipus
coincidents pot representar opinió tècnica o experta
que pugui influir en una decisió penal posterior, com
és la continguda a l’exhaustiva exposició de motius
de la Llei 2/1998 de 20 de febrer de la CCAA del País
Basc, reguladora de la potestat disciplinària de les
administracions públiques d’aquella Comunitat, i en
el seu desenvolupament, a l’article 4.2, on es preveu
evitar la tipificació de supòsits amb identitat en els
fets i en els fonaments amb tipus penals vigents, en
reconeixement explícit (exposició de motius) de què
la norma penal és la principal inspiració pel desenvolupament de la Llei, per la seva millor elaboració dels
principis del “ius puniendi” públic.
Queixes rebudes en aquest primer semestre de
l’any 2022
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COMISSIÓ D’HONORARIS: ACORDS RELATIUS
A LA MODIFICACIÓ DEL CRITERI 6 DELS CRITERIS ORIENTATIUS DE L’ICAB EN MATÈRIA
DE TAXACIÓ DE COSTES DE 2020, AIXÍ COM
A L’APLICACIÓ DE L’ARTICLE 2 DEL TEXT
REFÒS DEL REGLAMENT DE LA COMISSIÓ
D’HONORARIS
Per aproximar i adequar a la càrrega de treball requerida l’import de les costes a favor de la part
executada, en relació amb les costes a favor de
la part executant, la Junta de Govern de l’Il·lustre
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha acordat
incrementar l’incident d’oposició a l’execució, del
grau 10è al grau 8è, del Criteri 6 dels Criteris Orientatius en matèria de taxació de costes de 2020.
Aquesta modificació comporta que també s’hagin
de ressituar les mesures cautelars o provisionals i
els incidents concursals.
Els acords esmentats, aprovats per la Junta de
Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, en la seva sessió celebrada en data 14 de
juny del 2022, són els següents:
PRIMER.- Modificar el Criteri 6 dels Criteris Orientatius en matèria de taxació de costes del 2020,
en el sentit de modificar dos graus el previst per
l’incident d’oposició a l’execució, l’incident d’oposició a l’execució amb complexitat, mesures cautelars o provisionals i incidents concursals i mesures cautelars o provisionals amb complexitat.

Origen de les queixes rebudes en aquest primer
semestre de l’any 2022

És a dir, l’incident d’oposició a l’execució incrementa el grau del 10è al 8è. L’incident d’oposició a
l’execució amb complexitat, del grau 8è al 6è. Les
mesures cautelars o provisionals i incidents concursals, del grau 9è al 7è. I les mesures cautelars
o provisionals amb complexitat, del grau 8è al 6è.
SEGON.- Aprovar que la modificació de criteris adoptada amb l’anterior acord sigui aplicable
als informes preceptius de l’art. 246.1 LEC que
s’emetin en relació amb les minutes d’honoraris
relatives a les actuacions afectades per la reforma, és a dir, l’incident d’oposició a l’execució, l’in-
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cident d’oposició a l’execució amb complexitat, mesures cautelars o provisionals i incidents concursals
i mesures cautelars o provisionals amb complexitat,
que es presentin a taxació posteriorment a l’endemà
de la data de publicació d’aquesta modificació a la
pàgina web col·legial.
Així mateix, per consolidar els criteris assentats de
la Comissió d’Honoraris en el supòsits en què es
tingui reconegut el dret d’assistència jurídica gratuïta i adequar l’aplicació de l’article 2 del Text Refòs
del Reglament de la Comissió d’Honoraris a l’ìmport màxim repercutible en costes, en aplicació dels
Criteris 5 i 11.9 dels Criteris Orientatius en matèria
de taxació de costes de 2020, la Junta de Govern
de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha
acordat la rebaixa de l’import o exoneració de pagament, en determinats supòsits, dels drets d’emissió del dictamen preceptiu de l’art. 246.1 LEC. Els
acords ressenyats, també aprovats per la Junta de
Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, en la seva sessió celebrada en data 14 de juny
del 2022, són els següents:
PRIMER: Aprovar que no es percebran els drets econòmics derivats de l’emissió del dictamen preceptiu
de l’art. 246.1 LEC en els següents supòsits:
a.- Quan la part a qui defensa el lletrat, a qui correspondria l’abonament dels drets, és a dir, el minutant
si es minora la minuta impugnada o bé l’impugnant
si aquella es confirma, tingui reconegut el dret d’assistència jurídica gratuïta.
b.- Quan l’informe emès es pronunciï en el sentit de
minorar la minuta impugnada, en quin supòsit serien a càrrec del lletrat minutant, i aquesta minoració
comporti una reducció igual o inferior a un 15% respecte de l’import de la minuta objecte d’aquell.
SEGON: Aprovar que la base imposable sobre la
qual s’aplica l’escala prevista a l’art. 2.1 del Text
Refós del Reglament de la Comissió d’Honoraris,
per a determinar els drets econòmics derivats de
l’emissió de l’informe previst a l’art. 246.1 LEC, no
podrà excedir de la quantia de 200.000 euros, en
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concordança amb l’import màxim repercutible en costes en concepte d’honoraris de la defensa lletrada, en
aplicació dels Criteris Orientatius vigents de 2020.
TERCER: Aprovar que les modificacions anteriors
siguin aplicables en les factures que s’emetin amb
posterioritat a l’acord de la Junta de Govern que
aprovi la present modificació.
Aquests acords han estat publicats a la pàgina web
col·legial en data 15 de juny del 2022.

COMISSIÓ D’ESTRANGERIA: LA INVASIÓ
D’UCRAÏNA PER LES FORCES ARMADES RUSSES
I L’APLICACIÓ DE LA PROTECCIÓ TEMPORAL
La invasió del territori ucraïnès per les forces armades russes el 24 de febrer del 2022 provocà
un èxode massiu d’ucraïnesos i d’altres persones
residents a Ucraïna cap a territoris dels Estats
membres, la majoria d’elles per sol·licitar protecció. L’excepcionalitat de la situació requeria trobar
una fórmula que permetés garantir una protecció
immediata a les persones desplaçades sense posar
en risc l’eficàcia dels sistemes d’asil dels Estats
membres: si totes les persones desplaçades fossin
orientades cap als sistemes de protecció internacional, aquests correrien el risc de col·lapsar sense
poder donar protecció a altres persones que també
la requerissin.
Davant l’excepcionalitat i una previsible durada temporal de la situació i, tenint en compte, a més, que
els nacionals ucraïnesos estan exempts de visat per
entrar en Europa, raó per la qual, una vegada admesos en territori europeu poden circular lliurament per
l’UE durant un període de 90 dies, i escollir l’Estat
on establir-se. Els estats membres van veure en la
Protecció Temporal la fórmula adequada per equilibrar la necessitat de donar una protecció immediata
amb la de salvaguardar els sistemes d’asil.
La Directiva 2001/55 del Consell en el seu article
segon defineix la protecció temporal com “un procediment de caràcter excepcional pel que, en cas
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d’afluència massiva o imminència d’afluència massiva de persones desplaçades procedents de tercers
països que no puguin tornar a entrar en el seu país
d’origen, es garanteix a les mateixes protecció immediata i de caràcter temporal, en especial si el sistema
d’asil també corre el risc de no poder gestionar aquest
flux de persones sense efectes contraris al seu bon
funcionament, a l’interès de les persones afectades i al
de les altres persones que sol·liciten protecció”.
La protecció temporal ha de ser compatible amb les
obligacions internacionals dels estats membres en
matèria de drets dels refugiats i no ha de prejutjar el
reconeixement de l’estatut de refugiat. Per això, de
conformitat amb l’article 17 de la Directiva 2001/55,
les persones acollides a la protecció temporal han de
poder presentar una sol·licitud d’asil en qualsevol moment; si bé els Estats membres poden disposar que
no pugui acumular-se el benefici de la protecció temporal amb l’estatut de sol·licitant d’asil mentre s’estigui
estudiant la sol·licitud.
Perquè la protecció temporal s’activi en tots els estats
membres, és necessari que el Consell Europeu constati prèviament l’existència d’una afluència massiva de
persones desplaçades i que descrigui els grups concrets de persones a les quals s’aplicarà. Per la Decisió
d’execució 2022/382, el Consell constatà l’existència
d’una afluència massiva de persones desplaçades procedents d’Ucraïna i determinà la categoria de persones
que poden acollir-se a la protecció temporal. Decisió
ampliada per España en l’Ordre PCM/170/2022. Així
doncs, en Espanya poden acollir-se a la protecció
temporal els següents grups de persones: (a) nacionals ucraïnesos que residissin en Ucraïna abans del 24
de febrer de 2022; (b) apàtrides i nacionals de tercers
països diferents de Ucraïna que gaudissin de protecció
internacional o d’una protecció nacional equivalent en
Ucraïna abans del 24 de febrer del 2022; (c) membres
de les famílies de les persones anteriors; (d) nacionals ucraïnesos que es trobin en situació d’estada en
Espanya abans del 24 de febrer del 2022 que, com a
conseqüència del conflicte armat, no puguin retornar
a Ucraïna; (e) nacionals de tercers països o apàtrides
que residissin legalment en Ucraïna sobre la base d’un
permís de residència legal vàlid (ja sigui permanent o
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un altre tipus com estudiants) expedit de conformitat
amb el dret ucraïnès i no puguin retornar al seu país o
regió; (f) nacionals d’Ucraïna que es trobaven en situació
irregular en Espanya abans del 24 de febrer del 2022 i
que, com a conseqüència del conflicte armat, no puguin
retornar a Ucraïna; i (g) els membres de les famílies de
les persones a que es refereixen les lletres d) i e).
La Protecció Temporal implicarà per a les persones
acollides a ella i mentre duri la mateixa, l’obtenció d’un
permís de residència, d’una autorització per treballar,
l’accés a les ajudes socials en cas de no tenir recursos
econòmics suficients, l’accés al sistema educatiu en el
cas de menors d’edat i el dret al reagrupament familiar
en el cas de famílies ja constituïdes en el país d’origen i que hagin patit una separació deguda a la invasió
russa d’Ucraïna.
Donat el caràcter excepcional de la situació causant de
la Protecció Temporal, la protecció oferta ha de tenir
una duració limitada. El RD 1325/2003 estableix que,
una vegada declarada la protecció temporal, aquesta
tindrà una duració inicial d’un any, automàticament
prorrogable per un altre període anual. Una vegada
esgotada aquesta pròrroga, si persisteixen els motius
que van donar lloc a la seva adopció, podria prorrogar-se durant un any més com a màxim. Així mateix, el
Consell de Ministres podrà posar fi a la protecció temporal en qualsevol moment quan, a proposta del Ministre de l’Interior, escoltada la Comissió Interministerial
d’Estrangeria, es resolgui el conflicte que la va motivar
i existeixin condicions favorables pel retorn. Finalitzada la protecció temporal, s’aplicarà el dret general en
matèria de protecció i d’estrangeria.
Des que el 4 de març del 2022 el Consell Europeu
constatés l’existència d’una afluència massiva de persones desplaçades procedents d’Ucraïna, el Govern
espanyol ha aprovat un elenc de normes jurídiques per
gestionar l’accés a la protecció temporal de les persones desplaçades a Espanya per la invasió russa d’Ucraïna. Mitjançant aquestes, a més d’ampliar el grup de
persones que poden acollir-se a la protecció temporal,
s’ha regulat un procediment àgil de reconeixement
individual que permet en 24 hores des de la presentació de la sol·licitud obtenir una resolució; s’ha regulat
l’accés a l’assistència sanitària i als ajuts socials i s’ha
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donat una solució a la protecció temporal dels menors
ucraïnesos desplaçats a Espanya.
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d’enviar-la a la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta de
Barcelona, que s’encarrega de retornar-nos-la traduïda a
l’idioma corresponent en cada cas.
Un cop tenim tot l’expedient complet, des de l’ICAB,
s’envia a l’autoritat receptora de l’Estat competent que
serà la que s’encarregarà de concedir o denegar el dret a
litigar gratuïtament al justificable en aquell procediment.
L’altre supòsit és aquell que es produeix quan arriba la
sol·licitud de justícia gratuïta per part d’un ciutadà que
resideix en un altre estat de la UE en un procediment
que se segueix al nostre país. En aquest cas, s’obre un
expedient de justícia gratuïta i es tramita com a qualsevol
altre sol·licitud designant-se advocat d’ofici en el cas que
el dictamen sigui favorable.

Amb el comunicat de la Junta de Govern de 24 de
febrer del 2022, l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona es solidaritzà amb el poble ucraïnès condemnant enèrgicament la decisió de Rússia d’envair
Ucraïna. Solidaritat que es va traduir en el projecte
“Ukrainian Population Asistance”, creat amb la vocació
de facilitar assistència legal als nacionals ucraïnesos
desplaçats a Barcelona com a conseqüència de la invasió russa del seu país.
COMISSIÓ DE TORN D’OFICI: TRAMITACIÓ DE
JUSTÍCIA GRATUÏTA EN ELS LITIGIS TRANSFRONTERERS

Segons la Llei 1/1996, de 10 de Gener, l’ICAB és l’autoritat encarregada de fer la gestió relativa al reconeixement
del dret a litigar gratuïtament en aquests supòsits.
Per tant, l’ICAB reconeix el dret quan el tribunal competent correspon a la nostra demarcació. En els casos en
què el ciutadà resideix en el nostre territori i vol litigar
en un altre estat de la UE, l’ICAB s’encarrega de rebre
la sol·licitud de justícia gratuïta del ciutadà, i tota la
documentació per tal de ser traduïda a l’idioma que correspongui i un cop fet aquest tràmit enviar la sol·licitud
a l’autoritat receptora de l’estat on es substanciarà el
plet.

Es tracta de litigis en el quals la part que sol·licita l’assistència jurídica gratuïta resideix habitualment o està domiciliada en un Estat membre de la Unió Europea diferent
d’aquell altre país on està el tribunal competent.

És important destacar que el propi ciutadà pot fer la gestió per sol·licitar la justícia gratuïta directament accedint al
portal de l’atles judicial europeu. La intervenció de l´ICAB
en aquest cas es preveu per tal que tota la traducció de la
documentació no tingui cap cost pel ciutadà que finalment tingui reconegut el dret a litigar gratuïtament.

La Llei 1/1996, de 10 de gener d’Assistència Jurídica Gratuïta estableix el mecanisme de col·laboració entre els
Estats per garantir l’accés gratuït a la justícia dels ciutadans residents a la Unió Europea en aquests litigis.

Si finalment l’Estat competent al qual li correspon el reconeixement del dret a la justícia gratuïta denega aquest
dret, el ciutadà haurà d’assumir el cost de la traducció de
la documentació.

En els diferents punts del Servei d’Orientació Jurídica de
l’ICAB ens trobem amb sol·licitants que resideixen en el
nostre territori i volen iniciar o comparèixer en un procediment que se segueix davant dels jutjats d’un altre país de
la Unió Europea.

A través de l’atles judicial europeu es pot saber quina és
l’autoritat receptora, és a dir aquella que farà tràmits de
justícia gratuïta de l’altre Estat i per tant a la que s’haurà
d’enviar la sol·licitud.

En aquests casos, es demana tota la documentació
econòmica de la unitat familiar del sol·licitant per tal

Dinamarca queda exclosa de tot aquest procediment i la
col·laboració entre Estats de la Unió Europea queda limitada a l’àmbit civil i mercantil.

Seccions
GRUP DE
L’ADVOCACIA JOVE

LA FINANCIACIÓN DE LOS
MEDICAMENTOS HUÉRFANOS
A DEBATE
Joan Carles Bailach
Col·legiat Núm: 45.021

Actualmente, hay más de 7.000 enfermedades raras
conocidas, de las cuales el 95% carece de opción
de tratamiento. Para incentivar la investigación y el
desarrollo de medicamentos dirigidos a tratar estas
enfermedades, se adoptó el Reglamento 141/2000
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 1999, sobre medicamentos huérfanos.
Este Reglamento definió los medicamentos huérfanos como aquellos medicamentos que se destinan al
tratamiento de una afección que no afecte a más de
5 personas por cada 10.000. También se considera
medicamento huérfano aquel cuya comercialización
probablemente no generará suficientes beneficios
para justificar la inversión necesaria a menos que se
concedan ciertos incentivos.
Partiendo de estas premisas, el Reglamento 141/2000
estableció una serie de incentivos para fomentar la
investigación, desarrollo y comercialización de estos
medicamentos. Entre estos incentivos, destaca en
primer lugar la exclusividad comercial según la cual,
cuando se conceda una autorización de comercialización para un medicamento huérfano, no se podrán
conceder nuevas autorizaciones de comercialización a

medicamentos para una misma indicación terapéutica
durante diez años. Esta exclusividad comercial, por
otro lado, está sujeta a revisión permanente, de modo
que no impide que se autoricen productos para la
misma indicación si pueden aportar un beneficio considerable a las personas que padecen la enfermedad
en cuestión. Además, se establece que los Estados
miembros podrán adoptar incentivos adicionales para
promover la investigación, desarrollo y la disponibilidad de medicamentos huérfanos.
Uno de los aspectos más importantes para fomentar el
acceso a estos medicamentos es, sin duda, su financiación pública mediante su inclusión en la prestación
farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. En relación con este aspecto, a finales del 2021 y principios de
2022, se dictaron tres interesantes sentencias de la Sala
de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, respectivamente, cuyo sentido fue diametralmente opuesto. Todas estas sentencias,
aunque partiendo de premisas distintas, trataron sobre
si la sujeción de los medicamentos huérfanos al sistema
de precios de referencia entraba en contradicción con la
primacía y el efecto directo del Reglamento 141/2000.
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La Sentencia de la Audiencia Nacional fue clara al
respecto: el Reglamento 141/2000 tiene primacía
sobre la norma nacional, la sujeción de los medicamentos huérfanos al sistema de precios de referencia
es un obstáculo para que se cumplan los objetivos
de la norma europea, y las disposiciones de la Ley
de garantías y uso racional de los medicamentos que
contemplan dicha sujeción deben quedar inaplicadas.

con el fallo de esta sentencia. Además, es importante
tener en cuenta que la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional es la encargada
de enjuiciar los recursos judiciales que se interponen
contra las órdenes de precio de referencia de medicamentos, por lo que su criterio puede prevalecer
en procedimientos futuros que se planteen en esta
materia.

El Tribunal Supremo, por su parte, resolvió dos recursos presentados contra el Acuerdo del Consejo de
Ministros, de 3 de marzo de 2020, que estableció un
régimen económico especial para los medicamentos
huérfanos. Este acuerdo estableció que los medicamentos huérfanos están exonerados del sistema
de precios de referencia cuando (i) no exista una
alternativa terapéutica o (ii) en el caso de que exista
alternativa terapéutica, que el medicamento huérfano aporte un beneficio clínico relevante. A diferencia
de la conclusión alcanzada por la Audiencia Nacional,
en este caso el Tribunal Supremo dictaminó que la
sujeción de los medicamentos al sistema de precios
de referencia no es contraria al Reglamento 141/2000,
y que precisamente esta exoneración acordada por el
Consejo de Ministerios es parte de los incentivos que
los Estados miembros pueden adoptar en virtud del
propio Reglamento 141/2000. En palabras del Tribunal
Supremo, “la inclusión de un medicamento en la cartera de servicios del SNS como prestación farmacéutica es en sí ya una medida positiva a la que se añade la
exoneración que prevé el Acuerdo”.

La disponibilidad de los medicamentos huérfanos ha
aumentado desde la adopción de la normativa europea en la materia, pero el acceso a ellos varía notablemente entre los Estados miembros. Actualmente la
Comisión Europea está llevando a cabo una revisión
de la legislación sobre medicamentos huérfanos para
mejorar las opciones terapéuticas y abordar las necesidades no cubiertas por medio de nuevos incentivos
diseñados a medida.

La sentencia de la Audiencia Nacional no fue recurrida y adquirió firmeza. Este hecho es relevante, pues
la Abogacía del Estado parece haberse conformado

Esta revisión de los incentivos es uno de los pilares
de la Estrategia Farmacéutica para Europa, que la Comisión Europea publicó en noviembre de 2020¸ y cuyo
objetivo es fomentar el acceso de los pacientes a medicamentos innovadores y asequibles, apoyar la competitividad y la capacidad de innovación de la industria
farmacéutica, desarrollar la autonomía estratégica de
la UE y garantizar cadenas de suministro sólidas. Esta
estrategia contempla expresamente la priorización
de las necesidades médicas no cubiertas, especialmente de aquellas enfermedades que, por su baja
afectación entre la población, no disponen de opción
de tratamiento. Sin duda, la revisión de la legislación
farmacéutica europea será una excelente ocasión para
mejorar los incentivos previstos para la investigación y
desarrollo de medicamentos huérfanos.
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CPDA ICAB 2002 –
2022: 20 ANYS
SENT PIONERS

El passat 1 de juliol del 2022, la comissió de protecció
dels drets animals (CPDA) ICAB va celebrar el 20è Aniversari de la seva constitució, una fita històrica i pionera
que a data d’avui, han replicat tots els col·legis de l’advocacia de Catalunya i més de la meitat de l’Estat.

Carles Soliva
Vicepresident de la CPDA ICAB

L’acte inaugural fou presidit pel degà de la Corporació, Jesús M. Sánchez, i la diputada responsable de la
CPDA ICAB, Carmen Valenzuela, i van ser acompanyats
a la taula pel degà emèrit de l’ICAB Jaume Alonso-Cuevillas, el degà del Col·legi de Terrassa i president de la
CPDA CICAC Ignasi Puig, i la presidenta de la Comissió, Magda Oranich. Tots ells es van felicitar orgullosos
d’aquest aniversari, van recordar les dificultats de constituir-se com a iniciativa pionera en aquesta matèria
fa 20 anys, i es van conjurar per seguir treballant en
aquests avenços totalment irreversibles que han canviat la nostre societat.

Anna Mulà
Vocal de la CPDA ICAB

Dins d’aquesta Jornada de celebració, es van constituir
dues taules científiques per abordar i debatre la evolució legislativa, social, judicial i policial, en matèria de
protecció animal.
Tanmateix, examinat l’evident canvi amb el tractament
dels animals en tots aquets aspectes la primera de las
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taules, moderada pels membres de la Comissió i companys Yolanda Valbuena i Carles Soliva, va comptar amb
la participació del periodista Lluis Freixes Carbonell que
va desenvolupar, des de la perspectiva dels mitjans de
comunicació, el tractament amb les diferents temàtiques de protecció animal i el seu desenvolupament
progressiu: tant el tema de la utilització de animals a les
denominades festes populars, com als escorxadors o inclús la desconeguda intel·ligència i interacció dels pops.
També van participar com a panelistes, el Tinent Quiroga, cap del SEPRONA, que va exposar que compten
exclusivament amb 25 funcionaris i en conseqüència,
les dificultats per la seva tasca, tot i que malgrat aquesta dada, les seves actuacions s’havien pogut millorar i
ampliar respecte als anys anteriors.
La veterinària Ana Ortuño va ressaltar la creació, dins
el seu Col·legi de Veterinaris, de la Comissió dels drets
dels animals, la qual té un Conveni marc de col·laboració
amb la CPDA ICAB, fita que permet actuacions conjuntes d’ampli ressò en la defensa dels drets dels animals.
La Magistrada Ana Suárez (com anècdota: anava amb el
seu gosset al Jutjat), va fer un relat històric de l’evident evolució judicial en el tractament dels drets dels
animals, fent constar que des de la perspectiva de la
judicatura, la legislació ha continuat evolucionant en
aquet aspecte.
La segona part de la taula sobre l’evolució legislativa, social, judicial i policial, moderada pels vocals de
la CPDA, Anna Mulà i Josep Ma Santacana, també va
comptar amb participació de destacats representants
provinents de la judicatura, la fiscalia, l’advocacia, les
forces de seguretat i els representants de l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, els quals
van contribuir amb la seva essencial perspectiva desta-
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cant aspectes fonamentals de l’evolució d’aquests 20
anys, també amb la mirada posada en el futur.
Tots van coincidir que en l’actualitat som testimonis
i promotors alhora d’un canvi a les legislacions i que
revisar les relacions amb els animals és una tasca tan
inevitable com imprescindible perquè del fet que els
animals són essers que senten, se’n desprenen implicacions ètiques, legals i polítiques dins la societat. Ens
van acompanyar a la segona Taula: Judith Minguez,
jutgessa, Victor Cosialls, cap de l’àrea Central de Medi
Ambient dels Mossos d’Esquadra, Eduardo Olmedo,
Fiscal de Medi Ambient de Valencia, Sergio García
Torres, director General de la Dirección General de Derechos de los Animales i Joan Ramón Casals, director
General de Dret i Entitats Jurídiques
A continuació, i després d’un sentit homenatge “in
memoriam” a destacats animalistes de la societat civil i
de l’advocacia, vam recollir els testimonis dels premiats
per la CPDA ICAB per la seves trajectòries vitals animalistes al llarg d’aquests 20 anys i actualment, els quals
han contribuït a la millora de la societat en aquesta
matèria: van formar part d’aquesta darrera taula, els polítics Josep Rull i Jordi Martí, les germanes Olga i Pilar
Eyre, l’empresari Salvador Alemany, els fundadors del
Santuari Fundación GAIA i el Lama Thubten Wanchen.
Finalment es van lliurar mencions especials a diverses
Fundacions i Associacions que treballen pel reconeixement i la protecció dels Drets dels Animals i es va tancar la celebració amb la intervenció musical de Carmen
Valenzuela.
Tots els participants van compatir un mini aperitiu vegà
on es van emplaçar a celebrar plegats 20 anys més de
treball i millores socials i legals envers els animals.
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SEMINARIO
JUSTFREE:
LIBERTAD DE
EXPRESIÓN DE LOS
JUECES Y FISCALES

MARCO JURÍDICO APLICABLE
I.- Convenio Europeo de Derechos Humanos. Convenio
para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades
Fundamentales. Roma 1950
• Art. 10 Libertad de Expresión y Libertad de Información
• Art. 8 Derecho al respeto a la vida privada y vida familiar
• Art. 6.1. Derecho a ser oído por un tribunal
independiente e imparcial
II.- Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, NIZA de 2000
• Art. 11 Libertad de Expresión y de Información
• Art. 7 Derecho al respeto a la vida privada y familiar
• Art.47 Derecho a ser oído por un tribunal independiente
e imparcial

Beatriz Gil
Col·legiada núm. 22.154
Miembro de la Comisión
RRII ICAB

III. Constitución Española
• Art. 20.1.a) (Libertad de Expresión) y d) (Libertad
de información)
• Art.18 Derecho al honor, a la intimidad personal
y familiar y a la propia imagen
• Art. 24.2. Derecho a ser oído por un tribunal
independiente e imparcial

LAS CUESTIONES OBJETO DE DEBATE

El pasado mes de mayo la Ecole Nationale de Magistrature de París organizó el seminario JUSTFREE dedicado a la
Libertad de Expresión de los Jueces y Fiscales y la reciente evolución en las redes sociales. En el marco de dichas
jornadas -que tuvieron lugar los días 12 y 13 de mayo
-tuvimos la ocasión de encontrarnos jueces, fiscales, y
abogados, de distintos países de la Unión Europea, con el
fin poder debatir sobre un tema de total actualidad como
es la relación de los jueces con las redes sociales.

Resulta obvio que los jueces además de ejercer su función jurisdiccional, son también personas y ciudadanos
como el resto, y por ello a primera vista si nos preguntamos si tienen derecho a la libertad de expresión, la respuesta será afirmativa de forma unánime.
La cuestión se planta en torno a los límites aplicables y
por ello en primer lugar se ha de recordar que el propio
art. 10 del CEDH permite el establecimiento de ciertos
límites a la libertad de expresión, consistentes en la previsión legal, en que sean necesarios en una sociedad democrática y en la proporcionalidad al fin que se persigue.
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Sin embargo, teniendo precisamente en cuenta su condición de jueces, el primer interrogante que se plantea es si
en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, los
jueces se someten a los mismos límites que el resto de
ciudadanos o bien existen para ellos unos límites superiores que deben respetar con el fin de que no pongan en
riesgo la imagen de su imparcialidad, teniendo en cuenta que la imparcialidad judicial es un pilar básico de todo
Estado de Derecho (Magna Carta of Judges aprobada en
2010 por el Consejo Consultivo d los Jueces Europeos).
La imparcialidad del poder judicial ha de entenderse en el
contexto del CEDH como la garantía de la preminencia del
derecho (Asunto Koning contra Alemania). La sentencia
más significativa en el ámbito de la libertad expresión de
los jueces es seguramente la del Asunto Baka c. Hungria
(decidida por la Grand Chambre el 23 de junio de 2016).

(Sobre esta cuestión está pendiente aun de resolverse
por el TEDH la moción 55603/18 en la que se planta si
puede ser motivo de recusación la amistad en Facebook
(FB) entre un juez y una de las partes).

El segundo interrogante y en la otra cara de la moneda,
se plantea la cuestión de si existe también para el resto
de ciudadanos un límite en el ejercicio de su libertad de
expresión cuando se trata de expresar opiniones sobre
un juez en concreto, tanto en su función pública como
relativas a su vida privada. En el asunto Asunto Prager
y Oberschliek contra Austria el TEDH examina hasta
qué punto los medios de comunicación pueden formular críticas a los jueces (Otro interrogante es si pueden
equipararse las redes sociales a los medios de comunicación). En el asunto Tammer contra Estonia el TEDH
avaló la condena a un periodista por injurias que revelaban
relaciones extramatrimoniales. En el ámbito del derecho
a la crítica a Jueces el TEDH ha condenado a España en
el asunto Benitez Moriana e Iñigo Fernandez (se habían
realizado críticas a la juez que había conocido del asunto
en la sección “Cartas al Director” del Diario de Teruel) y en
el Asunto Rodríguez Ravelo (expresiones vertidas por un
abogado en una demanda por escrito).

Por otra parte, los ciudadanos tenemos actualmente a
través de las redes sociales la posibilidad de compartir
multitud de opiniones. ¿Debemos autolimitar el ejercicio a
nuestra libertad de expresión sobre un tema bajo el escudo del “respeto a las resoluciones judiciales”?

Otra de las cuestiones es si son admisibles los juicios
paralelos. Cuestión abordada en el Asunto Worm contra
Austria considerando que la prensa no puede atentar contra la presunción de inocencia (tambien Asunto Allenet d
Rivemont contra Francia).
Por último nos preguntamos también, qué papel juegan las
redes sociales en su función de interconectar a personas
(o perfiles que corresponden a personas) y que permiten
conocer públicamente la red de contactos de otra persona.

Todas las cuestiones planteadas han cobrado especial
relevancia en un mundo dominado por las redes sociales.
El juez del S.XXI -y en especial si pertenece a la generación llamada milleniars, o ¿Es que los jueces por el hecho
de serlo escapan a las cuestiones generacionales? se
enfrentará a cuestiones sobre las que sus predecesores
en tan alta función pública ni siquiera imaginaron como,
por ejemplo, que consecuencias tienen sus publicaciones
en FB, Instagram, Twiter..o ¿Qué ocurriría si se encuentra
en Tinder con el abogado o la parte de un asunto de su
tribunal y hacen match?

LAS CONCLUSIONES
En la era de las redes sociales se plantea la cuestión de
si está amenazada la imparcialidad de la justicia, o lo que
realmente es importante: la imagen de imparcialidad de la
justicia. En el fondo nos plantamos si realmente un juez o
jueza puede ser en sus decisiones totalmente imparcial,
ya que además de jueces, son también personas como
el resto de ciudadanos, por lo que tienen ideas y opiniones, que hasta ahora desconocíamos pero que las redes
sociales sacan a la luz como nunca antes lo habían hecho,
conociendo incluso sus vidas privadas lo que pone en
riesgo las reglas del juego, hasta ahora sin fisuras, sobre
el principio jurídico de la imparcialidad de los jueces como
pilar del Estado de Derecho. Los mecanismos o remedios
para cada uno de los supuestos examinados serán distintos: la recusación al juez o la abstención del propio juez,
las sanciones deontológicas o disciplinarias o incluso
los procesos penales o civiles en el marco del derecho al
honor. Sin embargo seguramente el mejor de los remedios y más eficaz sea, una vez más, actuar con prudencia
y sentido común.
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CRÒNICA DE LA I JORNADA
D’ARBITRATGE INTERNACIONAL
ORGANITZADA PEL CENTRE
ADR/ARBITRATGE ICAB I EL CLUB
ESPAÑOL DEL ARBITRAJE (CEA)
Els passats dies 23 i 24 de juny es va celebrar la I Jornada d’Arbitratge Internacional a Barcelona amb motiu
de la celebració del XVIè Congrés Internacional del
CEA, organitzat pel Centre ADR/Arbitratge ICAB i el
Club Español de Arbitraje.
Aquesta Jornada, que pretén ser la primera de moltes,
té com a objectiu consolidar-se com una nova cita de
referència pel món arbitral a la ciutat de Barcelona.
La Jornada va ser inaugurada pel degà de l’Il·lustre
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Jesús M. Sánchez García, el president del Club Español de Arbitraje,
Alfonso Iglesia i el president de la Comissió d’Arbitratge, Pedro L. Yúfera Sales.

Posteriorment, es van celebrar dues taules jurídiques. La primera taula va tractar el tema “El Tribunal
d’Arbitratge davant la prova obtinguda il·lícitament”,
que va moderar José Rosell. Aquesta taula va comptar amb la intervenció dels ponents, Clàudia Baró
Huelmo, Ramiro Portocarrero Lanatta i Alberto Fortún
Costea. Els panelistes van subratllar l’important
aportació de les Regles de la IBA sobre la prova, al
fer constar que correspon al tribunal arbitral decidir si
una prova s’ha obtingut il·lícitament. Els ponents van
analitzar les sentències més rellevants en matèria
d’arbitratge d’inversió que havien tractat la prova il·lícita i van compartir les seves experiències facilitant
exemples pràctics dels incidents sorgits en els arbitratges en els quals havien intervingut.
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La segona taula va abordar el tema de “La detecció i
prova de la corrupció a l’arbitratge” i va ésser moderada per Patricia Saiz. Els ponents van ser Carmen Martínez López, Jesús Saracho Aguirre i Sabina Sacco. Al
llarg d’aquesta ponència es va posar de relleu la importància creixent del control i prevenció de la corrupció en l’àmbit de l’arbitratge. Va resultar interessant
constatar que si bé els tribunals arbitrals han resolt
de manera diversa els casos en què una de les parts
ha invocat la presència d’una corrupció, recentment,
s’ha observat una tendència dels tribunals ordinaris
a exigir indirectament dels àrbitres, la necessitat de
tenir un rol més actiu pel que fa a la prova de l’existència d’un cas de corrupció.
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Aquesta Jornada fou clausurada pel diputat responsable d’Arbitratge de l’ICAB i president del Tribunal
Arbitral de Barcelona (TAB), Frederic Munné, qui va
destacar l’interès dels temes tractats a la Jornada,
l’excel·lència de totes les ponències i les sinergies
que s’havien creat entre les dues institucions organitzadores de la Jornada (l’ICAB i el CEA) així com de
tots els participants entre sí, tot apostant per repetir
l’experiència en properes edicions del Congrés Internacional del CEA.
A continuació, els congressistes van compartir una
excursió en catamarà pel Port de Barcelona i un
sopar congressual al mateix Port.
El segon dia va iniciar-se amb un esmorzar CEA-40,
- la secció del Club Español de Arbitraje pensada per
als menors de 40 anys -, una trobada presentada per
Jorge Azagra i moderada per Irene Arranz. L’esmorzar, titulat “Com construir la teva carrera en arbitratge”, va comptar amb la intervenció d’Iris Sauvagnac i
Juan Mendoza, els quals van animar als joves participants a formar-se i apostar per Barcelona com a seu
d’arbitratges.

Posteriorment, els assistents a la Jornada van tenir
l’ocasió de fer una visita guiada a la Biblioteca de
l’ICAB.
La Jornada va concloure amb un vermut en format
speed dating organitzat per CEA mujeres i presentat
per Urquiola de Palacio i Marta Legarreta.
Us esperem a la Jornada de l’any vinent!

ENTRE NOSALTRES

IL·LUSTRES COL·LEGIATS:

FRANCESC CASAS i SALA

Seguim amb l’espai ENTRE NOSALTRES que obrim a
tots els companys i companyes que vulguin traslladar-nos
propostes, i que té per finalitat glossar perfils de persones
col·legiades al llarg de la història de l’ICAB, que iniciant la
seva trajectòria laboral de forma anònima, posteriorment
van destacar per les seves trajectòries polítiques, històriques
o culturals al marge de l’exercici de la professió.

Ramon Felipo
Col·legiat Núm: 14.755

En aquesta ocasió destaquem el perfil de FRANCESC
CASAS I SALA que ens ha facilitat el company Ramon
Felipo.
Francesc Casas i Sala, advocat (Manresa 1896 – Terol 1936).
Desterrat de Barcelona per Primo de Rivera, diputat a Corts
per Castelló de la Plana i afusellat a Terol.
Francesc Casas i Sala va néixer al carrer de la Muralla de
Manresa, els seus pares eren Baldomer Casas i Engràcia
Sala es dedicaven al comerç. En Casas Sala va fer la car·
rera de Dret i és va llicenciar l’any 1919. Va iniciar la seva
professió a Manresa, el seu despatx era al domicili patern,
després es va traslladar a Barcelona. L’any 1922 es va col·
legiar, els primers anys va fer d’advocat del torn d’ofici. Des
del 1925 va centrar la seva activitat en assumptes sindicals.
Al 1926 fou desterrat, com d’altres membres del Col·legi
d’Advocats de Barcelona, a Alcalà de Xivert, per fer costat
a la Junta de Govern del l’ICAB en contra del govern del
dictador militar general Primo de Rivera.
Va estar inscrit com a col·legiat des de l’any 1922 fins al
1936, la seva adreça col·legial era Gran Via de les Corts
Catalanes 562, principal. Malgrat que fos desterrat al País
Valencià, va constar sempre com a membre del nostre
Col·legi. L’any 1933 va obrir, també, un despatx jurídic a
Castelló. Com a advocat, va col·laborar en la defensa dels
consellers municipals de Manresa empresonats arran dels
fets del Sis d’Octubre del 1934. A les eleccions generals
espanyoles del 16 de febrer del 1936 va sortir elegit per
Izquierda Republicana, el partit de Manuel Azaña, com a di·
putat a Corts per la circumscripció de Castelló de la Plana.
Al començament de la guerra va ser el responsable polític
de la Columna Casas Sala, formada per milicians voluntaris
(bàsicament anarquistes), guàrdies d’assalt i guàrdies civils.
La Columna va sortir de Sagunt cap al front de guerra de

Terol. En arribar a la localitat de La Puebla de Valverde (mu·
nicipi de l’Aragó a la província de Terol), els guàrdies civils
de la seva columna van rebel·lar-se, van fer una matança
de milicians i tot seguit van passar-se al bàndol franquista.
Francesc Casas Sala fou fet immediatament presoner, sot·
mès després d’un consell de guerra sumaríssim, realitzat
sense cap de les mínimes garanties processals, ell mateix
va assumir la seva pròpia defensa, fou executat 1 d’agost
de 1936 a Terol. Va morir cridant “Visca la República”.
Paul Preston, al seu llibre El Holocausto Español, odio y
exterminio en la guerra civil y después, editat a Barcelona a
l’any 2011 explica que “el 30 de Julio los guardias civiles se
llevaron a Teruel a Casas Sala, y otros 45 prisioneros y al día
siguiente los ejecutaron … El regreso de los supervivientes
con noticias de la matanza desató a indignación de la izqui·
erda en Sagunto. El 21 de agosto, 12 personas fueron ases·
inadas en el puerto de Sagunto y otras 45 perdieron la vida
en la propia ciudad pocos días después… Los supervivien·
tes de la matanza de la Puebla de Valverde se sumaron a la
Columna de Hierro (unitat anarquista)”. La Columna de Hierro
poc temps després va assaltar la presó de Castelló, davant la
passivitat de les autoritats republicanes, va assassinar a tots
els presos: capellans, propietaris o gent de dretes detinguts.
Els diaris de Barcelona La Vanguardia del dia 22 d’agost
de 1936 i El Noticiero Universal qüestionava encara el seu
afusellament, com El Heraldo de Castellón de 25 d’agost
de 1936. Diu Pascual Marzal al seu llibre El Diputado Casas
Sala, Sant Carles de la Ràpida, 2020: “El comité ejecutivo
de Izquierda Republicana de Castellón, recibió numero·
sas peticiones de sus comités locales para que les fueran
remitidas fotografías de gran tamaño de Casas Sala con
el objetivo de colocar su retrato en sus respectivas sedes.
Igualmente, en muchas localidades de denominó con su
nombre calles y avenidas. Así lo hizo Castellón, Valencia”.
L’escola municipal d’Alcalà de Xivert va ser batejada amb el
seu nom. Un carrer de Barcelona, ara dit del Duc, abans del
Duque de la Victoria (títol del general Espartero) va ser ba·
tejat com a carrer de “Francesc Casas Salas” en finalitzar la
guerra, però les autoritats franquistes van tornar a canviar
el nom del carrer tot reposant l’anterior.
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D’UN COP D’ULL

L’ICAB PREMIA ELS MILLORS CONTES DE L’ADVOCACIA
La vicedegana de l’ICAB, Susana Ferrer, i el secretari de la Corporació, Joaquim de Miquel, van lliurar el passat 28
de juny els premis als guanyadors de la XXIII edició dels Contes d’Advocats i d’Advocades de l’ICAB (2022). El primer
premi va ser per a Ferran Guerrero amb l’obra ‘No hi ha temps per morir’, el segon per a Carlos García pel text ‘Con la
venia del señor’, el tercer premi es va entregar a Eva Cornudella pel conte ‘Final de Partida’. El jurat va concedir dos
accèssits, un per a Víctor Garcia per ‘¿Te acuerdas?’ i el segon per a Francesc Oliveras per l’obra ‘El último encargo’.

LLIURATS ELS DIPLOMES ALS I LES ALUMNES DE L’EPJ 2020-2021
El secretari de l’ICAB, Joaquim de Miquel, i el diputat de la Junta de Govern responsable de l’Àrea de Formació, Carles Garcia Roqueta, van lliurar el 29 de juny els diplomes als i les alumnes de la promoció 2020-2021 de l’Escola de
Pràctica Jurídica de l’ICAB. Durant l’esdeveniment els alumnes Juan Batlló Ferrer, Sabina Bissbiss, Adrià Font i Bofill i
Clara Isabel Tizón Pastor van explicar la seva experiència cursant l’Escola de Pràctica Jurídica de l’ICAB destacant que
l’EPJ-ICAB garanteix un alt aprenentatge i creixement professional.
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TROBADA INSTITUCIONAL ENTRE EL DEGÀ DE L’ICAB I EL PRESIDENT DE CTESC
L’1 de juliol va tenir lloc al Palauet Casades una trobada institucional entre el degà del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
(ICAB), Jesús M. Sánchez, i el president del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), Toni Mora, per trobar
possibles vies de col·laboració entre ambdues entitats. A la reunió també va assistir-hi la secretària executiva de l’entitat,
Carme Garcia Jarque.

UNA COMITIVA DEL GRUP D’EXPERTS CONTRA EL TRÀFIC D’ÉSSERS HUMANS
(GRETA) VISITA EL COL·LEGI
Representants de GRETA (Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings) del Consell d’Europa van realitzar
el 7 de juliol una visita institucional a la seu del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. La comitiva va estar encapçalada per la
seva presidenta, Helga Gaver, i la secretària de l’entitat, Daniela Ranalli. La diputada de la Junta de Govern de l’ICAB responsable de l’Acció Internacional de la Corporació, Rosa Peña, va ser l’encarregada de rebre-les a la seu col·legial.

D’UN COP D’ULL

LA FUNDACIÓ SANT RAIMON DE PENYAFORT ABORDA EL PAPER DE LA UNIÓ
EUROPEA EN RELACIÓ A LA INVASIÓ D’UCRAÏNA
La Fundació Privada Sant Raimon de Penyafort va celebrar el passat 7 de juliol un espai de reflexió sota el títol “La Unió Europea: passat, present i futur. Dels pares fundadors a la invasió d’Ucraïna”.
L’acte va comptar amb la participació de Cristina Vallejo, secretària de la Fundació Sant Raimon de Penyafort; Blanca Vilà,
catedràtica de Dret Internacional Privat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); Lluís Foix, periodista, especialista en
política internacional i Santiago Nadal, advocat, vocal de la Comissió de Relacions Internacionals de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB). Va moderar la sessió Josep Maria de Dios, director de l’Institut d’Estudis Europeus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

L’EQUIP DE FUTBOL DE L’ICAB S’IMPOSA ALS JUTGES EN EL TORNEIG DISPUTAT
AMB MOTIU DE SANT RAIMON
El passat 8 de juliol es va celebrar a la Ciutat Esportiva “Dani Jarque”el torneig ICAB de Sant Raimon de Penyafort 2022 de
futbol. L’equip del Col·legi es va imposar als jutges en una tarda d’esport i de diversió. Posteriorment es va celebrar al Pati
de Columnes de l’ICAB el lliurament de premis atorgant el primer premi a l’equip de l’advocacia, el segon, a la judicatura, el
premi “millor Porter Toni Crespo” es va concedir a Jimmy i el premi “MVP - Pep Corbella” a Han Wao.
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RENOVACIÓ DEL CONVENI AMB BANC SABADELL
El passat 11 de juliol va tenir lloc la renovació del conveni de col·laboració de l’ICAB amb Banc Sabadell. L’acord el van
signar, en representació del Col·legi, el degà Jesús M. Sánchez, i en representació de l’entitat bancària Xavier Comerma, director General Adjunt i Director Territorial de Catalunya. Les dues institucions estableixen un marc de col·laboració per facilitar a les persones col·legiades el coneixement sobre les funcionalitats i els avantatges de la seva oferta
en productes financers especialment dirigits als professionals, treballant així en benefici de l’advocacia barcelonina.

MÉS DE 160 ALUMNES REBEN EL DIPLOMA ACREDITATIU DELS MÀSTERS
D’ESPECIALITZACIÓ JURÍDICA 2021-2022
Més de 160 alumnes van recollir el passat 19 de juliol a la seu del Col·legi el diploma acreditatiu per haver assolit els
mèrits per obtenir el títol del Màster d’Especialitat Jurídica en la matèria cursada durant l’edició 2021-2022. L’acte el
va presidir el diputat de la Junta de Govern responsable de l’àrea de Formació del Col·legi Carles Garcia Roqueta i va
comptar amb la participació de representats dels comitès científics dels diferents Màsters que imparteix la corporació.
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REVISTES
ANUARIO DE ESTUDIOS
MARÍTIMOS
Editor: Cizur Menor (Navarra):
Thomson Reuters Aranzadi,
ISSN: 2792-9698
Periodicitat: anual
Núm. 1 (2022), ja disponible a la
Biblioteca
Versió en línia accessible
només des de la Sala Multimèdia
de la Biblioteca

Aquesta secció conté una sel·lecció d’obres adquirides i incorporades darrerament al catàleg de la
Biblioteca. Per consultar-les cal demanar-les indicant: autor, títol i signatura topogràfica ( per ex.78813 o també [324.4(46)Hor]).

DRET ADMINISTRATIU
BECERRA GÓMEZ, ANA MARÍA

BURGUÉS PASCUAL, ANNA
MARIA, GARCÍA CRUZ, PILAR
(COORDS.)
Derecho administrativo
sancionador. Barcelona: Atelier,
2022. [35.078(46)Der]

Nuevos horizontes del derecho
constitucional [en línia]
Editor: Zaragoza: Fundación
Manuel Giménez Abad
ISSN: 2792-7873
Periodicitat: anual
Primer número: n. 1 (2021)
Accés lliure Biblioteca Digital

“LA DOBLE INSTANCIA
EN EL CONTENCIOSOADMINISTRATIVO”, En : El
cronista del estado social y
democrático de derecho, n. 99,
abril-2022, 106 p.
Accessible només per a
les persones col·legiades o
associades Biblioteca Digital

“EL PROYECTO DE LEY
DE REFORMA DEL TEXTO
REFUNDIDO DE LA LEY

TRIAS PRATS, BARTOMEU
GONZÁLEZ GARCÍA, SERGIO,
ROSS, STEPHEN F.
Derecho del deporte global:
introducción avanzada. Cizur
Menor (Navarra): Thomson
Reuters Aranzadi, 2022.
[351.855.3(46):796Gon]

GONZÁLEZ-JULIANA MUÑOZ,
ÁLVARO
Transparencia administrativa
sin administración: el acceso
a la información en poder de
sujetos privados. Cizur Menor
(Navarra): Aranzadi Thomson
Reuters, 2022.
[657(46):35.072.7Gon]

IBÁÑEZ MARSILLA, SANTIAGO
GPS Aduanas. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2022. [PRA]
eBook Biblioteca Digital

Expropiación forzosa: aspectos
teórico-prácticos sobre el
procedimiento de expropiación
forzosa. A Coruña (Galicia): Colex,
2022. [351.712.5(46)Exp]
eBook Biblioteca Digital

El nuevo modelo de la casación
contencioso-administrativa
autonómica.
Madrid: Iustel, 2022.
[351.955(46)Tri]

DRET CIVIL
ALONSO PÉREZ, MARÍA
TERESA, HERNÁNDEZ SAINZ,
ESTHER (DIRS.); MATE SATUÉ,
LORETO CARMEN (COORD.)
Mecanismos jurídicos para la
contratación responsable de
préstamos por consumidores.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2022.
[347.278(46)”2019”Mec]
BLANDINO GARRIDO,
Mª AMALIA
El precontrato y la opción.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2022.
[347.451.7(46)Bla]
LANCHAS SÁNCHEZ,
JOSÉ JAVIER
Manual práctico de reclamación
por defectos constructivos en la
compra de vivienda. A
Coruña (Galicia): Colex, 2022.
[347.56(46):69Lan]
eBook Biblioteca Digital

ESPINOSA DE RUEDA JOVER,
MARIANO (COORD.); PÉREZ
GOLPE, IRIA, RECAREY
CRISTÓBAL, ANA MARÍA (COLS.)

MUÑOZ GUIJOSA, Mª ASTRID

Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.
Madrid: Iustel, 2022.
[351.712(46):347.441Gar]

El problema de la nulidad
de los instrumentos de
planeamiento urbanístico: la
naturaleza jurídica de los planes
de urbanismo.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2022.
[351.778.5(46)Muñ]

GIRALDO, PRISCILA

RUIZ LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL

Víctimas de la práctica clínica,
¿hablamos?: la comunicación
y disculpa del error en salud.
Almería: Círculo Rojo, 2021.
[347.56:61Gir]

Transformaciones actuales
del derecho administrativo. A
Coruña (Galicia): Colex, 2022.
[35(46)Rui]
eBook Biblioteca Digital

GARCÍA LUENGO, JAVIER
“LA HUMANIZACIÓN DE LA
JUSTICIA CIVIL DE FAMÍLIA”, En:
La Ley derecho de família: revista
jurídica sobre familia y menores,
n. 33, enero-marzo, 2022
Accessible només des de la
Sala Multimèdia de la Biblioteca

aspectos jurídico-prácticos
sobre las sanciones de
tráfico y los procedimientos
para recurrirlas. A Coruña
(Galicia): Colex, 2022.
[351.811(46):343.27San]
eBook Biblioteca Digital

MONOGRAFIES

La denominada “acción
de nulidad” contra actos
administrativos. Cizur Menor
(Navarra): Aranzadi Thomson
Reuters, 2022. [35.077.1(46)Bec]

MONOGRÀFICS:

Sanciones de tráfico:

CONCURSAL”, En: Revista
general de insolvencias &
reestructuraciones, n. 5, marzo
2022, 230 p.
Accés restringit per a
les persones col·legiades o
associades Biblioteca Digital

MARTÍNEZ NADAL,
APOL·LÒNIA (DIR.)
La regulación del alquiler
turístico: una aproximación
de derecho comparado=
short-term tourist rental
regulation: a comparative
law approach. Cizur
Menor (Navarra): Thomson
Reuters Aranzadi, 2022.
[347.453.3:338.48Reg]
Memento práctico Francis
Lefebvre: propiedad
horizontal: 2022-2023.
Madrid: Francis Lefebvre-El
Derecho, 2022. [PRA]
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Retos y desafíos de las
garantías reales: Cátedra Uría
Menéndez-ICADE de regulación
de los mercados. Cizur Menor
(Navarra): Civitas Thomson
Reuters, 2021.
[347.27(46)Ret]

Exención sobre dividendos y
plusvalías de cartera: análisis
crítico del artículo 21 de la Ley
del Impuesto sobre Sociedades.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2022.
[336.226.12(46)Exe]

DRET CONSTITUCIONAL

FERNÁNDEZ DE BUJÁN Y
ARRANZ, ANTONIO

NÚÑEZ CASTAÑO, ELENA
MURGA FERNÁNDEZ, JUAN
PABLO, ESPEJO LERDO DE
TEJADA, MANUEL (DIRS.);
ANDRADES NAVARRO, AGUSTÍN
(COORD.)
Las deudas de la herencia.
Cizur Menor (Navarra): Thomson
Reuters Aranzadi, 2022.
[347.664(46)Deu]
ORTEGA GIMÉNEZ, ALFONSO,
ALBALADEJO SOBOLEWSKI,
ELENA ISABEL
Sucesiones mortis causa en
la Unión Europea: efectos
prácticos derivados de la
aplicación de las reglas de
derecho internacional privado
y de fiscalidad internacional.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2022.
[347.65(4-672UE)Ort]
TARABAL BOSCH, JAUME (DIR.)
Previsión y transmisión
intergeneracional del
patrimonio al margen de
la sucesión: encaje jurídico
(¿y consolidación?) de los
will substitutes en España.
Barcelona: Colegio Notarial de
Cataluña; Madrid: Marcial Pons,
2022. [347.65Pre]

Libertad de expresión y derecho
penal: la criminalización de
los discursos extremos. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2022.
[342.727(46)Nuñ]

DRET INTERNACIONAL
AGUDO GONZÁLEZ, JORGE
(DIR.); LÓPEZ DE CASTRO
GARCÍA-MORATO, LUCÍA
(COORD.)
Justicia y transnacionalidad:
tutela judicial y mecanismos
alternativos de solución de
controversias. Madrid: Iustel,
2021. [347.97(4-672UE)Jus]

CARDONA LLORENS, JORGE,
SANZ CABALLERO, SUSANA,
ARRUFAT CÁRDAVA, ALBERTO

QUINTIÁ PASTRANA, ANDREI
Derecho a la vivienda y
vulnerabilidad: las medidas
públicas de protección frente
a la emergencia social. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2022.
[351.778.53(46)Qui]

La protección internacional
de la persona. Valencia: Tirant
lo Blanch, 2022. [DH-341.33Car]
eBook Biblioteca Digital

MARTÍN FERNÁNDEZ, JAVIER,
RODRÍGUEZ MÁRQUEZ,
JESÚS (COORDS.)
Compliance fiscal: buenas
prácticas tributarias. Madrid:
Francis Lefebvre-El Derecho,
2022. [PRA]

SOLANES CORELLA,
ÁNGELES (DIR.)
Dinámicas racistas y prácticas
discriminatorias: la realidad
en España, Francia, Italia,
Dinamarca y Finlandia. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2022.
[342.724(46)Din]

TAJEHUERCE, ISABEL,
ALONSO, BAKEA (COORDS.)
Hombres, masculinidad(es) e
igualdad. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2022.
[ID-304]

DRET FISCAL
VEIGA COPO, ABEL B. (DIR.);
MARTÍNEZ MUÑOZ, MIGUEL
(COORD.)

Tributación de la producción,
suministro y autoconsumo de
energía eléctrica.
Cizur Menor (Navarra): Civitas
Thomson Reuters, 2022.
[336.226.33(46)Fer]

resultado de la utilización
de instrumentos y entidades
híbridas. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2022. [336.227Zub]

FAYOS COBOS, CRISTINO,
ALONSO MADRIGAL, JAVIER
(DIRS.)

MARZAL CERVANTES,
ALBERTO
Entidades de crédito y actividad
financiera: tributación de
determinadas operaciones.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2022.
[347.734(46):336.2Mar]
Memento práctico Francis
Lefebvre: fiscal: 2022. Madrid:
Francis Lefebvre-El Derecho,
2022. [PRA]

SEDEÑO LÓPEZ, JOSÉ
FRANCISCO
Fiscalidad de la economía
circular: situación actual
y propuestas de reforma.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2022.
[351.777(46):332.142.6Sed]

ZUBIMENDI CAVIA,
ALEJANDRO
La doble no imposición como

GÓMEZ POMAR, FERNANDO,
FERNÁNDEZ CHACÓN,
IGNACIO (DIRS.)
Estudios de derecho contractual
europeo: nuevos problemas,
nuevas reglas. Cizur Menor
(Navarra): Aranzadi Thomson
Reuters, 2022.
[347.44(4-672UE)Est]

MARTÍN-POZUELO LÓPEZ,
ÁNGELA
El teletrabajo transnacional en
la Unión Europea: competencia
internacional y ley aplicable.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2022.
[331.1(4-672UE):004.7Mar]
eBook Biblioteca Digital

MARTÍNEZ SIERRA,
JOSÉ MANUEL
The European Council against EU
law. Valencia: Tirant lo Blanch, 2022.
[341.176(4-672UE)Mar]

BIBLIOTECA

MEZA RIVAS, MILTON JOSÉ
Las armas autónomas letales:
un desafío para el derecho
internacional humanitario,
los derechos humanos, la
seguridad y el desarme
internacionales. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2022. [DH-341.33Mez]

DRET LABORAL
Accidentes de trabajo: todas las
claves del accidente de trabajo:
tipos, responsabilidades,
prestaciones, indemnizaciones
y procedimientos asociados.
A Coruña (Galicia): Colex,
2022. [331.823(46)(083.2)Acc]
eBook Biblioteca Digital

Aquesta secció conté una sel·lecció d’obres adquirides i incorporades darrerament al catàleg de la
Biblioteca. Per consultar-les cal demanar-les indicant: autor, títol i signatura topogràfica ( per ex.78813 o també [324.4(46)Hor]).

DRET MERCANTIL
ALBARRÁN FERNÁNDEZ,
CONCEPCIÓN, SANZ-BAS,
DAVID
Desafíos de la economía ante
la COVID-19: globalización,
políticas públicas y economía
social. Valencia: Tirant lo Blanch,
2022. [336.14Alb]
ALCALÁ DÍAZ, MARÍA
ÁNGELES, ALONSO LEDESMA,
CARMEN, VAL TALENS, PAULA
DEL [I 14 MÉS]
Las sociedades de capital:
sus intereses y sus conflictos.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2022.
[347.72.037(46)Alc]
eBook Biblioteca Digital
DÍAZ MORENO, ALBERTO,
LEÓN SANZ, FRANCISCO JOSÉ,
BRENES CORTÉS, JOSEFA
(DIRS.) [I 1 MÉS]
La reestructuración como
solución de las empresas
viables. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2022.
[347.72.04(46)Ree]

Memento express Francis
Lefebvre: novedades
sociales: 2022. Madrid: Francis
Lefebvre-El Derecho, 2022.
[331(46)”2021”Mem]

NORES TORRES, LUIS
ENRIQUE
La prueba “internacional” en el
proceso laboral. Valencia: Tirant
lo Blanch, 2022.
[331.16:347.94Nor]
eBook Biblioteca Digital
Prevención de riesgos laborales
en el sector de la construcción.
A Coruña (Galicia): Colex, 2022.
[331.82(46):69Pre]
eBook Biblioteca Digital

SANGUINETI RAYMOND,
WILFREDO, VIVERO
SERRANO, JUAN BAUTISTA
(DIRS.)
Diligencia debida y trabajo
decente en las cadenas globales
de valor. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2022.
[331:342.7Dil]

PEMÁN GAVÍN, JUAN Mª
Derecho sancionador bancario:
el régimen sancionador de
las entidades supervisadas
por el Banco de España.
Madrid: Iustel, 2022.
[347.734(46):35.078Pem]

TAFUR, KARIN, MARTINS,
MAURO (COORDS.)
Legal design: la clave para
disrumpir la profesión legal,
los negocios y el sector
público. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2022.
[658Leg]

DRET PENAL
CUESTA, JOSÉ LUÍS DE LA,
GERMÁN, ISABEL
La justicia restaurativa en
España. Madrid: Iustel, 2022.
[343.1(46):304Cue]
FERNÁNDEZ AJENJO, JOSÉ
ANTONIO
Instituciones de investigación
administrativa y auditoría
forense para la prevención
del fraude y la corrupción en
las administraciones públicas.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2022.
[343.35(46)”2015”Fer]
FERNÁNDEZ CABRERA, MARTA,
FERNÁNDEZ DÍAZ, CARMEN
ROCÍO (DIRS.); ÁLVAREZ ARCÁ,
IGNACIO, AVILÉS HERNÁNDEZ,
ELENA (COORDS.)
Retos del Estado de Derecho
en materia de inmigración
y terrorismo. Madrid: Iustel,
2022. [343.341(4-672UE)Ret]

RIBÓN SEISDEDOS, EUGENIO
Defensa del afectado en el
proceso de cartelización de
concesionarios y fabricantes
de automóviles. Las Rozas
(Madrid): Sepín, 2022.
[347.733(46)Rib]
eBook Biblioteca Digital

GONZÁLEZ URIEL, DANIEL
Relaciones entre el delito de
blanqueo de dinero y el delito
de defraudación tributaria.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2022.
[343.537(46)”2015”Gon]
LEÓN ALAPONT, JOSÉ
Los delitos de enaltecimiento
del terrorismo y de

humillación de las víctimas.
Valencia: Tirant lo Blanch,
2022. [343.341(46)”2015”Leo]
eBook Biblioteca Digital
MANJÓN-CABEZA OLMEDA,
ARACELI
El tráfico de precursores:
fiscalización internacional
y delito del artículo 371
del Código Penal español.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2022.
[343.575(46)”2015”Man]
PÉREZ FERRER, FÁTIMA
Análisis doctrinal y
jurisprudencial del delito
de tráfico de influencias:
¿oportunidad o necesidad
de su tipificación en el
Código Penal español?. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2022.
[343.35(46)”2015”Per]
RODRÍGUEZ YAGÜE, CRISTINA
Las prisiones como estrategia
frente al desafío del terrorismo,
la radicalización y el
extremismo violento. Madrid:
Iustel, 2021. [343.81Rod]

DRET PROCESSAL
GARCÍA CARBONELL, ROBERTO,
ORTEGA GIMÉNEZ, ALFONSO
Habilidades de comunicación
para abogados y abogadas:
métodos de aprendizaje rápido
para leer, escribir y hablar
bien. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2022.
[658.8:347.965.45Gar]

Guía de plazos civiles,
mercantiles, penales,
administrativos y laborales:
vademécum sustantivo y
procesal. 2ª ed.. Las Rozas
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(Madrid): Sepín, 2022.
[347.932(46)(036)Gui]
eBook Biblioteca Digital
JIMÉNEZ CONDE, FERNANDO,
FUENTES SORIANO, OLGA
(DIRS.)
Reflexiones en torno al
Anteproyecto de Ley
de Enjuiciamiento
Criminal de 2020.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2022.
[343.1(46)”2015”Ref]
Memento práctico Francis
Lefebvre: Procesal: 2022.
Madrid: Francis Lefebvre-El
Derecho, 2022. [PRA]

PÉREZ ESTRADA, MIREN
JOSUNE
Fundamentos jurídicos para el
uso de la inteligencia artificial
en los órganos judiciales.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2022.
[347.97(46):004.8Per]
SIMÓN CASTELLANO, PERE,
ABADIAS SELMA, ALFREDO,
MALDONADO SMITH, MARIO
EDUARDO [I 2 MÉS]
Derecho digital: esquemas y
casos prácticos para su estudio.
A Coruña (Galicia): Colex, 2022.
[PRA-347.7Sim]
eBook Biblioteca Digital

DRETS DIGITALS
COTINO HUESO, LORENZO
(DIR.); BAUZÁ REILLY,
MARCELO (COORD.)
Derechos y garantías ante
la inteligencia artificial y las
decisiones automatizadas.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2022.
[347.77(46):004.8Der]
GARCÍA PRATS, F. ALFREDO
(DIR.); RICCARDI SACCHI,
ANDREA (COORD.)
Transformación
digital y justicia tributaria.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2022.
[347.97(46):004.7Tra]
GIMENO FELIÚ, JOSÉ MARÍA,
GARCÍA-ÁLVAREZ GARCÍA,
GERARDO, TEJEDOR BIELSA,
JULIO
La compra pública de
tecnología en la nube en
España: deficiencias y
sugerencias de mejora.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2022.
[351.712(46)”2017”:004.7Gim]
GÓMEZ JIMÉNEZ,
MARÍA LUISA (DIR.)
Tecnologías habilitadoras
digitales (TDH) en un
contexto de emergencia
sanitaria: retos jurídicos
y su proyección en las
ciencias de la salud.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2022.
[351.77(46):004.7Tec]

SIMÓN CASTELLANO, PERE
La prisión algorítmica:
prevención, reinserción
social y tutela de derechos
fundamentales en el
paradigma de los centros
penitenciarios inteligentes.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2022.
[343.81(46):004.8Sim]
TERRÓN SANTOS, DANIEL,
DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, JOSÉ
LUIS
I-Administración pública,
sistemas algorítmicos
y protección de datos.
Madrid: Iustel, 2022.
[35.077.3(46)”2015”:004.7Ter]
VILLEGAS DELGADO, CÉSAR,
MARTÍN-RÍOS, PILAR (EDS.)
El derecho en la encrucijada
tecnológica: estudios sobre
derechos fundamentales,
nuevas tecnologías e
inteligencia artificial. Valencia:
Tirant lo Blanch, 2022.
[347.77(46):004.8Der]
eBook Biblioteca Digital

Biblioteca 81

RECENSIONS
Memento práctico Francis Lefebvre: Urbanismo:
2022. Madrid: Francis Lefebvre-El Derecho, 2022.
[PRA]
Obra coral dirigida per Alfonso Melón (advocat de
l’Estat) i coordinada per la lletrada Paloma Martín,
amb la intervenció de 10 autors més. El pràctic format
de memento que avui recomanem analitza de forma
monogràfica la branca de l’urbanisme d’importància
cabdal per a la convivència en societat. El punt de
partida és el concepte general definit com el conjunt
de regles jurídiques i extra jurídiques que tendeixen a
garantir l’ordenació i el desenvolupament present i futur
de l’espai físic vertical i horitzontal d’una aglomeració
urbana o assentament, i aproximar-se, en la mesura del possible, a un model
ideal predefinit. En aquesta completa obra, els autors faciliten al professional una
àmplia visió de la normativa aplicable distribuïda en 16 capítols, on s’estudia des
del concepte inicial de l’ordenació del territori, fins als delictes en aquesta matèria
i les competències de les CCAA, passant per l’estudi de convenis, protocols,
procediment aplicables i gestió i valoració urbanística entre d’altres.
ORDUÑA MORENO, FRANCISCO JAVIER,
SÁNCHEZ GARCÍA, JESÚS Mª
Aspectos prácticos del crédito revolving. Valencia:
Tirant lo Blanch, 2022. [347.756(46):347.731Ord]
eBook Biblioteca Digital
Obra de rigorosa actualitat, signada per dos veritables
especialistes en aquesta matèria i amb una dilatada
experiència en la mateixa. Estructurada en 13 capítols
més un 14è amb pràctics formularis, els autors
analitzen aquesta figura partint de la llei d’usura de
1908 fins a les costes aplicables en aquest tipus de
procediment, passant per la definició del concepte de
crèdit revolving, la jurisprudència, les qüestions prejudicials plantejades davant el
TJUE, aspectes processals, el control de la transparència, els requeriments i la
prescripció aplicable entre d’altres; i dèiem de la màxima actualitat atès que en
l’anàlisi jurisprudencial s’inclou la recent sentència del TS de 4 de maig del 2022.
D’indubtable interès pràctic, aquesta obra signada per prestigiosos especialistes
en les matèries de protecció al consumidor i del principi d’efectivitat del dret
de la Unió, constitueix una eina imprescindible pel professional que prepari
processos de nul·litat de crèdits revolving.
PÉREZ TRIVIÑO, JOSÉ LUIS, PÉREZ ROCAMORA,
MIGUEL, GARCÍA SOLANAS, MÓNICA (COORDS.)
[I 1 MÉS]
Guía jurídico-práctica de clubes deportivos. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters, 2022.
[351.855.3(46):347.195Gui]
Obra coral escrita per diversos autors entre els quals
destaquen experts periodistes esportius i membres
integrants de la comunitat jurídica (advocats, notaris,
professors universitaris...), especialistes en dret
esportiu i/o integrants de diverses juntes directives
de clubs esportius. La seva formació periodística i jurídica, combinada amb la
seva experiència en càrrecs directius esportius, facilita al lector una visió experta
de totes les qüestions que abasta el llibre que avui recomanem. Des de la
constitució d’un club esportiu (òrgans de govern, normativa aplicable...), fins a la
creació de fundacions o transformació en societats anònimes esportives, passant
per un anàlisi pormenoritzat, dels processos electorals, el règim disciplinari, el
règim jurídic dels treballadors i voluntaris, les obligacions de compliance, o la
resolució de conflictes entre d’altres. En definitiva una eina indispensable per
dominar de forma àgil i pràctica la complexitat de la gestió dels clubs esportius,
entitats nuclears en la societat del s.XXI.

ANIMUS JOCANDI

CORAL, TEATRE, FUTBOL... I UN GRUP
DE MÚSICA CLÀSSICA! APUNTA’T A
LES ACTIVITATS SOCIALS DE L’ICAB!
L’ICAB compta amb activitats Socials de llarga trajectòria com són la Coral, el Grup de Teatre i
l’equip de futbol. A través d’aquestes les persones col·legiades de l’ICAB poden gaudir de les seves
aficions amb companys de professió i viure en cada assaig o entrenament noves situacions que us
permetran passar una estona distesa, aprendre coses noves i apuntar-vos a nous reptes. Aprofiteu
la tornada a la feina per iniciar vells somnis i projectes.

CORAL: Tens bona veu? T’agrada el cant? Suma’t a la
Coral ICAB, amb més de 20 anys de trajectòria i un
reconegut prestigi entre les corals col·legials. Els assajos són els dimarts al vespre i es duen a terme actuacions recurrents en esdeveniments socials i solidaris,
així com en els tradicionals concerts de Sant Raimon,
Estiu i Nadal. Fem repertori de tota mena d’estils, tant
modern com clàssic i ara estem preparant com a obra
de gran format el Rèquiem de Mozart. Gaudeix-la amb
nosaltres des de l’escenari! Més informació: activitatssocials@icab.cat

FUTBOL: L’esport rei sempre ha estat la teva passió
i ara busques seguir practicant-lo amb advocats/des?
Pots sumar-te al nostre equip de futbol masculí, que
s’entrena els divendres a la tarda, o ajudar-nos a completar el nou equip femení. Sempre a través del joc
net i la diversió, el futbol de l’ICAB organitza el tradicional Torneig de Sant Raimon i participa en competicions nacionals i internacionals representant el Col·legi.
Més informació: activitatssocials@icab.cat

TEATRE: Si t’apassiona la interpretació o simplement
vols descobrir si tens futur com a actor o actriu, suma’t
al Grup de Teatre de l’ICAB! Et garantim grans estones
preparant les estrenes d’obres amb molt d’humor i
missatge social. Els assajos són els dimarts i els dijous
i culminen amb la representació anual per Sant Raimon
amb el Saló d’Actes ple de gom a gom. Més informació: activitatssocials@icab.cat

Si esteu interessats/des en incorporar-vos a alguna
d’aquestes activitats, envieu un correu electrònic a
activitatssocials@icab.cat indicant nom, número de
col·legiat/da i telèfon de contacte i us informarem del
procediment a seguir.

GRUP DE MÚSICA CLÀSSICA: Si tens habilitats tocant instruments de vent o de corda, podries formar
part d’una possible nova activitat social al col·legi: un
grup de música clàssica. Els assajos començarien passat aquest estiu amb la voluntat de poder aplegar totes
aquelles persones col·legiades que hagin rebut educació musical a través d’aquests instruments i vulguin
gaudir de nou de la música clàssica. Més informació:
activitatssocials@icab.cat

Apunteu- vos i gaudiu!

Alter Mèdic Plus

Defensem la teva salut. Tu només has de gaudir-ne
La millor assegurança de salut per a advocats i advocades, amb
cobertures exclusives per a les teves necessitats.
Lliure elecció en ginecologia i

Cobertura de pròtesis

pediatria

Medicina esportiva

Ampli quadre mèdic

Assistència integral del càncer

Assistència en viatge

Psicologia: ﬁns a 24 sessions/any

Contracta ara i rebràs un val regal de 50 € per cada nou assegurat!*
* Val regal vàlid a les principals botigues de venda online (Corte Inglés, Ikea, Decathlon, etc.). Promoció vàlida ﬁns al 31/01/2023

Delegació ICAB
C. Mallorca, 283
08037 BARCELONA
Tel. 900 05 22 75

www.altermutua.com
@altermutua

