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EDITORIAL

NO ANEM BÉ
No ens quedarem aquesta generació sense veure res,
oi? Crisis històriques, pandèmies, volcans que arrasen
habitatges i vides, i conflictes que esdevenen guerres.
Des de l’ICAB tractem de fer el possible per seguir
al servei de l’advocacia. Però, la veritat és que en
situacions així sembla que qualsevol cosa que es fa és
insuficient.
Des de la Junta de Govern s’ha condemnat públicament la declaració unilateral de guerra i la invasió
d’Ucraïna per part de Rússia.
A través de les comissions del Torn d’Ofici, Estrangeria, Internacional, Penal Internacional i Drets
Humans, així como des del Grup de l’Advocacia Jove
(GAJ) s’ha creat “UKRAINIAN POPULATION ASSISTANCE”, un projecte que té per finalitat contribuir a
facilitar una orientació jurídica prèvia a la població
ucraïnesa desplaçada a Barcelona, col·laborar amb els
serveis socials dels organismes públics i del tercer
sector en suport a les persones que busquen refugi a
Barcelona, i informar dels drets de protecció internacional per tal què les víctimes del conflicte puguin saber
quins drets els emparen.
Així mateix, i per tal de cobrir les necessitats més essencials com són els aliments i l’habitatge, l’ICAB -en
col·laboració amb el consolat d’Ucraïna- ha gestionat
una campanya de recollida d’aliments que ha estat un
èxit gràcies a l’ajuda de l’advocacia i de la ciutadania
que hi ha participat. S’han omplert fins a 10 furgonetes d’aliments que han estat recaptats a la seu del
nostre col·legi entre el 2 i el 18 de març. I encara està
en marxa aquesta campanya mitjançant la recollida de
més aliments a la parròquia de l’Església del Perpetu
Socors (Balmes 100, Barcelona).
I per la població que s’ha vist obligada a refugiar-se a
Barcelona, també des de l’ICAB s’ha liderat una cam-
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panya d’acollida de persones refugiades per part dels
nostres col·legiats i col·legiades.
Però com dèiem, tot i així, res sembla suficient davant
el drama i l’horror que cada dia ens arriba a través de
les imatges i notícies que ens arriben, i que ens semblen pròpies d’altres èpoques.
Convivim fa uns anys amb un context inhòspit davant
del qual només podem intentar seguir endavant mentre ens deixin.
Amb la vocació de ser una eina de l’Institut I+DRET, i una
extensió més àgil i flexible del Món Jurídic, hem presentat l’ICABLOG. Es tracta d’un projecte obert a tota la
comunitat jurídica, transversal pel que fa a especialitats i
flexible pel que fa al seu objecte, que inspirat en els blocs
internacionals jurídics més seguits, té la voluntat de ser
seu de reflexions, i l’aspiració d’impactar en la sensibilitat
jurídica dels seus usuaris i de desbloquejar talents.
També hem celebrat durant aquest mes de març el
‘Dia de la dona’ amb una Jornada de formació en la
qual, repartides en diverses taules sobre temes varis,
companyes excepcionals han participat per compartir
els seus coneixements i posar-los al servei de tothom.
En el marc d’aquests actes commemoratius de la
setmana de la igualtat es va posar de relleu que l’any
2021 va finalitzar amb un 38,20% més de designes de
violència de gènere al Torn d’Ofici de l’ICAB.
Parlant de dones, l’altre dia en un esmorzar la consellera de Justícia va comentar que de 7.500 reclusos
que hi ha a les presons catalanes només 500 són
dones; d’altra banda, segueixen sent els homes els
qui exerceixen la violència de gènere i la violència
vicària. I el més preocupant és que els casos s’incrementen enlloc de desaparèixer.
No anem bé. Gens bé.
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SELECCIÓ DE NORMATIVA DIVERSA (DES DEL 16
DE FEBRER FINS AL 23 DE
MARÇ):
Ley 1/2022, de 3 de marzo,
de modificación de la Ley
18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley
4/2016, para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda. BOE núm. 65 17/03/2022

Ley 5/2022, de 9 de marzo,
por la que se modifican la Ley
27/2014, de 27 de noviembre,
del Impuesto sobre Sociedades,
y el texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, aprobado mediante Real Decreto Legislativo
5/2004, de 5 de marzo, en relación con las asimetrías híbridas. BOE núm. 59 10/03/2022

Ley Orgánica 2/2022, de
21 de marzo, de mejora de la
protección de las personas
huérfanas víctimas de la violencia de género. BOE núm. 69
22/03/2022

LLEI 1/2022, del 3 de març,
de modificació de la Llei 18/2007,
la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016
per a afrontar l'emergència en
l'àmbit de l'habitatge. DOGC
núm. 8620 07/03/2022

Ley 2/2022, de 24 de febrero, de medidas financieras de
apoyo social y económico y de
cumplimiento de la ejecución
de sentencias. BOE núm. 48
25/02/2022

LLEI 2/2022, del 3 de març,
del Fons Complementari de
Riscos de la Generalitat de
Catalunya. DOGC núm. 8620
07/03/2022

Ley 2/2022, de 3 de marzo,
del Fondo Complementario de
Riesgos de la Generalidad de Cataluña. BOE núm. 65 17/03/2022
Ley 3/2022, de 24 de febrero, de convivencia universitaria. BOE núm. 48 25/02/2022
Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a
situaciones de vulnerabilidad
social y económica. BOE núm.
51 01/03/2022

Real Decreto-ley 4/2022, de
15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo
al sector agrario por causa de la
sequía. BOE núm. 64 16/03/2022
Real Decreto 97/2022, de 1
de febrero, por el que se aprueba el Programa anual 2022
del Plan Estadístico Nacional 2021-2024. BOE núm. 49
26/02/2022
Real Decreto 110/2022, de
8 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 511/2017,

de 22 de mayo, por el que se
desarrolla la aplicación en
España de la normativa de la
Unión Europea en relación con
el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y
leche. BOE núm. 58 09/03/2022
Real Decreto 147/2022,
de 22 de febrero, por el que se
regula el régimen de sustituciones y de medidas de apoyo
o refuerzo en el Ministerio Fiscal. BOE núm. 46 23/02/2022
Real Decreto 152/2022, de
22 de febrero, por el que se fija
el salario mínimo interprofesional para 2022. BOE núm. 46
23/02/2022
Real Decreto 153/2022, de
22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Medalla
y la Placa al Mérito en el Trabajo.
BOE núm. 67 19/03/2022
Real Decreto 154/2022,
de 22 de febrero, por el que
se establecen los umbrales
de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas
y ayudas al estudio para el
curso 2022-2023, y se modifica
parcialmente el Real Decreto
1721/2007, de 21 de diciembre,
por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al
estudio personalizadas. BOE
núm. 46 23/02/2022
Real Decreto 156/2022, de
1 de marzo, por el que se modi-
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fican el Real Decreto 139/2020,
de 28 de enero, por el que se
establece la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales, y el Real Decreto
403/2020, de 25 de febrero, por
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos
y Transformación Digital. BOE
núm. 52 02/03/2022
Real Decreto 157/2022,
de 1 de marzo, por el que se
establecen la ordenación y las
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. BOE núm. 52
02/03/2022
Real Decreto 159/2022, de
1 de marzo, sobre conservación de los recursos genéticos
forestales y de la flora silvestre y por el que se modifica el
Real Decreto 1424/2008, de 14
de agosto, por el que se determinan la composición y las
funciones de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural
y la Biodiversidad, se dictan
las normas que regulan su
funcionamiento y se establecen los comités especializados
adscritos a la misma, y el Real
Decreto 1269/2018, de 11 de octubre, por el que se determinan
la composición, las funciones y
las normas de funcionamiento
del Consejo Forestal Nacional.
BOE núm. 59 10/03/2022
Real Decreto 175/2022, de 4
de marzo, por el que se desarrollan
los derechos de las asociaciones
profesionales de guardias civiles,
de sus representantes y de los
miembros del Consejo de la Guardia Civil elegidos en representación de los miembros del Cuerpo.
BOE núm. 55 05/03/2022
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Real Decreto 176/2022, de
4 de marzo, por el que se aprueba el Código de Conducta del
personal de la Guardia Civil.
BOE núm. 55 05/03/2022
Real Decreto 183/2022, de
8 de marzo, por el que se regula la interoperabilidad de los
sistemas de telepeaje en las
carreteras españolas. BOE núm.
58 09/03/2022
Real Decreto 184/2022, de
8 de marzo, por el que se regula
la actividad de prestación de
servicios de recarga energética
de vehículos eléctricos. BOE
núm. 67 19/03/2022
Real Decreto 187/2022, de
15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 262/2019,
de 12 de abril, por el que se
establece la estructura de las
Consejerías del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación en el exterior y se regula
la organización, funciones y
provisión de puestos de trabajo. BOE núm. 64 16/03/2022
Real Decreto 188/2022, de
15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 983/2021,
de 16 de noviembre, por el que
se aprueba la concesión directa a
las comunidades autónomas y a
las ciudades de Ceuta y Melilla de
ayudas para la transformación de
flotas de transporte de viajeros y
mercancías de empresas privadas
prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de
empresas que realicen transporte
privado complementario, en el
marco del Plan de Recuperación,

Transformación y Resiliencia.
BOE núm. 64 16/03/2022
Real Decreto 210/2022, de
22 de marzo, por el que se establecen las normas reguladoras
del Bono Cultural Joven. BOE
núm. 70 23/03/2022
Real Decreto 211/2022, de
22 de marzo, por el que se regula
la concesión directa de una subvención a la Cruz Roja Española
para la prevención, detección
precoz y atención a personas
con riesgo de conducta suicida.
BOE núm. 70 23/03/2022
Decreto-ley 27/2021, de 14
de diciembre, de incorporación
de las directivas (UE) 2019/770 y
2019/771, relativas a los contratos
de suministro de contenidos y
servicios digitales y a los contratos de compraventa de bienes, en
el libro sexto del Código civil de
Cataluña. BOE núm. 44 21/02/2022
Decreto-ley 28/2021, de
21 de diciembre, de modificación del libro quinto del Código
civil de Cataluña, con el fin de
incorporar la regulación de las
instalaciones para la mejora de
la eficiencia energética o hídrica
y de los sistemas de energías renovables en los edificios sometidos al régimen de propiedad
horizontal, y de modificación del
Decreto-ley 10/2020, de 27 de
marzo, por el que se establecen
nuevas medidas extraordinarias para hacer frente al impacto
sanitario, económico y social de
la COVID-19 en el ámbito de las
personas jurídicas de derecho
privado sujetos a las disposiciones del derecho civil catalán.
BOE núm. 44 21/02/2022
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Decreto-ley 1/2022, de 11 de
enero, por el que se establecen medidas extraordinarias para hacer
frente al impacto sanitario, económico y social de la COVID-19 en el
ámbito de las juntas de propietarios en las comunidades sujetas al
régimen de propiedad horizontal.
BOE núm. 44 21/02/2022
DECRET 35/2022, d'1 de
març, de reestructuració del Departament d'Empresa i Treball.
DOGC núm. 6818 03/03/2022
DECRET 44/2022, de 15 de
març, pel qual es crea la Comissió de Govern per al seguiment
del conflicte bèl·lic a Ucraïna
i per fer front als efectes que
generi a Catalunya. DOGC núm.
8627 16/03/2022
DECRET 45/2022, de 15
de març, pel qual s'estableix
l'ordenació dels ensenyaments
d'idiomes de règim especial i
el currículum del nivell Intermedi de diversos idiomes.
DOGC núm. 8628 17/03/2022
DECRET 46/2022, de 15 de
març, dels equipaments cívics
i comunitaris de la Generalitat
de Catalunya. DOGC núm. 8628
17/03/2022
DECRET 47/2022, de 15
de març, de reestructuració
del Departament de Justícia.
DOGC núm. 8628 17/03/2022

ORDRE ECO/13/2022, de 16
de febrer, per la qual es modifiquen els models 620 i 627, de
l'impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats, 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. 8613 24/02/2022
Orden JUS/146/2022, de 21
de febrero, por la que se crea la
Unidad Administrativa-Oficina
de la Fiscalía Europea en España y se aprueba su relación
de puestos de trabajo. BOE
núm. 54 04/03/2022
Orden HFP/147/2022, de 2
de marzo, sobre documentación
y tramitación de expedientes
de modificaciones presupuestarias y de autorizaciones para
adquirir compromisos de gasto
con cargo a ejercicios futuros.
BOE núm. 54 04/03/2022
Orden DSA/159/2022, de 2
de marzo, por la que se crea una
oficina de asistencia en materia de registros. BOE núm. 57
08/03/2022
Orden HFP/168/2022, de 7 de
marzo, por la que se regula el
funcionamiento y estructura del Registro Estatal de las
entidades interesadas en los
Proyectos Estratégicos para
la Recuperación y Transforma-

ción Económica. BOE núm. 59
10/03/2022
Orden PCM/169/2022, de 9
de marzo, por la que se desarrolla el procedimiento para el reconocimiento de la protección
temporal a personas afectadas
por el conflicto en Ucrania.
BOE núm. 59 10/03/2022
Orden PCM/170/2022, de 9
de marzo, por la que se publica
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2022,
por el que se amplía la protección temporal otorgada en virtud de la Decisión de Ejecución
(UE) 2022/382 del Consejo de 4
de marzo de 2022 a personas
afectadas por el conflicto de
Ucrania que puedan encontrar
refugio en España. BOE núm.
59 10/03/2022
Orden HFP/192/2022, de 8
de marzo, por la que se establecen los requisitos y modo de
remisión a la Agencia Estatal
de Administración Tributaria
por parte de otras Administraciones Tributarias de solicitudes de envío de peticiones de
asistencia mutua con base en
la Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010,
sobre la asistencia mutua en
materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos
y otras medidas, se determinan los canales y formas de
transmisión de la información
necesaria para la adecuada tra-
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mitación y seguimiento de dichas peticiones y se detalla el
procedimiento de transferencia de los fondos que puedan
recaudarse como consecuencia
del envío de las mismas. BOE
núm. 64 16/03/2022
ORDRE EMT/39/2022, d'11
de març, per la qual es garanteixen els serveis essencials
que presten els centres d'ensenyament públic i els centres
privats concertats dins l'àmbit
territorial de Catalunya. DOGC
núm. 8626 15/03/2022
Orden ISM/208/2022, de
10 de marzo, por la que se crea
el Comité Ético vinculado a los
itinerarios de inclusión social.
BOE núm. 66 18/03/2022
Orden HFP/207/2022, de 16
de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas
y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2021, se
determinan el lugar, forma
y plazos de presentación de
los mismos, se establecen los
procedimientos de obtención,
modificación, confirmación
y presentación del borrador
de declaración del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan
las condiciones generales y el
procedimiento para la presentación de ambos por medios
electrónicos o telefónicos. BOE
núm. 66 18/03/2022
Orden EFP/218/2022, de
18 de marzo, por la que se crea
la Comisión de Trabajo para
la atención educativa de la
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población escolar procedente de Ucrania. BOE núm. 69
22/03/2022
Orden PCM/219/2022, de
21 de marzo, por la que se convoca la prueba de evaluación
de aptitud profesional para
el ejercicio de la profesión de
la abogacía para el año 2022.
BOE núm. 69 22/03/2022
Resolución de 10 de marzo
de 2022, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decretoley 2/2022, de 22 de febrero,
por el que se adoptan medidas
urgentes para la protección
de los trabajadores autónomos, para la transición hacia
los mecanismos estructurales
de defensa del empleo, y para
la recuperación económica y
social de la isla de La Palma,
y se prorrogan determinadas
medidas para hacer frente a
situaciones de vulnerabilidad
social y económica. BOE núm.
64 16/03/2022
Resolución de 17 de marzo
de 2022, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decretoley 3/2022, de 1 de marzo, de
medidas para la mejora de la
sostenibilidad del transporte
de mercancías por carretera
y del funcionamiento de la
cadena logística, y por el que
se transpone la Directiva (UE)
2020/1057, de 15 de julio de
2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a
la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores

en el sector del transporte por
carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión
de precios en los contratos
públicos de obras. BOE núm.
70 23/03/2022

Circular 2/2022, de 15 de
marzo, del Banco de España,
sobre normas para el envío al
Banco de España de estadísticas de pagos por parte de proveedores de servicios de pago
y operadores de sistemas de
pago. BOE núm. 66 18/03/2022

Anunci Ajuntament de
Barcelona. Gerencia de Seguretat i Prevenció. Revocació de
les sancions imposades per
incompliments de les limitacions a la llibertat de circulació de les persones, davant la
crisi sanitària ocasionada per
la COVID-19. BOP de Barcelona
09/03/2022

CORRECCIÓ D'ERRADES de la
Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per
al 2022 (DOGC núm. 8575, de
31.12.2021). DOGC núm. 8626
15/03/2022

CORRECCIÓ D'ERRADES de la
Llei 2/2021, del 29 de desembre,
de mesures fiscals, financeres,
administratives i del sector
públic (DOGC núm. 8575, del
31.12.2021). DOGC núm. 8626
15/03/2022

Actualitat
AMPLIACIÓ DE
LA LEGISLACIÓ

LA NOVA LLEI D’ACCÉS A
L’ADVOCACIA I LA PROCURA
Coordinat per Isidor Garcia

El BOE va publicar el passat 25
d’octubre del 2021 el text de la Llei
15/2021, de 23 d’octubre, per la
qual es modifica la Llei 34/2006, de
30 d’octubre, sobre l’accés a les
professions d’advocat i procurador
dels tribunals, així com la Llei
2/2007, de 15 de març, de societats
professionals, el Reial decret llei
5/2010, de 31 de març, pel qual
s’amplia la vigència de determinades
mesures econòmiques de caràcter
temporal, i la Llei 9/2014, de 9 de
maig, General de Telecomunicacions.
Aquesta llei va entrar en vigor el 14
de novembre del 2021.

professions, per a les quals
s’exigeix un mateix títol acadèmic
(llicenciatura o grau en Dret) i una
mateixa capacitació (el mateix
màster, que passa a ser únic). Els
que superin l’avaluació, podran
exercir indistintament l’advocacia o
la procura, sense més requisits que
la col·legiació al col·legi professional
corresponent.

En primer lloc, la regulació del
títol habilitant per a l’exercici
de l’advocacia i de la procura
perquè admet que les persones
professionals de l’advocacia puguin
exercir la procura, encara que no de
forma simultània a l’exercici de la
professió de l’advocacia. Això és així
perquè s’implementa un mateix títol
habilitant per a l’exercici de qualsevol
d’aquestes professions, que -d’altra
banda-- es mantenen diferenciades i
incompatibles en el seu exercici.

El règim transitori de la Llei publicada
preveu, que aquestes noves
previsions siguin d’aplicació des de
la seva entrada en vigor als qui ja
estiguessin incorporats en un Col·legi
de l’Advocacia (o en condicions
d’incorporar-se per complir amb
totes les condicions necessàries
per a això), podent exercir com a
Procuradors. Aquest mateix règim
transitori també preveu que podran
exercir l’advocacia les persones que
en el moment de la seva entrada
en vigor estiguessin incorporades
en un Col·legi de Procuradors (o
en condicions d’incorporar-se per
complir amb totes les condicions
necessàries per a això), tenint el títol
de llicenciatura o de grau en Dret i
que superin el curs de capacitació
professional i la corresponent prova
d’avaluació, en els termes que es
determinarà reglamentàriament.
Aquest curs i prova s’hauran de
superar dins dels dos anys següents
a la data d’aprovació del Reial Decret
que els reguli.

El títol habilitant s’estableix al
permetre un accés únic a ambdues

En segon lloc, pel que fa a les
societats professionals, s’habilita

Cal destacar alguns aspectes
concrets d’aquesta llei que poden
ser d’interès per a les persones
professionals de l’advocacia.

a les societats professionals
multidisciplinars l’exercici simultani
de l’advocacia i la procura per a poder
oferir i prestar un servei integral
de defensa i de representació. En
concret, s’autoritza que professionals
de l’advocacia i la procura s’integrin
en una mateixa societat professional
com a excepció al que preveu la Llei
2/2007, de 15 de març, de societats
professionals, que només permet
que les societats professionals
puguin exercir diverses activitats
professionals quan el seu exercici
no s’hagi declarat incompatible per
norma legal.
Sens perjudici d’això, per garantir
la imparcialitat i independència
de l’exercici de la respectiva
activitat professional, a més de
la incompatibilitat de l’exercici
simultani de les professions de
l’advocacia i la procura, s’estableix
que els estatuts de les societats
professionals l’objecte social de
les quals consisteixi en la prestació
de serveis jurídics integrals de
defensa i representació han de
contenir -de conformitat amb
el que prescriguin les normes
deontològiques de les respectives
professions- les disposicions
necessàries per garantir que els
professionals que assumeixin la
defensa o la representació dels
seus patrocinats puguin actuar amb
autonomia i independència i apartarse de qualsevol assumpte quan es
pugui veure compromesa la seva
imparcialitat.
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D’aquesta manera, societats de
professionals de l’advocacia podran
incorporar professionals de la procura
com a socis i sòcies professionals,
a l’igual que les societats de
professionals de la procura podran
incorporar professionals de
l’advocacia, preservant cadascun les
seves competències, responsabilitats
i obligacions pròpies. A més, aquesta
nova regulació permetrà sol·licitar i
oferir, mitjançant una única societat
professional, tots els serveis propis
de la defensa en judici dels drets de
les persones.
La llei també regula altres aspectes
que afecten directament a la procura,
com ara la modificació del Reial
Decret Llei 5/2010, de 31 de març,
i altres que res tenen a veure amb
l’objecte d’aquesta llei, com és la
modificació de l’article 49 de la Llei
9/2014, de 9 de maig, General de
Telecomunicacions.
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En tot cas, no volem deixar passar
l’oportunitat d’advertir que la
Disposició Final Primera de la Llei
preveu l’adaptació del Reglament
avui vigent (Reial decret 775/2011,
de 3 de juny) a les previsions de la
nova Llei en el termini de sis mesos;
és a dir, abans del 14 de maig de
2022, assumint que per garantir el
compliment dels tràmits preceptius
pugui resultar convenient ampliar el
termini.
Indubtablement l’ampliació d’aquest
termini no serà només convenient,
sinó del tot necessària perquè
l’adaptació del reglament es troba
a la fase inicial de la seva tramitació
(fase de consulta pública prèvia a
l’elaboració del text, oberta des
del 2 de febrer fins al 18 de febrer
del 2022) i encara està pendent
l’elaboració de la Memòria de l’Anàlisi
d’Impacte Normatiu i del tràmit
d’audiència i d’informació públiques.

La Llei no ha previst res sobre el
curs de formació (Màster) 2022-23 i
posterior, que tenen una tramitació
obligada per a la seva aprovació
per part de les universitats si per
a la seva verificació per part dels
organismes oficials establerts
a l’efecte, de forma que es
planteja un greu problema per a
la verificació en temps i forma
dels cursos esmentats, ja que
s’han d’adequar no només al
que indica la llei, sinó també al
que indiqui aquest reglament de
desenvolupament.
Tant les universitats com els
col·legis de l’advocacia i de la
procura de Barcelona ja han
advertit al Ministeri d’aquest
problema, de manera que
resulta previsible indicar que
les exigències previstes per als
Màsters no podran ser aplicables
-com a mínim- fins al curs 2023-24.
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PENAL
EL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
RECORDA LA PROHIBICIÓ
DE LA PRESÓ PER DEUTES
Sentència (Recurs d’Emparament
1723/20) de 7 març, del Tribunal Constitucional (Sala 2a)
La Sentència de la Sala Segona del Tribunal Constitucional,
de data 7 de març de 2022, ha
estimat el Recurs d’Emparament
d’un condemnat a qui se li va
revocar la suspensió de l’execució de la pena, com a conseqüència de no haver satisfet el
compromís de pagar la quantitat
de 2.100 euros a la víctima, en
concepte de responsabilitat civil.
Els arguments utilitzats per l’Alt
Tribunal per estimar el Recurs
d’Emparament es fonamenten,
en primer lloc, en que la decisió
de revocació i l’ordre d’ingrés
per complir la pena de privació
de llibertat, es va acordar sense
escoltar prèviament al condemnat.
Aquest requisit legal està regulat
en l’article 86.4 del Codi Penal.
D’altra banda, destaca la Sentència que l’ordre d’ingrés a presó es
basà únicament en l’incompliment
d’un compromís de pagament,
sense entrar a valorar qualsevol
altre tipus de circumstància.

El Tribunal Constitucional assenyala, tal i com recull la jurisprudència del Tribunal Europeu dels
Drets Humans, que la privació
de llibertat ha de ser imposada i
/ o revisada després d’un procés
contradictori, en el qual es concedeix la paraula al condemnat.
Aquesta necessitat també existeix
en els supòsits de revocació de les
formes substitutives de compliment de les condemnes de presó,
amb la finalitat de què es puguin
tenir en compte les circumstàncies personals del reu o d’altres
elements nous, que no es van
poder avaluar en el moment de
decretar la suspensió de la pena.
En la Sentència s’argumenta també
que la Llei no relaciona automàticament la revocació de la suspensió
a l’incompliment del compromís
de pagament, sinó que es requereix dur a terme la verificació de la
capacitat econòmica del reu, que
vindria a corroborar la prohibició de
la denominada “presó per deutes”.

LABORAL
ACOMIADAMENT PER
COMUNICACIÓ DE
CONTRAURE MATRIMONI:
NUL O SIMPLEMENT
IMPROCEDENT?
Sentència núm. 385/2022, de 9 de
febrer, del Tribunal Suprem (Sala
Social)

El Tribunal Suprem valora en aquesta
sentència si un acomiadament efectuat en frau de llei com a conseqüència de la comunicació per part d’una
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treballadora de la seva intenció de
contraure matrimoni, sol·licitant els
corresponents dies de llicència, és
simplement improcedent o nul per
vulneració de Drets Fonamentals.
A tal efecte, l’íter processal havia
començat amb una sentència del
Jutjat Social que considerava la improcedència en tant que l’article 32
de la Constitució -referent al dret a
contraure matrimoni- no al·ludeix a la
seva vulneració pel fet de ser dona.
El Tribunal Superior de Justícia de
Galícia, per la seva part, va canviar la
qualificació de l’acomiadament a nul,
entenent que l’ordenament contempla la prohibició del fet de discriminar
per raó de l’estat civil, el que tindria
encaix a l’article 14 de la Constitució,
a més d’estar expressament previst
a la Convenció sobre eliminació de
totes les formes de discriminació
contra la dona, feta a Nova York el
18 de desembre de 1979.
Així doncs, existint una sentència
contradictòria -STSJ d’Andalusia
(Sevilla) d’11 d’octubre de 2012
(rec. 3575/2011) que considera que
no hi ha vulneració de drets fonamentals, no li va quedar al Tribunal
Suprem més remei que fixar la
doctrina correcta.
Desprès de recapitular la jurisprudència constitucional i la doctrina
pròpia, la Sala estableix una sèrie
de premisses que farà servir per
a la resolució de la controvèrsia,
essent les principals:
L’article 14 de la Constitució no
al·ludeix a l’estat civil dins de les
prohibicions de discriminació, però
es tracta d’una fórmula oberta que
tampoc ho exclou.

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

Ressenyes Jurisprudencials 14

La lliure elecció de l’estat civil és
un aspecte inherent a la dignitat i
llibertat de les persones i per tant
ha de proscriure’s el tracte diferenciat per aquesta raó.
La doctrina del TEDH prohibeix el
tracte pejoratiu per raó de l’estat civil i, a més, la Convenció de
1979 vincula feminitat i matrimoni.
És per això que el Tribunal desestima el recurs de cassació per unificació de doctrina manifestant que
“adoptar una decisión peyorativa
para una trabajadora como consecuencia de que anuncia o contrae
matrimonio es, sencillamente,
infligirle un trato discriminatorio y
opuesto al artículo 14 CE.”.

CONTENCIÓSADMINISTRATIU
EL TRIBUNAL SUPREM
FIXA DOCTRINA SOBRE
EL VALOR PERICIAL DELS
INFORMES DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Sentència núm. 202/2022,
de 17 de febrer del 2022, de
la Secció Tercera de la Sala
Contenciós-Administrativa del Tribunal Suprem (rec.
5.631/2019, Ponent: Luis María Díez-Picazo Giménez).
A l’ordre contenciós-administratiu
és comú que l’administració faci
valer com a mitjà de prova els informes tècnics elaborats pels seus
propis serveis tècnics. Aquesta
pràctica planteja dubtes sobre la
valoració que ha de rebre aquest
mitjà de prova i si poden considerar-se autèntics informes pericials
amb els efectes i presumpcions
processals que això comporta.
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Aquesta qüestió ha estat analitzada
pel Tribunal Suprem a la sentència
comentada en la qual es recorda que
en Dret Administratiu no hi ha normes específiques sobre els mitjans
de prova ni sobre la seva valoració,
sinó que tant la Llei 39/2015 com la
LJCA es remeten a la LEC. Per tant,
per determinar la naturalesa i la força
probatòria dels informes i dictàmens
elaborats pels experts de l’administració s’haurà d’estar a la legislació
processal civil.

la importància d’aquesta dada atès
que no es pot eludir la procedència
purament administrativa d’un informe i cal examinar fins a quin punt
això ha influït.

Per tal que aquests informes de
l’administració puguin ser considerats dictàmens pericials hauran de
reunir les característiques de l’article
335 LEC: resultar necessaris sobre
coneixements específics per la
valoració de fets o circumstàncies
rellevants i haver estat elaborats per
persones que posseeixin els coneixements corresponents. En aquest
punt es reconeix que els funcionaris
i tècnics de l’administració, per la
seva formació i selecció així com
pel desenvolupament de funcions
tècniques o científiques, poden
tenir coneixements especialitzats
rellevants per tal d’emetre pericials.
Per tant, el personal al servei d’una
administració pot actuar com expert
en una matèria als efectes d’una
pericial. Tanmateix, recorda el Tribunal
Suprem que els dictàmens pericials
s’han de valorar seguint les regles de
la sana crítica.

En segon lloc, el Tribunal fa una
distinció en funció del caràcter de
dependència de l’expert que ha informat respecte a l’òrgan administratiu
cridat a decidir. És a dir, per molta
que sigui la capacitació tècnica o
científica de la persona concreta, no
és el mateix un funcionari inserit en
l’estructura jeràrquica de l’Administració activa que algú que -fins i tot
havent estat designat per al càrrec
per una autoritat administrativa- treballa en entitats o organismes dotats
d’una certa autonomia respecte
a l’Administració activa. Aquesta
circumstància de dependència es
vincula amb la causa de rebuig dels
pèrits de l’article 343 de la LEC relativa a “estar o haver estat en situació
de dependència (...) amb alguna de
les parts”. Per tant, mentre que el
funcionari inserit en l’estructura jeràrquica de l’Administració activa està
manifestament en situació de dependència, el llaç és menys acusat en
l’altre supòsit. Precisar i ponderar, en
cada cas concret, el major o menor
grau de dependència de l’expert respecte a l’òrgan administratiu cridat a
decidir és una cosa que, sens dubte,
ha de fer el jutjador al valorar aquests
informes.

Projectant aquest aspecte sobre
l’àmbit administratiu la sentència
afirma, en primer lloc, que no és el
mateix que un informe o dictamen
emanat de l’Administració es faci
valer com a mitjà de prova en un
litigi entre tercers o en un litigi en
què aquesta mateixa Administració
és part. En aquest últim supòsit, no
té sentit dir que l’informe o dictamen gaudeix d’imparcialitat i, per
això, mereixi un plus de credibilitat,
atès que qui és part no és imparcial. Així les coses, el Tribunal recalca

En tercer i darrer lloc, el Tribunal
Suprem deixa clar que no poden
ser considerats informes pericials
aquells informes que, fins i tot quan
han estat elaborats per autèntics
tècnics d’origen funcionarial, no
se sotmeten a ratificació i que no
poden ser objecte d’aclariments de
les parts (art. 346 i 347 LEC i art. 60
LJCA). Aquests informes no tindran
més valor que el que tinguin com a
documents administratius, i conseqüentment hauran d’esser valorats
com a tals.
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LA DECLARACIÓN DE BIENES EN EL
EXTRANJERO TRAS LA SENTENCIA
DEL TRIBUNAL DE LUXEMBURGO
Esaú Alarcón García
Col·legiat Núm.: 27.100

E

l pasado 27 de enero de 2022, el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea dictó una sentencia - asunto
C-788/2019, Comisión contra el Reino de España-,
por la que condenó a nuestro país por considerar
contrario al derecho de la Unión Europea el engranaje legal configurado por la Ley 7/2012 para obligar a la presentación de la obligación informativa de bienes y derechos
en el extranjero (conocida por el nombre de su formulario: el
modelo 720).
Concretamente, el conocido como Tribunal de Luxemburgo entiende que las sanciones formales por la no presentación, la presentación extemporánea o la presentación errónea del modelo
citado resultan contrarias a un principio basilar en el ordenamiento comunitario, como es el de libre circulación de capitales.
De la misma manera, también se considera contraria al
mismo principio la imputación de una ganancia patrimonial en
el IRPF para aquellos bienes en el extranjero respecto de los
que no se hubiera presentado el modelo 720 y respecto de
los que el contribuyente no pudiera probar que se obtuvieron
con una renta que fue objeto de tributación o en un período
impositivo en que el contribuyente no era residente. Este es
el famoso régimen de imprescriptibilidad de las rentas no de-

claradas en este formulario, que el citado tribunal considera
desproporcionado y que se creó de tal manera que podía
incluso afectar a situaciones consolidadas, es decir, a contribuyentes que ya habían ganado la prescripción de sus rentas
cuando entró en vigor la normativa.
Se podría decir que la aparición de esta obligación informativa hizo revivir prescripciones ganadas por el mero hecho de
no presentar un simple formulario informativo, algo ciertamente irrazonable. De la misma manera, y buscando comparativos, la creación del modelo 720 también situaba en peor
posición al que dejaba de presentarlo en plazo que al que
había cometido un asesinato o cualquier otro delito grave.
Por último, el citado tribunal también considera contraria a la
libre circulación de capitales la sanción específica del 150%
prevista para el caso de aplicarse a un contribuyente la ganancia no justificada que se acaba de comentar.
Es relevante que este tridente sancionador se considere
contrario al principio de libre circulación de capitales puesto
que, según jurisprudencia europea multisecular, ello determina que el fallo de la resolución se aplica tanto a los bienes
objeto de declaración -que son los inmuebles, las cuentas co-
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rrientes y las acciones y fondos y, próximamente, las criptomonedas- situados en la Unión Europea como a bienes situados en
territorios terceros, sean o no de baja fiscalidad e intercambien o
no información tributaria con las autoridades fiscales españolas.
La sentencia que se comenta supone la nulidad de las normas
reguladoras de las consecuencias antes citadas, por lo que debe
entenderse que nunca debieron ser aplicadas, es decir, desaparecen del ordenamiento jurídico como si no hubieran existido,
perdiendo su eficacia desde su mismísima entrada en vigor.
De todo lo expuesto, podemos señalar que el statu quo actual
de la obligación informativa fiscal para activos foráneos es el
siguiente:
En primer lugar, el modelo 720 continúa en vigor, debiendo
cumplirse con la obligación en el tradicional plazo del mes de
marzo de cada año. Lo que ocurre es que el incumplimiento de este deber informativo no va a poder determinar las
consecuencias antes citadas, si bien sí que podría aplicarse el
régimen sancionador interno por incumplimientos informativos, mucho más laxo, previsto básicamente en los artículos
198 y 199 de la Ley General Tributaria.
En segundo lugar, respecto de aquellas personas que no han
cumplido con el deber informativo en el pasado, y que han
tenido que asumir alguna de sus consecuencias, se abren
varios escenarios:
Por lo que se refiere a los procedimientos judiciales en marcha, la práctica totalidad de tribunales de justicia han dictado
providencias para la suspensión de los procedimientos en
espera de esta resolución. Lo razonable sería que el Tribunal
Supremo levantara la suspensión del procedimiento que se
encuentra admitido y pendiente de resolución por la sección
de enjuiciamiento de la Sala 3ª, dictando a la mayor brevedad
una sentencia que, a todas luces, tendría un efecto en cascada -por su condición nomofiláctica- en el resto de órganos
jurisdiccionales. Sin embargo, algunos tribunales -salvo el
catalán, pendiente de la resolución de la cuestión prejudicial que planteó al propio Tribunal de Luxemburgo también
por la normativa del modelo 720- ya han empezado a dictar
providencias para levantar esas suspensiones, a la vista de la
sentencia objeto de este comentario.
Por lo que se refiere a los procedimientos administrativos en
curso, lo deseable sería que el Tribunal Económico- administrativo Central sentara doctrina en la materia de forma ágil,
para así generar también un efecto en cascada con respecto
al resto de la organización de revisión en vía tributaria.
En ambos casos, lo lógico será que las resoluciones estimaran las pretensiones de los contribuyentes, procediendo a
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la devolución de las cantidades ingresadas en concepto de
IRPF, recargos, sanciones e intereses.
Por lo demás, al tratarse de una resolución con expresa condena en costas, en el seno de un recurso por incumplimiento
derivado de un previo procedimiento de infracción que inició
la Comisión Europea, y en el que la guardiana de los Tratados
emitió un dictamen motivado durísimo, dándole la oportunidad al Reino de España de modificar la normativa, resulta
evidente que la actuación del poder legislativo ha generado
un daño a los contribuyentes afectados y, por tal motivo, deberá indemnizarles a través de alguno de los procedimientos
especiales previstos en la normativa administrativa.
Ante ello, se abren varias casuísticas para personas que
hubieran satisfecho cuotas de IRPF, recargos o sanciones tributarias por el incumplimiento de esta obligación informativa
que, ahora, hayan ganado firmeza.
Por un lado, si el contribuyente en cuestión hubiera recurrido
la liquidación hasta la última instancia judicial posible, podrá
acudir al procedimiento de responsabilidad patrimonial del
estado legislador. Es especialmente interesante el hecho de
que el Tribunal Supremo ha considerado que cabe entender
como recurso, a efectos de acudir a la responsabilidad patrimonial, la utilización de cualquier mecanismo de revisión, sea
ordinario o especial, admitiéndose por ejemplo la previa e infructuosa reclamación por la vía de la nulidad del artículo 217
LGT. Asimismo, diversas resoluciones del TS han flexibilizado
los estrictos términos en los que quedó encorsetada la reclamación de responsabilidad patrimonial por las leyes siamesas
39 y 40 de 2015, por lo que cabe plantear acudir a esta vía
incluso transcurridos los plazos legales señalados a estos
efectos. No se olvide también, en materia de responsabilidad
patrimonial, que en breve plazo también tendremos una resolución del Tribunal de Luxemburgo que con toda probabilidad
determinará la anulación de parte de la normativa española, al
ser contraria a los Tratados de la Unión.
Por otro lado, si el ciudadano no hubiera impugnado las liquidaciones recibidas por el incumplimiento del modelo 720,
aceptándolas y pagando la deuda o sanción recibida sin iniciar discusión alguna frente a la Agencia Tributaria, se puede
probar fortuna en alguno de los procedimientos especiales
previstos en la LGT, ya sea el de nulidad, ya sea el de revocación, que han sido interpretados recientemente de forma
abierta por parte de nuestro Alto Tribunal.
Previsiblemente cuando se publique esta tribuna se habrá
producido un cambio normativo, dando cumplimiento a los
designios anulatorios del tribunal europeo y devolviéndonos
al 2012. Eso sí, con una obligación informativa adicional: el
modelo 720.

QUÈ SÓN ELS
PLANS DE MESURES
ANTIFRAU?
L’autora realitza una didàctica exposició sobre el Pla de Mesures Antifrau com element
del sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que haurà de
ser dissenyat i implementat a les seves estructures per tots aquells ens públics que siguin
entitat decisora o executora dels coneguts com a fons Next Generation.

María Tornos de Gispert
Col·legiada Núm: 30.675

E

l Pla de Mesures Antifrau (en endavant,
PMA) és un element del sistema de gestió
del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència (en endavant PRTR) confeccionat per l’Estat i que haurà de ser dissenyat
i implementat a les seves estructures per tots aquells
ens públics que siguin entitat decisora o executora
dels coneguts com a fons Next Generation. Tanmateix,
el sector privat, quan sigui receptor final d’aquests
fons, també estarà obligat a assumir mesures de control sobre el frau, la corrupció i els conflictes d’interès
en mèrits al PMA.
En efecte, en data 13 de juliol de 2021, el Consell de
la Unió Europea va aprovar el PRTR de l’estat espanyol, instrument necessari per a poder accedir a un
dels instruments financers contemplat al programa de
recuperació de la Unió Europea Next Generation: El
Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència. En
aquest PRTR l’estat va recollir el conjunt d’inversions
que es realitzaran i el programa de reformes previstes, dictant, a fi de complir amb el mandat del Consell

Europeu per poder accedir a aquest tipus de finançament, l’Ordre HFP/1030/2021 de 29 de setembre per
la que es configura el sistema de gestió del PRTR
(en endavant, l’Ordre).
Un dels elements d’aquest Sistema de Gestió és el
PMA recollit a l’art. 6 de l’Ordre, a on s’estableix que
“tota entitat, decisora o executora que participi en
l’execució de les mesures del PRTR haurà de disposar
d’un Pla de mesures antifrau que li permeti garantir
i declarar que, en el seu respectiu àmbit d’actuació,
els fons corresponents s’han utilitzat de conformitat
amb les normes aplicables, en particular, en el que es
refereix a la prevenció, detecció i correcció del frau, la
corrupció i els conflictes d’interessos”.
Els elements configuradors del PMA poden ser observats al redactat de l’art. 6 apuntat, pel que destacarem, aquí, les següents reflexions sobre el mateix:
En primer lloc podríem dir que, així com pel sector
privat la reforma l’any 2010 de la LO 10/1995 del
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Codi Penal va ser el detonant per començar a
treballar els Models de Prevenció de Delictes i els
sistemes de compliance, en el sector públic haurà
estat l’Ordre l’incentiu que resultava necessari per començar a treballar també sobre aquests
sistemes.
El PMA és un element d’un sistema de gestió que ha
de ser implementat a les estructures dels ens obligats i, per tant, no és assimilable a una auditoria ni a
una certificació.
No ha de ser entès únicament com un requisit per
accedir al finançament dels fons Next Generation, sinó com una eina més d’ajuda pels Sistemes
d’Integritat dels ens públics així com pel correcte
compliment normatiu de les institucions i respecte
de les bones pràctiques. És a dir, serà adient valorar l’aprofitament dels anàlisis i mesures de control observats al PMA per a la gestió d’altres fons
(addicionals als europeus) o finançaments amb que
pugui comptar l’ens públic així com per la gestió
d’altres processos. És també recomanable normalitzar i integrar els controls del PMA als processos de
l’ens obligat, evitant, per exemple, la duplicació de
procediments.
És cert que el PMA permet accedir als instruments de finançament del Consell Europeu però,
al mateix temps, permet també controlar-los disminuint, així, eventuals responsabilitats i tractant
de garantir un bon ús i destí dels fons facilitats o
obtinguts.
Resultarà necessària una implicació absoluta de la direcció política i tècnica dels ens públics, doncs sense
la mateixa, sense predicar amb l’exemple i fer caure
en cascada els valors i necessitats d’aquest sistema
de gestió, el mateix serà molt més difícil d’implementar a les seves estructures.
S’ha de prendre també consciència de que no serà
suficient amb la generació i aprovació del PMA per a
aconseguir el finançament que es pretén, sinó que
aquest haurà de ser de manera eficaç implementat
a l’ens de què es tracti i revisat contínuament, haurà
de viure dins de l’organització, a fi de ser continu i
adaptat a canvis estructurals o procedimentals de la
institució, normatius, jurisprudencials, etc. Es tracta,
en definitiva, de generar un dels elements necessaris per crear un Sistema de Gestió del PRTR vàlid i
eficaç que haurà d’ésser supervisat, informat i tractat
sota l’observança del principi de millora contínua.
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Cal fer esment també
a qui serà l’autoritat de control sobre
l’existència i validesa
del PMA, entenent
que serà la Intervención General de
la Administración
del Estado (IGAE)
i l’Oficina Nacional
de Auditoría (ONA)
segons es recull al
RDL 36/2020 i a la
Resolució de 7 d’abril
de 2021 de l’IGAE.
Qüestió interessant
i no resolta és quins
seran els criteris de
valoració d’aquests
ens per a realitzar els
seus anàlisis sobre la
validesa dels PMA,
podent ésser, potser,
la revisió de l’existència dels elements
de l’art. 6 de l’Ordre,
la confecció dels
qüestionaris d’autoavaluació així com de
la Memòria Anual del
PMA. En cas de no
superar el filtre de
suficiència cap entendre que les sancions a imposar als ens seran les de no concessió o pèrdua de la
subvenció pels supòsits més greus d’incompliment
o bé de sancions percentuals sobre les subvencions
concedides.

UN DELS
ELEMENTS
D’AQUEST
SISTEMA DE
GESTIÓ ES
RECULL A L’ART.
6 DE L’ORDRE.
ÉS EL PLA
DE MESURES
ANTIFRAU
(PMA), QUE
HA DE SER
CREAT AD HOC
I DE MANERA
ESPECÍFICA
PER A CADA ENS

Finalment farem esment també a la publicació realitzada per alguns ens públics de PMA que poden
constituir bones guies rectores i eines d’ajuda per a la
confecció dels mateixos. No obstant, cal tenir present
que les mateixes no són documents als quals els ens
es puguin adherir sense més per complir amb l’art. 6
de l’Ordre sinó que, en qualsevol cas, els PMA han
d’adaptar-se a aquestes guies rectores i ser creats ad
hoc i de manera específica per a cada ens. És evident
que no tots tindran, a partir de les seves diferents activitats, ni els mateixos riscos ni els mateixos procediments o controls a ésser valorats. Ens referim, per
exemple, a la Guia preparada per la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis o l’Oficina
Antifrau de Catalunya entre d’altres.

TIEMPOS DE JUSTICIA
PENAL INTERNACIONAL EN
LA UCRANIA INVADIDA
El autor realiza una detallada exposición de las consecuencias jurídicas de la invasión de
Ucrania, y aboga por la oportunidad del momento histórico para crear una verdadera
Justicia Penal Internacional y unos Tribunales con las máximas garantías de enjuiciamiento
de estos delitos.

David Querol Sánchez
Col·legiat Núm: 38.654
President de la Comissió de Justícia
Penal Internacional i Drets Humans
de l’ICAB

H

emos podido ver que el 24 de Febrero de
2022 se rompió un paradigma tras la invasión de Rusia a Ucrania. Más allá de lo que
deparaba la invasión, ya era claro que nada
volvería a ser igual tras un apoyo claro e
incondicional de gran parte de la mayoría de la sociedad
internacional, al pueblo ucraniano.
Actualmente, se está empezando a hablar de denuncias
presentadas en el Tribunal Penal Internacional de la
Haya contra el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, tras
su orden de invasión al país vecino. En este contexto se
analizan ciertos puntos fundamentales que tienen causa
en el conflicto bélico y que se erigen en el marco de la responsabilidad penal internacional y la vulneración de los
derechos humanos.
El Derecho Internacional deja claro el marco normativo
de la regulación de la Guerra o los conflictos bélicos. Por
un lado, existe el denominado “Ius in bellum” o “Derecho
a la Guerra”, (asociado al Derecho Internacional Humanitario), configurándose éste como el derecho legítimo de un

Estado para el uso de la fuerza armada frente a amenazas
de otros países, con la finalidad de defenderse de los agresores y de proteger la sociedad y su territorio.
El uso de la fuerza armada de manera justificada, proporcionada y en ejercicio de la legítima defensa viene amparándose bajo el techo de la Carta de las Naciones Unidas
de 1945 en su artículo 51. El alcance de dicha disposición
debe entenderse en el marco de un sistema defensivo por
el que se permite a los Estados constituir una acción armada que impida una agresión exterior hacia sus derechos
soberanos. Y es precisamente, en este contexto, donde debemos encuadrar la acción armada del pueblo ucraniano.
Por otra parte, tenemos el “Ius ad Bellum” (Derecho
contra la prevención de la Guerra) que aunque no exista
justificación desde el punto de vista de la intervención e
invasión bélica en Ucrania, Rusia ha tratado de justificar
su intervención militar con el pretexto de un supuesto
peligro inminente de genocidio sobre la región rusa en el
Donbass, invocando un derecho a la defensa territorial
bajo el que emplea el uso de la fuerza armada.
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Es del todo claro que Rusia para poder defenderse de una
supuesta defensa al genocidio, podría haber, firmado, adherido y ratificado el Tratado de Roma y que por tanto la
Corte Penal Internacional podría haber investigado y juzgado, esta denuncia de delitos internacionales graves como
es el caso del genocidio. Pero no lo ha hecho. Además en
relación a la utilización de la fuerza armada de un Estado
contra otro el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas
indica que “los Estados se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o
a la política interna de cualquier estado”. Exceptuando el
principio de defensa propia (que no es el caso en relación a
Rusia) y tras decisión adoptada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas según el Capítulo IV de la propia
Carta de las Naciones Unidas. Y éste no ha sido el caso y
más bien ha sido a espaldas de las Naciones Unidas.
Se ha podido observar, que se han cruzado líneas rojas
en una situación bélica armada, cuando la población civil
indefensa debe de intervenir de manera activa, para la
defensa del resto de población y de los propios bienes e
intereses, frente a milicianos rusos.
Además, existe una innumerable cantidad de desplazados
y refugiados huyendo de Ucrania (actualmente más de 3
millones de personas) con la finalidad de preservar la vida.
Estos hechos son efectos claros del conflicto bélico en
la región y ha provocado la vulneración de derechos así
como la perpetración de crímenes de lesa humanidad.
Está claro que decir la palabra guerra, provoca elementos
de clasificación por parte de la Sociedad Internacional y
las Naciones Unidas en Ucrania, y que por tanto estamos
en una contienda bélica más allá de los argumentos realizados por las partes, esto es un hecho.
Conceptos como invasión, crímenes de agresión, corredores
humanitarios y zona de exclusión, entre otros, son los que en
los últimos días se encuentran en los medios de comunicación y en la sociedad de la Unión Europea e Internacional.
Hemos de recordar que son los hechos los que determinan
la legalidad; y las pruebas, las que demuestran la justicia.

Actualitat 21

el Tribunal de Justicia por parte de Ucrania en la petición
de medidas provisionales solicitadas a la Corte en fecha
27 de febrero de 2022 bajo el número 2022/4.
Otra posibilidad que aparece, es la apertura de un procedimiento Penal Internacional si prospera la petición
por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, caso
claramente improbable debido a que Rusia forma parte
del mismo, y tiene derecho de veto, y por tanto tampoco
Rusia se auto inculparía como Estado para poder ser juzgado en un Tribunal Internacional.
Debe hacerse hincapié en el hecho de que Rusia no es
firmante del Tratado de Roma, cuyo objetivo precisamente es el de poner fin a los crímenes presentes y futuros
que puedan perpetrar dirigentes, configurándose para los
Estados firmantes como un deber jurídico para el ejercicio de su jurisdicción penal frente a los responsables de
crímenes de guerra (dirigentes y ex dirigentes de estados)
en el marco internacional. El hecho de que Rusia no sea
parte del Estatuto de Roma, obstaculiza la acción penal
de la Corte Internacional Penal para promover acciones
por los crímenes cometidos por parte del Estado invasor o
contra la persona ejecutora encabezada por su dirigente,
Vladimir Putin.
En cuanto a los delitos, si serían competentes para la
Corte Penal: crímenes de guerra, el genocidio e incluso
la vulneración del derecho humanitario, cuyos tratados
internacionales (Convenio de Ginebra de 1949) junto con
sus protocolos que obligan a todos los estados, más allá
de su ratificación o no, así como la obligación de mantener los elementos básicos de protección de la población
civil ucraniana, especialmente de mujeres embarazadas,
niños y ancianos.
En Ucrania no se han respetado estos elementos que básicamente se traducen en respetar los corredores humanitarios. Vemos cómo la población civil es víctima de ser
escudos humanos frente a los ataques entre las tropas de
un mando y del otro, sin respetar la zona de exclusión y la
huida de la población que quiere salir de sus poblaciones,
protegiendo el bien más preciado que son sus vidas y la de
sus familiares.

Por los medios de comunicación, se ha interpelado a la intervención de la Justicia Penal Internacional. Se ha hablado de la apertura de una investigación en la Corte Penal
Internacional por parte del fiscal general de dicho tribunal
de ámbito Internacional, el Fiscal Karim Khan, tras la petición de 39 Estados, el pasado 3 de marzo de 2022.

Se han registrado hasta la fecha tres millones de desplazados y otros tantos millones de refugiados huyendo en búsqueda de supervivencia, circunstancia que se pronostica
como la mayor crisis de desplazados de un conflicto bélico
desde la II Guerra Mundial.

También se habla de denuncias realizadas (por crímenes
de lesa humanidad contra Rusia), en la misma Corte y en

Estos datos pueden ser elementos fundamentales para el
apoyo y la necesidad de enjuiciamiento en la Corte de Jus-
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ticia Penal, pudiendo con ello cambiar las normas para la
persecución de los delitos graves cometidos al amparo de
la invasión y la vulneración de los derechos de los civiles
en Ucrania, a la vista del mundo.
A principios de los años noventa se crearon por parte
de la Corte Penal Internacional, tribunales especiales
destinados al enjuiciamiento de delitos graves cometidos
por países no miembros de la Corte como es el caso de la
antigua Yugoslavia instituido, el 11 de febrero de 1993,
y el de Ruanda instituido el 8 de noviembre de 1994. La
constitución de estos Tribunales son la prueba y la posibilidad de juzgar a Rusia frente a la falta de sometimiento al
Estatuto de Roma y a la competencia del Tribunal Penal
Internacional.
Es por ello que resulta importante recabar todas las
pruebas, testigos y declaración de víctimas a los efectos
de invocar en un futuro y ante la creación de un Tribunal
Internacional Penal Especial para el caso de Ucrania, todos
aquellos derechos humanos que se hayan visto vulnerados
por parte de Rusia y sus mandatarios para que sean juzgados por crímenes internacionales a instancia de las víctimas,
civiles, menores y mujeres embarazadas, en muchos casos.
La gran dificultad es la búsqueda de pruebas y de víctimas
que puedan acreditar fehacientemente la violación de sus
derechos y de la aplicación de la justicia.
En las reglas básicas de enjuiciamiento en estos tribunales
especiales, la dificultad son los costes para la investigación
y la obtención de las pruebas con la finalidad del enjuiciamiento. Elemento importante es dotar de economía y
medios al Tribunal para impulsar estos procedimientos,
ya que los dotaría de garantías y legitimación frente a la
Sociedad Internacional, dando importancia al Tribunal y
al trabajo realizado con la finalidad de la búsqueda de la
verdad y del reconocimiento de las víctimas y su memoria
La importancia en los actuales hechos en Ucrania, y a la
vista de toda la Sociedad Internacional, las imágenes, las
informaciones veraces y las pruebas claras y concisas de
delitos cometidos contra la población civil, son de vital
importancia y sirven para que podamos aprender del pasado, pensando en la memoria histórica y reconocimiento
futuro de las víctimas. Juega un papel importante en este
sentido la actuación de las instituciones que defienden la
legalidad y justicia nacional. Fiscalías de terceros países
como es el caso de España, donde su fiscal General del
Estado, Dolores Delgado, pues se están aprobando mecanismos legales de investigación, guarda y obtención de
pruebas y declaraciones, encaminadas al futuro para ser
utilizadas y aportadas en los tribunales que las requieran
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DEBEMOS
RECORDAR
QUE SON LOS
HECHOS LOS QUE
DETERMINAN LA
LEGALIDAD; Y LAS
PRUEBAS, LAS QUE
DEMUESTRAN LA
JUSTICIA.

en un procedimiento
judicial.
Se crea con ello un
nuevo reto para
este Tribunal Penal
Internacional que
empezó su labor en
1992 y que bebe del
espíritu de los juicios
de Núremberg.

Su trayectoria como
Tribunal, se ha
visto mermada a
limitarse a juzgar a
expresidentes y ex
dictadores muchos años después de sus mandatos, y con
consecuencias, muchas veces excesivamente limitadas en
el resultado de búsqueda de la verdad y de la auténtica finalidad de establecimiento de la Justicia y su implantación
a nivel mundial.
Hemos visto en estos últimos años la apertura de procedimientos penales internacionales contra dirigentes como
es el caso de Venezuela (Estado adherido al Estatuto de
Roma y a cuyo Presidente se le imputan crímenes de lesa
humanidad), dando pie a un nuevo rol y avance de la
Justicia Internacional, en la búsqueda de la verdad y el
enjuiciamiento de los responsables de crímenes contra la
humanidad a la vista de toda la sociedad internacional,
más allá de sus consecuencias y efectos.
La justicia internacional viene a ser clave en el episodio
que actualmente se vive con la guerra en Ucrania, siendo
evidente el apoyo de las principales fuerzas que han dado
pie a la constitución de los principios sobre los que hoy se
sustenta la justicia internacional como son la Unión Europea, la ONU, la OTAN y otras entidades y organismos
que se han posicionado en contra de la invasión de Rusia
a Ucrania y que buscan el objetivo común de imponer la
paz y la seguridad internacional.
Es el momento de poder crear una Justicia Penal Internacional y unos tribunales con las máximas garantías de
enjuiciamiento de estos delitos, en su mayoría de carácter
imprescriptible, y de conformidad con el Derecho Penal
Internacional, cuyas bases deben consolidarse ante estas
situaciones de injusticia junto con la legitimidad de la sociedad internacional para avanzar así en una Justicia y unos
Tribunales penales internacionales, que no sea de efectos
simbólicos y que produzcan verdaderas consecuencias efectivas, en la reparación del daño en las víctimas.
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APROXIMACIÓ A LA
RESPOSTA CONTRACTUAL I
LEGAL DAVANT UN CAS DE
MALTRACTAMENT ANIMAL
Les autores realitzen una interessant introducció al Dret Comparat en matèria de protecció
animal i constaten que totes les reformes legals en aquesta matèria, ens porten a un canvi
de paradigma legal i social.

Júlia Gallel Moragues
Col·legiada Núm: 46.047

E

l passat mes de febrer es va fer viral a les
xarxes socials el vídeo d’un futbolista d’un
club de la Premier League on sortia donant puntades, bufetejant i tirant objectes
als seus dos gats. En pocs dies, el vídeo
ja comptava amb més de 2 milions de visualitzacions.
Més enllà del rebuig social i de molts dels seguidors del
seu club, les conseqüències legals tampoc es van fer
esperar.
La primera: en l’àmbit privat. Malgrat disculpar-se de
forma immediata (tant el futbolista a títol individual com
el seu club), el jugador va ser sancionat pel seu club amb
250.000£ (gairebé 300.000€ al canvi) i un dels principals sponsors del futbolista va rescindir el contracte de
patrocini.
La segona: en l’àmbit públic. La policia anglesa va obrir
una investigació en col·laboració amb l’organització
Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals

Ariadna Colomer García
Estudiant de Grau en Dret

ELS
ORDENAMENTS
JURÍDICS
BRITÀNIC I
FRANCÈS NO
SÓN, PERÒ,
ELS ÚNICS QUE
HAN OPTAT PER
UNA CREIXENT
PROTECCIÓ
DELS DRETS
DELS ANIMALS

(“Reial Societat per
a la Prevenció de
la Crueltat envers
als Animals”). De
moment, al jugador
ja se li ha retirat la
custòdia dels gats.
No obstant, si la
investigació revelés
un acte delictiu,
al futbolista se li
podrien imposar importants sancions.
Cal tenir en compte
que, després de la
reforma de 2021 de
l’Animal Welfare Act
2006 (“Llei del Benestar Animal”), la
normativa britànica
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contempla penes de fins a cinc anys de presó i/o multes
de quantia il·limitada per la comissió d’actes de crueltat
animal.
La tercera: en el seu país d’origen (França). Sens perjudici de les previsions de dret internacional privat i de
l’eventual aplicació del principi “non bis in idem” al cas
en concret (qüestions que excedeixen l’objecte d’aquest
comentari), la conducta del futbolista s’està investigant
també a França atès que el Codi Penal Francès permet la
persecució d’actes criminals realitzats a l’estranger. De
nou, com ha succeït a Anglaterra, a França també s’han
endurit les penes contra la crueltat animal recentment
mitjançant la LOI n° 2021-1539 du 30 novembre 2021
visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter
le lien entre les animaux et les hommes (“Llei destinada
a lluitar contra el maltractament animal i enfortir el lligam
entre animals i humans”). A mode d’exemple, després
de la reforma, certs actes de maltractament animal
han passat d’estar sancionats amb una multa de fins
30.000€ i pena de fins dos anys de presó, a una multa
de fins 40.000€ i pena de fins tres anys de presó.
Els ordenaments jurídics britànic i francès no són, però,
els únics que han optat per una creixent protecció dels
drets animals.
A l’ordenament jurídic espanyol, la Ley 17/2021, de 15
de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley
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Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el
régimen jurídico de los animales ha reconegut que els
animals són “éssers vius dotats de sensibilitat”. Aquesta llei, en vigor des del passat 5 de gener de 2022, no
només comença a diferenciar els animals dels béns
mobles, sinó que també preveu certes obligacions relatives a la cura de l’animal i a la garantia del seu benestar.
No obstant, no modifica les conseqüències legals per la
comissió d’actes de maltractament animal [Actualment,
actes de maltractament animal sense causar la mort,
greus seqüeles i diferents de l’explotació sexual estan
penats amb multa d’un a sis mesos (equivalent a un
rang de 60€ a 72.000€) i pena d’inhabilitació especial de
tres mesos a un any per l’exercici de professions relacionades amb animals i per la tinença d’animals (vid. article
337.4 del Codi Civil)].
Ara bé, precisament pocs dies després de la publicació
a les xarxes del vídeo esmentat al principi d’aquest comentari, el Consell de Ministres va aprovar dos avantprojectes de llei en matèria de protecció de drets dels
animals: (i) Anteproyecto de Ley de protección, derechos
y bienestar de los animales; i (ii) Anteproyecto de Ley
Orgánica de modificación de la ley orgánica 10/1995, de
23 de noviembre, del código penal, en materia de maltrato animal. Toca esperar a veure què succeeix durant la
seva tramitació, però si s’aproven amb les redaccions actuals, suposaran un enduriment de les penes imposades
per la Comissió d’Actes de Maltractament Animal.

LA MODULACIÓ DEL GRAU
PER RAÓ DE LA QUANTIA
BASE, ALS CRITERIS 2020
Tercer lliurament de la sèrie d’articles iniciada a MJ335, i que tenen la finalitat de divulgar
i donar la màxima transparència possible a la forma en què s’apliquen els nous Criteris
2020 a la Comissió d’Honoraris de l’ICAB. Després d’abordar temàtiques en Dret de
Família i Arrendaments, en aquesta ocasió analitzem la modulació del grau per raó de la
quantia de base.

Frederic Munné i Catarina
Col·legiat Núm.: 17.921
Diputat de la Junta de Govern,
responsable de la Comissió
d’Honoraris ICAB

E

ls criteris orientatius de l’ICAB varen entrar
en vigor el 5 de març del 2020 i són d’aplicació des d’aquella data a qualsevol taxació
de costes o jura de comptes, amb independència de la data d’inici del procediment o
actuació judicial o de la data de confecció de la minuta
(Disposició Final).
La valoració dels honoraris pondera principalment
factors relatius a l’interès econòmic litigiós i al grau
de treball. Tanmateix el grau de treball té en compte
el tipus de procediment, la fase respecte de la qual es
planteja la taxació, la possible complexitat i el temps
(criteri 4.1). Per tot això, l’import dels honoraris repercutible en costes resulta d’aplicar un dels divuit graus
de treball relacionats en el criteri 6, sobre la concreta
quantia base o interès econòmic litigiós (criteri 4.2).
En general, el grau ve determinat pel tipus de procediment o actuació davant de la qual ens trobem. Per
tant, a mode d’exemple, si es tracta de les costes
d’un procediment ordinari o d’un verbal seran aplica-

Begoña Rodríguez Fernández
Col·legiada Núm.: 28.818
Cap d’Honoraris de l’ICAB

bles el grau 4t o 5è, respectivament, com a grau propi
assignat a aquells procediments en el criteri 6.
Ara bé, una vegada sabem el grau, i per tant el percentatge, a aplicar sobre la quantia base, on el primer
grau és el 33,33% (art. 394.3 LEC), cal modular el
grau aplicable al cas concret en funció de tres variables: la pròpia quantia (criteris 11.9 i 11.10), la complexitat o dificultat del cas (criteri 7.2 i 7.3) i el temps de
dedicació (criteri 7.2).
En efecte, per modular el grau aplicable al cas concret
cal tenir en compte que en quanties base reduïdes
s’estima raonable aplicar un grau superior al que
correspondria per l’actuació minutada, de la mateixa
forma que en quanties base elevades, a més de prescindir de la quantia en allò que excedeixi de la prevista
per a l’accés cassacional, de 600.000€ (art. 477.2.2º
LEC), es preveu una moderada reducció de grau si
la quantia base supera la meitat d’aquesta ‘summa
gravaminis’. La manca d’escales en els Criteris 2020,
per expressa exigència de les autoritats de la com-
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petència, implica l’absència de trams acumulats que
permetin un increment progressiu dels honoraris a
mesura que s’incrementa la quantia base, la qual cosa
implica que, en supòsits de quantia base reduïda o
elevada, el resultat d’aplicar un mateix grau de treball
per a totes les quanties base impliqui uns honoraris
resultants excessivament desproporcionats, donant
uns resultats poc raonables per excessivament baixos o elevats, respectivament, la qual cosa no seria
ajustada a la ponderació de tots dos factors que preveu el criteri 4.1.
En conseqüència, per a compensar aquesta distorsió,
hi han dos supòsits on la pròpia quantia base determina una modulació del grau aplicable:
a) Quan la quantia base no superi, i per tant sigui
igual o inferior, a la legalment prevista com a indeterminada, de 18.000 € (art. 394.3 LEC).
b) Quan la quantia base superi la meitat de la legalment prevista per a l’accés cassacional, de 600.000
€ (article 477.2.2º LEC), és a dir, quan sigui superior
a 300.000 €.
Si la quantia base no supera la legalment prevista com
a indeterminada (18.000€), per a compensar la distorsió que, en actuacions amb un mínim de fonamentació jurídica pot implicar una quantia base reduïda,
s’estima raonable estar al grau superior d’aquell que
correspondria per raó del tipus de procediment o actuació (criteri 11.10). En conseqüència, si es tracta, a
mode d’exemple, de les costes d’un procediment ordinari on la quantia base és de 16.000€, es partirà del
grau 4t, com a propi d’aquell, però s’estimarà adequat
tenir en compte el grau superior, això és, el grau 3r.
I si es tracta de les costes d’un incident de mesures cautelars on la quantia base és indeterminada de
18.000 €, es partirà del grau 9è, que és l’específic
d’aquell, però s’estimarà adequat tenir en compte el
grau superior, això és, el grau 8è.
Tanmateix, quan l’import resultant de qualsevol actuació, amb una mínima fonamentació jurídica, prevista
en un grau superior al grau 15è, sigui inferior al que
resultaria d’aplicar el grau 15è del Criteri 6, sobre una
quantia indeterminada (18.000€), que es correspon a
un escrit d’al·legacions mínimament fonamentat (criteris 11.1 i 11.2), es considera més adequada aquesta
última opció prevista en el mateix criteri 11.10, consistent en aplicar directament l’esmentat grau 15è del
Criteri 6, sobre una quantia indeterminada (18.000€).
Per tant, si es tracta, per exemple, de les costes d’un
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incident de liquidació d’interessos on la quantia base
són 3.000 €, i la càrrega de treball i de dedicació de
temps ha estat l’habitual en aquest tipus d’incidents,
es considera més adequat aplicar directament el
grau 15è, sobre un indeterminat, de 18.000€, la qual
cosa dona un resultat més ajustat a la feina feta, el
que resultaria d’aplicar el grau 10è (un grau superior
al grau 9è com a propi d’aquella actuació), sobre l’interès litigiós real.
A les actuacions, recursos o actuacions expressament
previstes en els graus 14è a 18è, ambdós inclosos
(com ara recursos de reposició, assistències i compareixences penals o escrits de mer tràmit), la quantia
base s’estima sempre indeterminada (criteri 11.2) i no
s’aplica el grau superior ni es pot aplicar directament
el grau 15è del criteri 6, atès que és la pròpia i específica actuació professional (reposició, assistència o
actuació concreta) la que determina estar sempre a
la quantia indeterminada (18.000€), d’acord amb el
criteri 11.2, prescindint de l’interès litigiós real propi
d’aquestes concretes actuacions. Així, per exemple,
si es tracta de les costes d’una assistència penal o la
presentació d’un escrit de tràmit a la fase d’instrucció d’un procediment penal abreujat, la quantia base
és la indeterminada de 18.000€ (criteris 11.1 i 11.2),
tot aplicant sobre aquests 18.000€ el grau 17è o 18è,
respectivament, sense pujar al grau superior (16è i
17è, respectivament) ni poder aplicar directament el
grau 15è.
Ara bé, com veurem, aquesta previsió dels apartats 9
i 10 del criteri 11 sobre la modulació de grau en funció
de la quantia, no s’ha d’aplicar d’una forma literal, sinó
tenint en compte el context del cas concret i el conjunt dels criteris aplicables al cas, atès que l’esmentada manca d’escales en els Criteris 2020, per expressa
exigència de les autoritats de la competència, implica
que el sistema emprat d’increment o reducció de grau
per a quanties reduïdes o elevades, duria a salts poc
raonables quan la quantia passa de 18.000€ a 18.001€
o més, en què de sobte, malgrat augmentar la quantia
base en un euro o més, els honoraris repercutibles en
costes serien força més reduïts en deixar d’augmentar-se un grau per raó de quantia reduïda. I en sentit
invers passaria si se’n fes una aplicació literal quan la
quantia base passa de 300.000€ a 300.001€ o més,
en què de sobte es reduirien molt els honoraris resultants en baixar dos graus, malgrat s’augmentés la
quantia base en un euro o més.
En efecte, l’aplicació del Criteri 11.10 implica que en
quanties lleument superiors a la indeterminada, mal-
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grat s’incrementi la quantia base, resulti una minuta
en costes inferior, per la qual cosa, en aquests supòsits, s’estima més raonable i equitatiu, de conformitat amb el criteri 4.3, prescindir en aquests casos
de la quantia base real i tenir en compte una quantia
base indeterminada, de 18.000€ (article 394.3 LEC),
acceptant la raonabilitat del resultat lleugerament
superior que en resulta de seguir aplicant el grau
superior al que correspondria en atenció al tipus de
procediment o actuació de què es tracti, malgrat la
quantia superi els 18.000€. La qual cosa aconsella fer
el doble càlcul en quanties lleugerament superiors als
18.000€, per verificar si és més raonable estar a la
quantia base real i estar al grau corresponent a l’actuació o bé partir de la quantia indeterminada (18.000€) i
augmentar un grau per quantia base reduïda.
A mode d’exemple, si es tracta de les costes d’una
execució (demanda i resta d’actuacions) sense
oposició, on l’interès litigiós real és de 22.000 €, es
considerarà més raonable fixar la quantia base, als
exclusius efectes de la determinació de les costes,
en la quantia indeterminada de 18.000€ i estar al
grau superior de conformitat amb allò disposat al
Criteri 11.10, això és, al grau 6è, en comptes del 7è,
la qual cosa implica uns honoraris lleugerament superiors i més raonables als que resultarien d’aplicar
el grau 7è, com a propi d’aquell procediment, sobre
l’interès litigiós real, doncs no és raonable que augmentant la quantia base es vegin reduïts els honoraris repercutibles en costes.
En un sentit similar, però de signe oposat, en els
supòsits on la quantia base superi la meitat de la
legalment prevista per a l’accés cassacional i, per
tant, sigui igual o superior a 300.001€, els criteris
2020 preveuen que es pot aplicar una moderada reducció de grau (criteri 11.9), per a ponderar de forma
raonable l’interès litigiós i compensar la distorsió que
comporta una quantia base elevada. Aquesta “moderada reducció de grau” s’ha d’entendre en el sentit
d’aplicar una reducció de fins a 2 graus, atès que una
reducció superior no seria moderada, doncs reduir en
tres graus implica gairebé una reducció dels honoraris a la meitat.
Doncs bé, a efectes de l’aplicació d’aquesta moderada reducció de grau, cal tenir present que, de conformitat amb l’establert al propi Criteri 11.9, no es tindrà
en compte la quantia en allò que excedeixi la que
dona accés cassacional. Per la qual cosa, quan l’interès litigiós real sigui superior a 600.000€, la quantia base queda reduïda o limitada a aquesta última.
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Si bé, l’interès litigiós real sí que es tindrà en compte
a efectes de determinar, en el seu cas, la moderada
reducció de grau a aplicar (de fins a 2 graus). Així,
si la quantia base o interès litigiós real no supera el
doble de la ‘summa gravaminis’, s’estima raonable
aplicar una moderada reducció de dos graus, mentre
que si la supera en déu vegades (la suma legalment
prevista per a l’accés cassacional), s’estima raonable
aplicar una reducció d’un sol grau. I quan la quantia base sigui fins i tot superior a aquesta última,
s’estima raonable ja no aplicar cap moderada reducció de grau, per evitar que la limitació de la quantia a 600.000€, en supòsits amb un interès litigiós
real extraordinàriament elevat, deixi sense efecte el
factor de l’interès econòmic litigiós que cal ponderar
de forma conjunta i equitativa amb el factor relatiu al
grau de treball en la valoració dels honoraris repercutibles en costes (criteri 4.3).
Tanmateix, la moderada reducció de grau prevista al
criteri 11.9 implica que, en quanties lleument superiors a la meitat de la ‘summa gravaminis’, malgrat
s’incrementi la quantia base, doni lloc a una minuta
inferior, la qual cosa no és raonable. Per això, també
en aquests casos s’estima més raonable i equitatiu, d’acord amb el criteri 4.3, prescindir en aquest
casos de la quantia base real i en el seu lloc partir de
la quantia base inferior, de 300.000€, sense fer cap
reducció de grau, tot acceptant la major raonabilitat
del resultat lleugerament superior que en resulta per
la no aplicació de la moderada reducció de grau. La
qual cosa aconsella fer també en aquests casos el
doble càlcul en quanties immediatament superiors
als 300.000€, per verificar si és més raonable estar a
la quantia base de 300.000€ i estar al grau corresponent a l’actuació o bé partir de la quantia base o de
l’interès litigiós real de la concreta actuació professional i aplicar la moderada reducció de fins a dos
graus per quantia base elevada.
Així, per exemple, davant de la taxació de les costes d’un procediment ordinari on l’interès litigiós
real és de 450.000€, es considerarà més raonable
fixar la quantia base, als exclusius efectes de la
determinació de les costes, en la quantia inferior,
de 300.000€, i aplicar-li el grau 4t, sense efectuar
cap moderada reducció de grau (criteri 11.9). La
qual cosa dona un resultat superior al que resultaria
d’aplicar el grau 6è, que és el que correspondria,
amb la moderada reducció de dos graus respecte
del grau 4t sobre l’interès litigiós real, atès que la
quantia de 450.000 € és superior al doble d’aquella
que dona accés cassacional.

Formació ICAB
Escola de Pràctica Jurídica

Voler,
Aprendre
Ser
• 7 especialitats: civil, penal, laboral,
• Possibilitat de realització de pràctiques
voluntàries en Institucions Públiques,
despatxos col·laboradors i empreses
• Simulacions de judicis a l’Escola Judicial
• Immersions en casos reals
• Visites a institucions públiques i privades
• Assistència a judicis i serveis de guàrdia
• Simulacions de judicis a les aules de l’EPJ
• Seminaris i treballs en grups reduïts

escola@icab.cat
www.icab.cat/epj
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L’ICAB amb
Ucraïna
Arran de la invasió a Ucraïna, el Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona ha realitzat un conjunt d’accions sota el lema
“L’ICAB amb Ucraïna”, per tal de contribuir a pal·liar la
situació dels habitants d’aquest país, i, especialment, la
dels milers de refugiats desplaçats. Des de l’advocacia
de Barcelona es va actuar de forma eficient i ràpida, ja
que com a garant dels drets de les persones, no podia
tenir una actitud passiva davant aquest conflicte.

COMUNICAT DE CONDEMNA
En aquest sentit, cal destacar que de forma capdavantera, el passat 24 de febrer, la Junta de Govern de la
Corporació va fer un comunicat de premsa per condemnar enèrgicament la decisió de Rússia d’iniciar una
escalada bèl·lica a l’est d’Europa i on es va posar de
manifest que els atacs envers Ucraïna i la seva població
són contraris al dret internacional, lesionen directament
els Drets Humans i atempten contra la sobirania d’un
Estat del nostre continent.
Fruit d’aquesta preocupant situació, que interromp dècades de pau en territori europeu, la Junta de Govern
de l’ ICAB va instar el conjunt d’institucions i organitzacions internacionals a defensar les llibertats civils i maldar per la fi immediata del conflicte armat a través de la
mediació entre nacions. El model de democràcies liberals que ha portat Occident a gaudir del major grau de
benestar, progrés social i drets civils de la història s’ha
vist amenaçat a Ucraïna, per aquest motiu, la Junta de
Govern va reclamar el respecte al dret internacional per
part de Rússia i de tots els països, i va exhortar a què
es garanteixi la seguretat i la pau a Europa i al món,
retornant a la via del diàleg i la diplomàcia.

UKRAINIAN POPULATION
ASSISTANCE
A més, l’ICAB, conscient de què era necessari oferir
de forma imminent orientació jurídica prèvia als ciutadans ucraïnesos desplaçats arran d’aquesta declaració
de guerra -que constitueix una violació de l’article 5.1 d)
de l’Estatut de Roma i, per tant, una agressió contra la
comunitat internacional- va posar en marxa, a través de
les comissions del Torn d’Ofici, Estrangeria, Internacional,
Penal Internacional, Drets Humans i el Grup de l’Advocacia Jove (GAJ) el projecte “UKRAINIAN POPULATION
ASSISTANCE”.
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Precisament per donar a conèixer els detalls
d’aquest projecte el passat 4 de març el degà del
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Jesús M.
Sánchez; el diputat responsable de la Comissió de
Justícia Penal Internacional, Albert Carles; la diputada
responsable d’Estrangeria i del Torn d’Ofici, Carmen
Valenzuela; el secretari i responsable del Departament d’Internacional de l’ICAB, Joaquim de Miquel;
i el president del Grup de l’Advocacia Jove de la
Corporació, Albert Jané, van donar a conèixer les funcionalitats i casuístiques del projecte “UKRAINIAN
POPULATION ASSISTANCE”.
Les accions que s’estan duent a terme arran de la
seva posada en marxa són:
Primer. Oferir orientació jurídica prèvia i gratuïta a les
persones desplaçades d’Ucraïna a la ciutat de Barcelona o a qualsevol de les delegacions de l’ICAB.
Per poder assolir aquest objectiu, d’una banda,
l’ICAB va habilitar un formulari i va fer una crida per
tal que els advocats i advocades experts en temes
de dret internacional i d’estrangeria que volguessin
col·laborar a través d’un pro bono en aquest projecte es poguessin inscriure. De l’altra, es va establir
un canal de comunicació directe amb altres col·legis
professionals, com per exemple amb el Col·legi de
Varsòvia, perquè en cas que algun ciutadà ucraïnès
manifesti la intenció d’arribar a Barcelona o bé a
una delegació de l’ICAB se li faciliti el formulari de
beneficiari que s’ha creat perquè se’l pugui designar
advocat o advocada del grup d’adherits al projecte. El
projecte permet demanar un advocat abans d’arribar
a Barcelona, durant el viatge i arribar a la Ciutat Comtal. Per tal de poder atendre les peticions es va crear
el correu icab.ucrania@icab.cat
Segon. S’està fent un seguiment en la derivació als
serveis socials d’organismes públics i ONG de la població ucraïnesa desplaçada.
Tercer. S’ha realitzat una guia bàsica d’urgència d’assistència de desplaçats.
Quart. S’ha donat difusió Jurídica entre el col·lectiu
ucraïnès, ONG i organismes dedicats a l’assistència de la població desplaçada d’Ucraïna, les normes
internacionals de protecció internacional, de dret
humanitari i Justícia Penal Internacional, perquè les
víctimes puguin reclamar els seus drets.

Cinquè. S’està fent un seguiment de les accions
derivades de l’Assistència al Projecte UKRAINIAN
POPULATION ASSISTANCE i de l’efectivitat de les
accions plantejades, tant de protecció internacional,
com d’assistència lletrada i els elements de justícia
internacional.
En el moment del tancament d’aquesta edició de
Món Jurídic, són prop de 50 els advocats i advocades
experts en dret d’estrangeria i dret internacional que
s’han inscrit de forma voluntària per oferir una orientació prèvia. Fins al moment s’han pogut materialitzar
més de 35 designes. Les consultes principals estan
relacionades en com es pot sol·licitar la protecció internacional i també se sol·licita informació sobre les
possibles ajudes socials, d’allotjament, escolarització
i assistència sanitària.

PÀGINA WEB D’INFORMACIÓ
L’ICAB ha creat una pàgina per centralitzar tota la
informació on s’expliquen totes les accions desenvolupades: http://www.icab.cat/ucrania
En aquesta pàgina s’hi inclou, entre altres continguts, els
formularis per adherir-se al grup d’advocats/ades que ofereixen a través d’un pro bono una orientació juídica prèvia,
i també s’inclou, un formulari en diversos idiomes, entre
ells, l’ucraïnès, per demanar designa d’advocat/da.
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REUNIÓ AMB EL CONSOLAT
GENERAL D’UCRAÏNA A
BARCELONA PER OFERIR LA
MÀXIMA COL·LABORACIÓ I
SUPORT DE L’ICAB
El cònsol ucraïnès a Barcelona, Artem Vorobyov, va rebre
el passat 7 de març al degà de l’ICAB, Jesús M. Sánchez,
el secretari, Joaquim de Miquel Sagnier, i la diputada responsable del Torn d’Ofici, Carmen Valenzuela. La reunió
institucional, que es va celebrar al consolat, va servir per
mostrar el suport de l’advocacia Barcelona a Ucraïna i
per donar a conèixer les accions que l’ICAB ha posat en
marxa per ajudar a la població ucraïnesa.
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Del 2 al 18 de març del 2022 s’ha dut a terme a l’ICAB
una campanya de recollida d’aliments no peribles, que
ha permès omplir més de 10 furgonetes amb productes
d’alimentació, roba i medicaments. El consolat d’Ucraïna
ha gestionat l’enviament de tot aquest material que s’ha
recaptat al punt de recollida de l’ICAB.

CAMPANYA D’ACOLLIDA
DE PERSONES REFUGIADES
ENTRE L’ADVOCACIA DE
BARCELONA
D’acord amb la petició rebuda per la Ukrainian National Bar Association, l’ICAB ha promogut una campanya entre l’advocacia barcelonina per acollir persones
refugiades, especialment d’advocats i advocades de
Kíev i d’altres ciutats d’Ucraïna.
Fins al tancament d’aquest edició de la revista, 57
persones col·legiades de l’ICAB s’han ofert per acollir
refugiats procedents d’Ucraïna.

CAMPANYA SOLIDÀRIA DE
RECOLLIDA D’ALIMENTS PER
ENVIAR A UCRAÏNA

CONCERT SOLIDARI DE LA
CORAL DE L’ICAB
En benefici dels refugiats d’Ucraïna, la Coral del Collegi de l’Advocacia de Barcelona farà un concert solidari el proper 3 de maig, a les 20h, a l’església de Sant
Raimon de Penyafort (Rambla de Catalunya 115).
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NEIX ICABLOG, UNA NOVA
EINA DE DIFUSIÓ I OPINIÓ
JURÍDIQUES
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, a través de
l’Institut I+Dret, ha posat en marxa ICABlog (https://
icablog.icab.cat/), una nova eina de difusió i opinió des
de la qual es vol fomentar l’anàlisi de l’actualitat i doctrina jurídica, així com de les novetats legislatives amb
l’objectiu de facilitar l’actualització de coneixements
dins l’àmbit del Dret. A través d’aquest bloc jurídic,
també es volen generar reflexions que permetin contribuir a la defensa de la professió i aportar canvis en
el paradigma normatiu i social.

El passat 22 de març es va realitzar a la seu de
l’ICAB la presentació oficial d’aquest bloc, amb la
participació del degà del Col·legi de l’advocacia de
Barcelona i codirector de l’Institut I+Dret, Jesús
M. Sánchez, la vicedegana de l’ICAB i directora del
Consell de redacció d’ICABlog, Susana Ferrer, el
diputat de la Junta de Govern i també director del
Consell de redacció d’ICABlog, Frederic Munné, i el
secretari de la Corporació i codirector de l’I+Dret,
Joaquim de Miquel. L’acte va comptat amb l’assistència de les diputades de la Junta de Govern
de l’ICAB Núria Flaquer, Mireia Ramon, Carmen
Valenzuela, i el diputat Carles Garcia Roqueta, entre
d’altres juristes.
A través d’aquesta iniciativa l’ICAB vol estimular
a l’advocacia i a tota la comunitat jurídica a entrar
en el món de la investigació, la innovació jurídica i
l’anàlisi doctrinal per compartir coneixements a través de publicacions sobre diverses matèries.

ICABlog vol esdevenir una eina de debat i de pensament
crític. Per això està obert a la participació de tots els
operadors jurídics (advocacia, magistrats, professionals
del món del Dret, acadèmics i jutges), els quals podran
publicar posts d’extensió breu per donar a conèixer les
seves opinions sobre temes d’interès i d’actualitat de
totes les àrees del Dret. D’aquesta manera es volen facilitar articles d’actualitat jurídica escrits en un llenguatge
amè i pràctic, i contribuir a promoure l’ús del català en
l’àmbit jurídic.
A més de publicacions en format breu (post) des de
l’ICABLOG també es promourà la realització de debats
doctrinals, càpsules formatives, vídeos o podscast, e-Books, dossiers temàtics, etc.

L’ICABlog compta amb un Consell de redacció que vetlla
per la qualitat dels continguts i està integrat pels següents advocats i advocades: Miquel Serra (Civil), Ángel
Serrano (Civil), Judith Muñoz-Sabaté (Família), Alejandro Fuentes-Lojo (Habitatge), Paz Cano (Consum), Xavi
Pineda (Consum), Daniel Vázquez (Mercantil), Yolanda
Martínez (Competència), Albert Folguera (Tributari), Gabriel Capilla (Administratiu), Olga Arderiu (Penal), Omar
Molina (Laboral), Lluís Rodríguez Pitarque (Processal),
Manuel Richard (Probàtica), José Antonio Andino (Probàtica), Christian Herrera (Arbitratge), Teresa Duplá (ADR/
MASC) i Alexander Salvador (Noves Tecnologies).
A través de l’ICAblog es vol contribuir a enriquir el debat
generat en si de l’Institut I+Dret, un clúster d’excel·lència en formació, investigació i innovació jurídiques que
amplia de forma pionera l’activitat del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona en matèria de ciència jurídica amb la
voluntat d’aportar pensament i experiència als canvis de
paradigma normatius i socials.

Renta Vitalicia Remunerada
Assegura’t una renda periòdica per a tota la vida
ALTA RENDIBILITAT1

MILLOR FISCALITAT

LIQUIDITAT

3,25 %

Fins a un

Opció de rescat
a partir del primer any

Interès tècnic2 per a 2022
Tipus mitjà últims 5 anys:

3,80 %3

92 %

d’exempció fiscal

(per a més grans de 70)

Informa-te’n en el telèfon 914 35 24 86
o entra a www.mutualidadabogacia.com
Atenció personalitzada
Delegació de la Mutualidad de la Abogacía
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

Marc Munuera
C/ Mallorca, 283. 08037 Barcelona
T. 936 01 1233
daniel.bodelon@mutualidadabogacia.com

1. Usant com a mesura de rendibilitat el quocient entre el total de rendes de l’any i l’aportació pagada, per a la modalitat
de renda vitalícia amb devolució total del capital aportat el valor que se n’obté fluctua entre el 3,10 % per a l’edat de 60
anys y el 3,02 % per a l’edat de 90 anys. El valor efectiu depèn de cada edat. Per a unes altres edats o per a la modalitat
amb devolució parcial del capital, cal consultar la Mutualidad. 2. Taxa d’interès que iguala el valor actual de les prestacions
esperades que deriven del contracte i els recàrrecs que s’apliquen per diversos conceptes amb l’aportació satisfeta.
3. Rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures.

EL COL·LEGI ES MOU
DIA DE LA DONA

L’ICAB
COMMEMORA
EL DIA DE LA
DONA AMB
MÉS DE 15
ACTES

El degà de l’ICAB va destacar que la Corporació "està
fermament compromesa en la promoció de la igualtat
tant en el si de l'advocacia com en la societat en general
i va destacar que aquestes jornades serveixen per posar
en valor el talent femení i promoure el progrés en matèria de paritat.
La consellera, Lourdes Ciuró, va posar en valor la tasca
de l’advocacia en favor de la igualtat i va destacar la importància de treballar conjuntament homes i dones per
aconseguir que aquesta sigui una realitat el més aviat
possible.

De l'1 al 16 de març, el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona va organitzar un ampli programa d’activitats amb
l'objectiu de visibilitat el talent femení i donar a conèixer
les desigualtats que pateixen les dones.
Per la seva part, la tresorera i diputada responsable de
l'àrea d’Igualtat de l'ICAB, Yvonne Pavía, va assenyalar
que "dins l'advocacia encara no s'ha assolit la igualtat,
ja que tot i que actualment més del 60% de les noves
incorporacions són dones, constituint actualment el 53%
del cens de persones col·legiades, només un 30% formen part com a sòcies o ocupen llocs de direcció dins
dels despatxos i firmes de serveis legals".

La “Jornada Dones i Advocades: per un nou 8 de març”
va donar el tret de sortida als actes commemoratius en
favor de la Igualtat organitzats per l’ICAB.
La Jornada va ser inaugurada per la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, el degà del Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona, Jesús M. Sánchez, i la tresorera de l’ICAB i
diputada responsable de l’Àrea d’Igualtat Yvonne Pavía.

Sota el títol “Jornada Dones i Advocades: per un nou
8 de març”, aquesta jornada, celebrada el passat 1 de
març, va incloure la celebració de nou conferències que
van servir per abordar ‘Els efectes de la situacions de
vulnerabilitat en els arrendaments urbans’; ‘La mediació
i el dret, com una conjunció ideal’; L’assessorament legal
com a peça clau en la captació d’inversió estrangera’;
‘La problemàtica dels pactes parasocials en les operacions de capital’; ‘La regulació d’usos turístics i règim
d’intervenció de les diligències en la ciutat de Barcelona’; ‘L’audiència del menor’; ‘La moratòria concursal i la
responsabilitat de l’administrador socials’; ‘La fiscalitat
en les ruptures matrimonials i dissolució del patrimoni
comú’; ‘La instrucció penal: solucions processals davant
la imputació d’un client’.
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La Intercol·legial se suma als actes commemoratius
del Dia de la Dona
La Intercol·legial també va organitzar el passat 3 de març
una conferència que sota el títol 'Amb veu de dona. Parlem de lideratge, desigualtats i inclusivitat' va comptar
amb la participació de la presidenta de la Comissió de
Dones i Igualtat Intercol·legial i vicepresidenta de l'Associació Intercol·legial, Núria Carrera, i del degà de l'ICAB,
Jesús M. Sánchez. L'acte va comptar amb les ponències de Paula Gil Leyva, presidenta de Metges sense
Fronteres d'Espanya, Blanca Baldívia Gutiérrez, sociòloga urbana, membre de l'equip multidisciplinari Col·lectiu
punt 6 i Karina Gibert Oliveras, catedràtica de la UPC i
directora del Centre de Recerca intel·ligent Data Science
and Artificial Intelligence.
Les conferències celebrades en el marc d’aquesta jornada tenien com a objectiu visibilitzar el talent femení, per
aquest motiu les ponents de totes les conferències van
ser dones.
Masterclass on-line sobre les claus per ser directiva i
accedir a un Consell d'Administració
També dins els actes commemoratius del Dia de la Dona
es va celebrar el passat 2 de març una Masterclass en
format online amb el títol 'Claus per ser directiva i accedir a un Consell d'Administració', que va comptar amb la
participació de la diputada i tresorera de l'ICAB, Yvonne
Pavía, i d'Eugenia Navarro, enginyera química i consultora d'estratègia i màrqueting jurídic.

Comissió de Dones Advocades
La Comissió de Dones Advocades de l’ICAB va organitzar
diferents actes. El primer acte va tenir lloc el passat 4 de
març i va ser un webinar per abordar la bretxa de gènere
en el món laboral i l’assetjament sexual per raó de gènere
i protocol. L'advocada i vocal d’aquesta Comissió Ana
Abrain va presentar l’acte on hi van participar també les
advocades Teresa Blasi i Cristina González Barco.
El Torn d’Ofici de l’ICAB va realitzar al 2021 un
38,20% més de designes de violència de gènere
L’ICAB també va voler fer balanç dels progressos que
s’han assolit a nivell institucional en matèria d’Igualtat i
alhora va donar a conèixer les designes realitzades en
matèria de violència de gènere durant l’any 2021. Per
això el passat 7 de març es va fer una roda de premsa a
la qual van participar la vicedegana del Col·legi de l'advocacia de Barcelona, Susana Ferrer, la diputada, tresorera i responsable de l'Àrea d'Igualtat de la Corporació,
Yvonne Pavía, la diputada responsable del Torn d'Ofici de
l'ICAB, Carmen Valenzuela, i la presidenta de la Comissió
de Dones Advocades, Olga Arderiu.
Ferrer va posar de manifest que a "Espanya només el
20% dels socis de grans despatxos són dones i només
tres grans despatxos estan liderats per advocades.
Dades que contrasten amb les xifres que ens faciliten
des de les universitats de dret on aproximadament el
70% de l'alumnat són dones".
La diputada responsable de l'àrea d'Igualtat de l'ICAB,
Yvonne Pavía, va exposar que la Corporació està compromesa amb assolir la Igualtat efectiva entre homes i
dones en el si de l'advocacia i va donar a conèixer els
principals objectius assolits arran de la posada en marxa
del pla d'Igualtat de l'ICAB (iniciat l'any 2018).
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La diputada responsable del Torn d'Ofici i Assistència
al detingut de l'ICAB, Carmen Valenzuela, va donar a
conèixer que al llarg de l'any 2021 el Torn d'Ofici de
l'ICAB va registrar un total de 106.267 designes, de les
quals prop de 5.300 van ser per assistir a víctimes de
violència de gènere (VIGE) a l'àrea d'influència del Col·legi, que inclou Barcelona i les seves delegacions.
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Anàlisi a l’ICAB de la situació de les dones a l’Afganistán

Aquestes dades indiquen que l'any 2021 el Torn D'Ofici
de l'ICAB va finalitzar amb un 38,20% més de designis de
violència de gènere respecte a l'any 2020 (3.830 designes). Es tracta d'un important creixement de les dades de
VIGE, ja que els anys anteriors al confinament per la pandèmia, com per exemple, l'any 2018 i 2019, les designes
sobre aquesta matèria giraven al voltant de les 4.000.
Des de la Comissió de Dones de l'ICAB, la seva presidenta, Olga Arderiu, juntament amb altres advocades
membres de la Comissió van denunciar els greuges que
encara pateixen les dones per raó de gènere, com és el
cas de la bretxa salarial que suposa que a Catalunya que
les dones cobren un 74% menys i que el 70% de les
persones pobres al món són dones, segons dades de
Nacions Unides.
Lectura del Manifest de la Comissió de Dones
El 8 de març i coincidint amb el ‘Dia internacional de la
Dona’ la Junta de Govern – encapçalada pel degà del
Col·legi, Jesús M. Sánchez- i amb la participació de la tresorera i diputada responsable de l'àrea d’Igualtat, Yvonne
Pavía, i dels diputats Núria Flaquer i Frederic Munné van
realitzar un acte commemoratiu a les portes del Palauet
Casades junt amb la Comissió de Dones Advocades. En
el transcurs d’aquest, la presidenta d’aquesta Comissió
va fer un parlament i les advocades Marina Roig, Ana
Abrain, Gabriela Buldó, Sònia Ricondo i Joana Badia van
llegir un manifest reivindicatiu sota el lema 'Contra les
precarietats, les fronteres i les violències, les feministes
som aquí!'.

Per tancar els actes commemoratius organitzats del Dia
de la Dona, es va celebrar el passat 16 de març, una
conferència per tractar la situació de les dones a l'Afganistan’. Aquest acte va ser organitzat per la Comissió de
Dones i va comptar amb la intervenció de Nadia Ghulam, educadora social i activista. Ana Abrain, vocal de la
Comissió de Dones Advocades de l'ICAB va presentar i
moderar la sessió.

MÉS DE 400 JURISTES
SEGUEIXEN EL 'IV CONGRÉS
LABORAL'
Els dies 24 i 25 de març més de 400 juristes van seguir
el ‘IV Congrés Laboral’, que sota el lema 'La reforma
laboral, anàlisi en profunditat' va organitzar la Secció
de Dret Laboral del Col·legi amb l’objectiu d’abordar el
nou marc normatiu derivat de la recent reforma laboral i
analitzar les conseqüències de la seva aplicació pràctica
amb experts de primer nivell en la matèria.
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El degà de l’ICAB, Jesús M. Sánchez, el president de la
Sala del Social del TSJC, Andreu Enfedaque, el secretari
de Treball, Enric Vinaixa, i el president de la Secció de
Dret Laboral de l’ICAB, Enrique García Echegoyen, van
inaugurar el Congrés, que es va estructurar en quatre taules de debat per tractar, de forma tranversal, la
reforma i tots els eixos que estableix: “L’impacte de la
pandèmia de la COVID-19 en les relacions laborals”; “La
contractació laboral després del RD-Ley 32/2021”; “La
negociació col·lectiva després de la darrera reforma laboral” i “L’aplicació pràctica de la reforma laboral”.
Durant la celebració del Congrés es va posar de manifest, entre d’altres qüestions, que la sala del Social - una
de les més grans d’Espanya- necessita disposar de
criteris unificats per evitar o disminuir les discrepàncies
que es donen actualment entre les diferents seccions.
També es va ressaltar que la reforma laboral aprovada el
passat mes de febrer va néixer, per primer cop, fruit d’un
pacte del Govern amb la patronal i els sindicats i es va
destacar que la nova llei laboral presta una atenció especial a la lluita contra la temporalitat, redefinint els tipus
de contractes i promou la flexibilitat.
El president de la Secció de Dret Laboral del Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona va clausurar el Congrés, que
sens dubte va servir per tal que l’advocacia disposi de
més eines i criteris per afrontar els importants canvis
legislatius que s’han produït en l’àmbit laboral.

ESPAI SEGONA OPORTUNITAT

L’OBSERVATORI DE LA
INSOLVÈNCIA PERSONAL
CONSTATA QUE EL MECANISME
DE LA SEGONA OPORTUNITAT
S'ESTÀ INTRODUINT EN
LA CULTURA JURÍDICA,
ECONÒMICA I SOCIAL
L’Observatori de la Insolvència personal alerta de
l’alt ús del mecanisme de la Segona Oportunitat per
resoldre situacions d'insolvència personal i professional, especialment si és té en compte que durant l'any
2021 es van presentar un total de 13.943 concursos
de persona física -dels quals 3.937 van ser de persona
física empresària i 10.006 de persona física no em-
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presària una xifra molt superior als 8.324 concursos
amb què es va tancar l'any 2020, fet que significa un
creixement d'un 67%. Aquestes dades, fetes públiques pel CGPJ, també mostren que hi ha hagut un
augment del 46% dels concursos de persona física no
empresària l'any 2021 respecte de l'any 2020. Pel que
fa als concursos d'empresari declarats, l'increment
del present any en relació amb l'any anterior és del
141%.
Tendència a l'alça malgrat la moratòria concursal
Davant aquestes dades, l’Observatori de la Insolvència
personal també va posar de relleu que aquesta tendència a l'alça es manté malgrat la moratòria concursal que
es va prorrogar fins al 30 de juny del 2022, mitjançant
Reial decret 27/2021. Les dades facilitades el mes de
març pel CGPJ també indiquen que Catalunya concentra
el 43% dels procediments de Segona Oportunitat, seguida per Andalusia (13%), Madrid (10%) i la Comunitat
Valenciana (10%)
El fet que el concurs de la persona física estigui complint
el seu objectiu permetent una sortida favorable a les
persones de la situació d'insolvència afavoreix que cada
vegada més persones acudeixin al procediment.
D'aquesta manera es constata des de l’Observatori de
la Insolvència Personal que el mecanisme de la Segona
Oportunitat s'està introduint en la cultura jurídica, econòmica i social del nostre país.

L’ICAB, PRESENT A LA FIRA
"FUTURA”
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ESTUDIANTS DE L’EPJ VISITEN
LA CIUTAT DE LA JUSTÍCIA
El estudiants de l'Escola de Pràctica Jurídica (EPJ)
de l’ICAB van visitar la Ciutat de la Justícia per tal de
conèixer el funcionament de les oficines judicials i les
dependències de l'ICAB en aquesta seu.

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

Edició 2022

El departament de Formació del Col·legi de l'Advocacia
de Barcelona va participar els dies 18 i 19 de març de
2022 a ‘Futura’, una fira que té com a objectiu facilitar
informació i assessorament sobre Màsters i cursos de
Postgrau que es realitza dins el marc del Saló de l’Ensenyament. A través de l’estand de Formació ICAB es va
informar als visitants tant de la nova edició del Postgrau
que ofereix l’Escola de Pràctica Jurídica (EPJ) per iniciar-se en l’exercici pràctic de l’advocacia, com dels diferents Màsters d’especialització que impartirà l’ICAB en
l’edició 2022-2023: Advocacia Penal, Negocis, Societat
de la Informació, Laboral i RRHH, Fiscal, Mediació i ADR,
Compliance, Concursal, Consum, Família i Successions i
Dret de l’Esport.

Màsters d’Especialització Jurídica

Master en Dret
de l’Esport
masters@icab.cat
www.icab.cat

Les inscripcions per a la propera edició, que s’iniciarà
el més d’octubre, s'obren el mes de maig. S’ha dissenyat un programa molt pràctic amb dues sessions
per setmana per tal de poder compatibilitzar aquesta
formació amb l’activitat laboral, per exemple.
Per tal de conèixer més detalls d’aquest màster hem
entrevista a Yolanda Morales Monteolilva, advocada-mediadora i membre del comitè científic del
màster.

MÀSTER ICAB EN DRET DE
L'ESPORT 2022-2023
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ofereix un màster d'especialització jurídica en Dret de l'Esport adreçat
a llicenciats i graduats en dret. El màster enguany es
dividirà en dos cursos d’especialització, per tal d’afavorir que l’alumne pugui escollir el grau d’aprofundiment
així com el ritme d’estudi. La realització dels dos cursos
equivaldrà a haver realitzat el màster.
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¿Què pot aportar aquesta formació especialitzada en dret esportiu a l’advocacia?
El mundo del Deporte ha tenido un desarrollo y evolución vertiginosa en los últimos tiempos que genera una gran actividad con consecuencias y efectos
en la sociedad. Por el contrario, como disciplina jurídica es una gran desconocida pero con numerosas
implicaciones que han de dar a conocer porque abre
un mundo de posibilidades a la abogacía.
El Deporte se configura actualmente como una realidad que es multidisciplinar y transversal, porque
abarca varias ramas jurídicas y afecta a diversas
material, que nos lleva a considerar que constituye
una rama específica que es el Derecho del Deporte.
Debe ser entendido como el conjunto de normas
tanto de carácter público como privado, en cualesquiera de sus distintos niveles - nacional, autonómico e internacional.
Por ello la formación en Derecho del Deporte resulta
necesaria por su complejidad, dado que tiene conexiones y ramificaciones –de obligado cumplimiento-, que exige formación específica entre otras, en
Derecho Mercantil –configuración de clubes, tipos
de sociedades propias como la Sociedad Anónima
Deportiva, etc. cada una con un régimen aplicable
diferente para funcionamiento, toma de decisiones,
etc., y todas sometidas a la Ley Concursal en caso
de insolvencia, figuras de patrocinio y mecenazgo
deportivo, los cuestionados fondos de inversión,
entre otras muchas cuestiones-; en Derecho Laboral –por cuanto que la relación laboral de los deportistas profesionales tiene un carácter especial, y
están sometidos a Convenio Colectivo-; en Derecho
Administrativo -presidido por la Ley del Deporte
10/90, sus diversas modificaciones, actualmente un
nuevo anteproyecto en sede parlamentaria, de ahí
su relevancia, y numerosos desarrollos reglamentarios, de Federaciones Deportivas, de Disciplina
Deportiva; leyes contra la Violencia, el Racismo, la
Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, relativas
al dopaje, con la normas especial de Protección de
la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la
actividad deportiva; en Derecho Fiscal y Tributario –
efectos y tratamiento fiscal de los deportistas profesionales, entidades deportivas de cualquier tipo ya
sean sociedades o no, sujeción o exención de I.V.A.
de los servicios prestados por determinados sujetos
o entidades, la fiscalidad de los derechos de imagen
de los deportistas profesionales, etc; implicaciones
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en el Derecho Penal -conductas penalizadas, como la
corrupción, amaño de partidos, entre los más específicos-; y como no en Derecho Civil –en materia de
responsabilidad civil, actos y decisiones de clubes
deportivos cuya competencia recae en la jurisdicción
civil y escapa a la contencioso administrativa, en materia de seguros, entre otras.
¿Qué novedades incorpora el nuevo máster?
Formación en todas las recientes y reformas en
curso que traerá consigo la nueva Ley del Deporte
y la adaptación de todas las normativa de organismos y organizaciones internacionales, el conocimiento global de la materia de Derecho del Deporte
y Derecho deportivo, deporte y mujer, el deporte
adaptado, derechos de imagen y audiovisuales, nuevas herramientas de solución de conflictos –mediación y arbitraje-, hasta las figuras controvertidas de
e-sports.
Es un programa integral perfectamente desarrollado
atendiendo a los criterios transversales de igualdad
y género.
Se imparten bloques de legislación con temas
que incluye desde la base, todo el marco jurídico
de legislación –nacional, autonómica e internacional- público y privado de la entidades nacionales e
internacionales; bloque laboral para deportista profesional; bloque dedicado a colectivos de especial
protección, con temas de igualdad y género, menores y personas con discapacidad; bloques económicos (concursal y tributario); y teniendo en cuenta
todas las ramas del derecho.

L’ACADÈMIA ANALITZA LES
RECENTS SENTÈNCIES DEL
TC SOBRE ARBITRATGE
L’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació va analitzar el passat 15 de març les recents sentències del TC sobre arbitratge. La vicepresidenta de
l’Acadèmia, Mª Eugènia Alegret, va abordar ‘l’acció
d’anul·lació del laude arbitral i la motivació dels
laudes arbitrals en la doctrina del TC’ i l’acadèmic
de número Elías Campo va fer una intervenció per
comentar la sentència del Tribunal Constitucional de
15 de febrer del 2021.
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PROPERS ESDEVENIMENTS

VINE A
CELEBRAR SANT
JORDI A L’ICAB!
No us perdeu la gran festa presencial que ha organitzat
la Biblioteca de l’ICAB per commemorar el Dia del Llibre
i la rosa! Per això obre les seves portes el dissabte 23
d’abril de 2022, de 10 a 14h! Passegeu per la fira del
llibre i participeu en les visites guiades per conèixer els
seus espais més emblemàtics.
Com mana la tradició, i ja són més de 15 anys, la Biblioteca de l'ICAB celebra la Diada de Sant Jordi. Per això,
el dissabte 23 d’abril veniu a l’ICAB, les editorials jurídiques més importants us obsequiaran amb una obra i el
Col·legi amb una rosa!

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

CENTRE DE
DOCUMENTACIÓ
BIBLIOTECA ICAB

La Ley, Lefebvre, Política&prosa, Sepin, Thomson
Reuters Aranzadi, Tirant Lo Blanch i Vlex. A la vegada,
al Pati de Columnes, de 12 a 14h, s’obrirà la signatura de
llibres amb la presència d’autors/autores que són col·legiats i col·legiades a l’ICAB i que us dedicaran les seves
obres. Com a colofó es faran visites guiades per la Biblioteca (s’organitzaran sota demanda i en petits grups).

ENDOLÇA EL SANT JORDI, AMB
LES ROSES SOLIDÀRIES DE LA
FUNDACIÓ DEGÀ IGNASI DE
GISPERT
La Fundació Privada degà Ignasi de Gispert se suma a
la celebració de Sant Jordi, per aquest motiu, el dia 23
d’abril posarà a la venda roses de gominola al xamfrà
del Palauet Casades. Cada rosa tindrà un cost de tres
euros i els diners recaptats aniran destinats al fons
social de la Fundació degà Ignasi de Gispert, que té
com objecte millorar la qualitat de vida de les persones
col·legiades en situació vulnerable per això els hi ofereix tant ajut econòmic com suport. Excepcionalment,
aquestes prestacions també poden arribar a les persones vinculades a l'ICAB que es trobin en les mateixes
circumstàncies.
Un petit gest pot millorar la vida de molts. Vine a
l’ICAB i celebra el Sant Jordi amb nosaltres. Amb les
roses dolces
de la Fundació
SANT
conquistaràs el
JORDI
2022
seu cor i el seu
paladar!
POTS CONQUERIR EL SEU COR I EL
SEU PALADAR AMB LES ROSES DE LA FUNDACIÓ
DISSABTE 23 D’ABRIL

Aquest
Sant Jordi,
celebra’l
a l’ICAB!

Dissabte, 23 d'abril de 2022. De 10:00 a 14:00h.

3€

Ens trobareu a diferents punts de la seu col·legial.
A la cantonada, al Pati de Columnes i, com a cirereta,
s’organitza l’habitual Fira de llibres a la Sala de Lectura,
on es regalaran llibres, revistes i altres obsequis per part
de les principals editorials jurídiques. Aquest Sant Jordi
hi col·laboren onze editorials: Colex, Derecho Práctico-Editorial Reus, Global Economist&Jurist, Iustel,

* Els beneficis obtinguts de
la venda de roses dolces
es destinaran a l’obra social
que ajuda als col·legiats
i col·legiades i als seus familiars.
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II CONGRÉS DE LA INFÀNCIA I
ADOLESCÈNCIA
Els dies 28 i 29 d'abril del 2022 se celebrarà a la seu
del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona el II Congrés
de la Infància i l'Adolescència, organitzat conjuntament
per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Madrid (ICAM), la
Plataforma "Familia & Derecho" i l'ICAB. Serà en format
blended.
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El 5 de maig el Servei d’Ocupació i Orientació Professional (SOOP) celebra la Fira de l'Ocupació on-line, de 10 a
18 hores. A través d’aquest esdeveniments tant els futurs
professionals del Dret com advocats i advocades en exercici podran realitzar entrevistes amb empreses i despatxos professionals que necessitin incorporar perfils jurídics,
també es publicaran ofertes de treball i s’han programats
un conjunt de sessions i webinars formatius.
Sens dubte, la fira virtual serà una excel·lent oportunitat
per donar ales al vostre currículum professional.
No hi podeu falfar!

I CONGRÉS DE FAMÍLIA. SAVE
THE DATE!

DONA ALES AL TEU
CURRÍCULUM AMB LA FIRA
DE L'OCUPACIÓ ICAB (FORMAT
VIRTUAL)
La Secció de Dret de Família del Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona realitzarà de l’11 al 13 de maig la primera edició
del Congrés de Família per analitzar les novetats relacionades amb aquesta branca del Dret. Reserva’t les dates!

4 WOMEN BUSINESS & JUSTICE
EUROPEAN FORUM
Els dies 2 i 3 de juny tindrà lloc a l’ICAB el 4t Women
Business & Justice European Forum. Serà una ocasió
excel·lent per visibilitzar el talent femení i per posar en
valor el paper de les dones a l'advocacia.
SAVE THE DATE!

ENTRE NOSALTRES

RED.ES PRESENTA
EN EL ICAB EL
‘KIT DIGITAL’, UN
PROGRAMA DE
AYUDAS CON EL
QUE AUTÓNOMOS Y
PYMES DEL SECTOR
JURÍDICO PODRÁN
PROMOVER SU
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

El pasado 1 de abril Red.es presentó en la sede del Colegio de la Abogacía de Barcelona el programa ‘Kit Digital’.
Se trata de un programa de ayudas para promover la digitalización de autónomos y pymes de todos los sectores,
incluido el legal, gestionado por Red.es, entidad adscrita al
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e
Inteligencia Artificial.
El decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Jesús
M. Sánchez Garcia, dio inicio al acto, y a continuación la vicedecana del ICAB, Susana Ferrer Delgadillo, presentó los
ponentes que dieron a conocer los detalles de esta iniciativa: Alejandro Jiménez Marconi, presidente de la Sección
de Derecho Administrativo del ICAB; David Francisco Blanco, secretario general de Red.es y abogado del Estado;
Albert Martínez Lacambra, director General de Red.es; y
Joan Roca Sagarra, abogado y responsable del Grupo de
Trabajo de los Fondos de Recuperación y Justicia del ICAB.
En su intervención el decano de la abogacía de Barcelona,
Jesús Sánchez, destacó que “es un hito que la abogacía sea considerada como una pyme y pueda acceder
al programa Kit Digital de Red.es”. Y añadió: “Celebro la
celeridad con la que se ha puesto en marcha este programa para ayudar a digitalizar a empresas con menos de 50
empleados y autónomos”
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Por su parte, la vicedecana del ICAB, Susana Ferrer
Delgadillo, señaló que “el programa Kit Digital servirá
para mantener y potenciar la actividad empresarial de
la abogacía y las pymes. Sin duda este programa es
una importante iniciativa para potenciar y avanzar en la
transformación digital de la profesión”.
El presidente de la Sección de Derecho Administrativo
del ICAB, Alejandro Jiménez Marconi expuso que desde
la abogacía se era muy conscientes de que los Fondos
Next Generation debían servir para ayudar a la abogacía
y para ello era necesario contar con un proyecto pionero. “Hoy disponemos de este programa, gracias al trabajo realizado por Red.es. y la abogacía podrá acceder a él
y digitalizarse”, declaró Jiménez.
El director General de Red.es, Albert Martínez Lacambra, afirmó que la COVID-19 ha puesto de manifiesto
que la digitalización de las empresas es una realidad inaplazable. Por ello uno de los objetivos de programa Kit
Digital es facilitar subvenciones para pymes de menos
de 50 empleados y autónomos; ya que a través de este
bono digital ser alcanzará la transformación digital de
muchas empresas y ello repercutirá, a su vez, en la recuperación económica del país.
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Por último, el responsable del Grupo de
Trabajo de los Fondos
de Recuperación y
Justicia del ICAB,
Joan Roca Sagarra,
cualificó el programa
Kit Digital de “gran
oportunidad para la
abogacía” y ha hecho
énfasis en que las
subvenciones de esta
iniciativa facilitarán
que la profesión
tenga acceso a herramientas que contribuyen a la digitalización
del despacho como,
por ejemplo, un
gestor de datos, una
intranet o un cloud para promover el papel cero en los
bufetes”.

“SALTA AL
SIGUIENTE
NIVEL EN TU
DIGITALIZACIÓN
CON EL KIT
DIGITAL”

El vídeo de la presentación del Kit Digital se puede visualizar a través de la página web del ICAB, (www.icab.
cat) y también en el canal del ICAB en VIMEO.

A continuación expuso los detalles del programa ‘Kit
Digital’, a través del que se promoverá la transformación digital de autónomos y empresas de menos de
50 empleados, puesto que el programa facilitará un
bono digital o subvención de un importe que puede
oscilar entre los 2.000 y los 12.000 euros en función
del número de empleados de la entidad solicitante.
Los beneficiarios de este programa podrán emplear la
ayuda concedida o «bono digital» en la contratación
de una o varias soluciones de digitalización relacionadas con: sitio web y presencia en Internet; comercio
electrónico; gestión de redes sociales; gestión de
clientes; Business Intelligence y Analítica; gestión
de procesos; factura electrónica; servicios y herramientas de Oficina Virtual; comunicaciones seguras o
ciberseguridad.
Esta iniciativa también permite a las empresas del sector TIC solicitar su adhesión como agente digitalizador.
El secretario general de Red.es y abogado del Estado,
David Francisco Blanco, expuso que el Kit Digital es un
programa que está dotado con un presupuesto de 3.067
millones de euros, financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos
Next Generation EU, en el marco de la agenda España
Digital 2025 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025.

KIT DIGITAL
El programa Kit Digital lo gestiona Red.es y el detalle
de las ayudas así como el funcionamiento del mismo se
puede consultar en el portal https://www.acelerapyme.
gob.es/ca/kit-digital . Desde el 15 de marzo está abierto
el plazo de solicitud para empresas entre 10 y menos de
50 trabajadores, y se adjudican por orden de solicitud y
en disposición del crédito suficiente. Próximamente lo
podrán solicitar también empresas más pequeñas.

RESPONSABILITAT
SOCIAL CORPORATIVA

CALS, un consorcio independiente formado por los
principales expertos en ELA, pacientes, asociaciones
y fundaciones de ELA de 15 países europeos. Actualmente, somos su enlace en España, tanto para pacientes como para centros de investigación y vamos
a financiar 1 ensayo clínico en nuestro país. Además,
colaboramos con SAVANA en un proyecto de análisis
de historias clínicas mediante inteligencia artificial.

POR LA MEJORA DE
LAS CONDICIONES
DE VIDA DE
LAS PERSONAS
AFECTADAS DE ELA
La Fundación Luzón es una organización independiente, sin ánimo de lucro y dedicada por completo a
la mejora de las condiciones de vida de las personas
afectadas de ELA y sus familiares.
Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de
los afectados y sus familias mediante la creación y
dinamización de una Comunidad Nacional de la ELA
en la que el paciente y su familia son el eje central,
promoviendo para ellos una mejora de su atención
socio-asistencial e impulsando la investigación.
Nuestras iniciativas
Entre nuestras actuales iniciativas tenemos, dentro
del área de investigación, el proyecto Talento ELA,
puesto en marcha en 2017 con la colaboración de la
Fundación “la Caixa”, destinado a la financiación de
proyectos de investigación sobre la ELA durante cinco
años. Este año, se continuarán apoyando los proyectos de años anteriores y se seleccionará uno nuevo.
También en investigación, recaudamos fondos para
el desarrollo de ensayos clínicos impulsados por TRI-

Dentro del área de Calidad de Vida, tenemos tres
proyectos importantes. El primero es Conoce la
ELA, un proyecto donde, a través de sesiones taller,
los profesionales sociosanitarios puedan conocer la
patología, así como abordarla profesionalmente, favoreciendo la calidad de vida a las personas afectadas
y sus familias. El segundo es EscuELA, un programa
de formación online gratuito, destinado a cuidadores
y profesionales relacionados con el mundo de la ELA.
Su objetivo es dotar de todos los conocimientos,
aptitudes y actitudes necesarias para poder tratar y
acompañar a los afectados durante todo el proceso
de la enfermedad.
La plataforma cuenta con ocho cursos dirigidos a las
personas cuidadoras informales (familiares y personas del entorno de afectados/as de ELA), a los que
se sumará un noveno sobre Terapia Ocupacional. Y
el tercero, el proyecto “Respiro para la ELA”, es una
iniciativa para mejorar la calidad de vida de las personas diagnosticadas de ELA con menos recursos
económicos. Se ha abierto una convocatoria entre
las personas diagnosticadas con ELA de la zona este
que dispongan de menos recursos, para seleccionar
aquellas personas más necesitadas y otorgarles fisioterapia respiratoria a domicilio.
En nuestro horizonte tenemos la firma del Acta Fundacional de la Confederación Nacional de Entidades
de la ELA, ConELA. Con ella se pretende coordinar
todos los esfuerzos creando un tejido colaborativo
basado en unos estatutos comunes y un plan de
acción compartido. El puesto de la oficina técnica lo
ostentará la Fundación Luzón.
Además, desde la Fundación Luzón se ha apoyado
la tramitación de la Ley ELA, aprobada el pasado
martes 8 de marzo en el Congreso de los Diputados.
Ahora nos queda un camino largo y complejo donde
aunar esfuerzos con toda la Comunidad de la ELA
para conseguir su publicación en el BOE y su consecuente puesta en marcha.

D I A AC TI U
CENTRO DE DÍA
Centre de gent gran
intergeneracional,
sostenible
i innovador

+34 93 450 73 23
Carrer Trobador 5
08041 Barcelona
Oferta per a
l’Il·lustre Col·legi
de l´Advocacia de
Barcelona amb el
codi ICAB2022.vv

Què podem
fer per tu?

ENTREVISTA A PILAR FERNÁNDEZ BOZAL,
ADVOCADA DEGANA DE LA FACULTAT DE DRET DE LA UNIVERSITAT
INTERNACIONAL DE CATALUNYA (UIC) I EXCONSELLERA DE JUSTÍCIA (2010-2012)
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“El més important és que
l’advocat generi confiança
en el client”
Entrevistada per Roser Ripoll, Marc Freixas i Liling Vila
Fotografia: Albert Muñoz

Per què va estudiar dret?
Des de molt jove em veia com a advocada. No sé si la
televisió va influir, però crec que és una professió molt
vocacional i que permet tocar moltíssimes branques i
ajuda a molt a la gent: des de lluitar per la llibertat, la
vida de les persones, pel seu patrimoni… Sempre va ser
una professió per la qual em vaig sentir atreta. És cert
que en l’últim moment vaig tenir dubtes seriosos entre
estudiar dret o fer filologia, ja que em va encantar l’estudi de les llengües clàssiques. Però al final i pensant en
l’exercici de la professió vaig triar dret, que és allò que
sempre havia pensat de fer.
Què la va portar a opositar?
Vaig decidir-ho abans d’acabar, durant el cinquè any de
carrera. De vegades, quan el professor venia i deia que
determinades preguntes de l’examen no les explicaria
a classe, jo me les preparava per temari d’oposicions,
i la veritat és que m’anava bé. Però quan vaig acabar la
llicenciatura de dret em vaig adonar que sabia moltes
coses però totes una miqueta disperses i l’oposició em
va permetre tenir una visió de la professió transversal.
Diuen que és molt dur opositar…
Ho és i jo no vaig aprovar a la primera. Vaig estar estudiant
quatre anys fins aconseguir aprovar l’oposició. Però quan
ho assoleixes, accedeixes al món professional des de dalt,
veient des del primer moment temes molt interessants
que giren entorn d’una administració pública com és l’estatal molt influent. Vaig fer una xarxa de col·legues i coneixences molt importants. El balanç és molt positiu, però
amb l’oferta d’opcions d’avui dia, no sé si ho tornaria a fer.

Es va treure les oposicions del cos d’Advocats de
l’Estat i va obtenir plaça primer a Terol i després a Barcelona, esdevenint l’any 2007 la cap de l’advocacia de
l’Estat a Catalunya. Què destacaria d’aquesta etapa?
Després de quatre anys tancada a casa, com si fos un
confinament, on cada dia havia d’estudiar unes deu hores
de mitjana, el fet de començar a actuar en els tribunals i
poder fer tota mena d’actuacions jurídiques va ser entre
un miracle i un regal. El record que tinc és d’una època
molt maca en què jo estava en un núvol. Inicialment quan
vaig arribar a Terol, el meu primer destí, va ser un xoc, perquè vaig passar de viure en una de les ciutats més grans
del territori a una de les més petites, però la veritat és
que em va anar molt bé perquè jo estava sola allà i havia
de fer de tot. A l’any aproximadament vaig tornar a Barcelona, i vaig anar destinada a la Delegació de Govern.
També va ser una etapa molt interessant.
Va ser nomenada consellera de Justícia a finals de
l’any 2010. De la seva actuació al capdavant d’aquesta conselleria, quin és l’aspecte o l’objectiu assolit
que més destacaria?
La proposta va ser una sorpresa perquè jo no estava
afiliada a cap partit i vaig tenir la sort que sent només
una tècnica pensessin en mi. Vaig ser consellera independent, i això és ben difícil que passi; la relació amb el
govern jo crec que va ser exquisida.
Tinc un molt bon record d’aquesta etapa i volia deixar-ho
palès des del primer moment, sobretot de l’equip que
vaig formar a la conselleria. Però també vull posar de
relleu que va ser una època molt complexa, perquè va ser

50 Entrevista a Pilar Fernández Bozal

el primer moment en què va aflorar un deute molt important
dins la Generalitat, i a més, estàvem immersos en un entorn
de crisi general. Va ser una època en la qual no hi havia
diners per fer coses noves i vam haver de fer una gestió molt
acurada de tot el que teníem. Crec que, dins de les dificultats, cap servei es va quedar sense el que li corresponia.
Jo recordo dos temes que a mi em va agradar molt endegar. D’una banda, en l’àmbit de presons, es va signar,
per primera vegada, un conveni amb la fiscalia per aconseguir que els presos estrangers poguessin complir la
condemna en el seu país, i, per tant, el nivell de persones recluses a Catalunya va començar a baixar. Aquesta
xifra, que publica cada dia el departament de justícia,
no ha deixat de baixar des de l’any 2010-2011. De l’altra,
considero que es va treballar molt bé amb el Tribunal Superior de Justícia i amb el Consell General del Poder Judicial en el tema de l’expedient electrònic i la implantació
de l’oficina judicial. Es va fer molta feina i es van assolir
aquestes fites, que van ser molt interessants.
En la seva etapa com a consellera ja va posar de manifest la manca de recursos i molt especialment que
l’estructuració de l’Administració de Justícia on cada
jutjat actua de manera independent i sense connexió
amb els altres dificulta molt la seva modernització.
La justícia ha d’aconseguir ser una oficina oberta als
ciutadans per tal de satisfer totes les necessitats que es
deriven d’haver de posar un plet, tant si es guanya com
si es perd. La justícia és de tots i totes, i l’oficina judicial
respon a això: a la necessitat de crear uns serveis comuns de tramitació, de gestió, d’execució que permetin
agilitzar tota aquesta tasca. És un avenç molt important
la posada en marxa de la nova oficina judicial.
Una de les àrees que més la va impressionar va ser
la de presons. Per què?
Em va impressionar l’alta logística que envolta el món de
les presons i els centres de justícia juvenil. És un món realment complicat i que requereix d’una gran quantitat de
mitjans materials i personals perquè funcioni bé. Els funcionaris són gent molt preparada i molt compromesa amb
el sistema i la veritat és que vaig descobrir una organització que fa una tasca de reinserció i reeducació, tal com diu
la Constitució, molt important, i de la qual es beneficien
un gran nombre de reclusos. Em va sorprendre molt tota
aquesta organització i logística tan ben muntada.
Creu que es tracta d’un món molt desconegut i llunyà per a la societat en general?
Fins i tot és llunyà per a l’advocacia, ja que normalment
l’advocat no se n’ocupa. Hi ha advocats experts en execució penal, però l’advocat en general perd la vista tota
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l’execució penal des d’aquesta vessant, i jo podria saber
o conèixer com funciona un procediment declaratiu, un
procediment normal civil d’execució; així i tot, en aquest
àmbit la veritat és que per mi era tot nou i per això em
va impressionar bastant. Catalunya és capdavantera en la
reinserció i la reeducació, i hi ha organitzacions privades
que fan una tasca impagable.

“La justícia
sempre ha estat
la germana petita
dins dels governs
i ara crec que
és un moment
molt interessant
per invertir en
tecnologia”
Queda molt per fer per actualitzar l’Administració de
Justícia. Quins aspectes considera prioritaris?
Efectivament queda molt a fer en el capítol judicial. Així
per exemple, per agilitzar un procés judicial s’han de
pensar en moltes coses, no només és reduir terminis de
presentació d’escrits, sinó suprimir tots els forats negres
que tenen aquests processos. La justícia sempre ha estat
la germana petita dins dels governs i ara crec que és un
moment molt interessant per invertir en tecnologia per tal
que es puguin accelerar totes aquestes situacions.
Després de la seva etapa a la conselleria de Justícia
de Catalunya exerceix l’advocacia en un reconegut
bufet d’advocats. Quines són les qualitats que més
valora d’un advocat o advocada?
L’advocat ha de generar confiança en el client. Per generar confiança, a més de coneixements jurídics, cal tenir
empatia amb el client, compromís, saber treballar amb
equip, disposar d’un clima de treball...Aquest elements
són essencials per exercir la professió.
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Actualment, a més d’exercir l’advocacia també és
degana de la Facultat de Dret de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). Com va sorgir aquest
nou repte?
Em va trucar el rector de la UIC per oferir-me ser degana
de la facultat de Dret i em va venir de gust participar-hi.
Abans de dir que sí, ho vaig consultar amb la persona
del despatx que em va contractar, en Federico Linares,
que ara és el president de la firma a Espanya, per veure
si ho podia comptabilitzar i la veritat és que em vaig
trobar una porta totalment oberta perquè la firma està
molt compromesa amb la formació de l’advocacia. De la
mateixa manera, quan li vaig plantejar al rector que no
podia deixar el despatx, em va dir que per a la universitat de perfil tan professionalitzador, era molt interessant
comptar amb una representant que estigui tan vinculada
a l’exercici de la professió.
La formació jurídica té un paper essencial per a l’exercici de la professió, però hi ha d’altres coneixements,
els anomenats ‘soft skills’ que també són rellevants.
Considera que des de les universitats s’estan aprofundint o facilitant aquests altres coneixements?
Som conscients d’aquestes noves aptituds, almenys
des de l’experiència que jo tinc a través de la Universitat
Internacional de Catalunya i, evidentment, no només al
màster d’accés a l’advocacia, sinó que també des del
quart curs als alumnes se’ls orienta sobre com ha de ser
l’exercici de la professió: les softskills que han de desenvolupar. Se’ls prepara per a les entrevistes, es fan simulacres, es fa un apropament cap als serveis de recursos
humans de les grans empreses que contracten serveis
legals a través d’una jornada. Però també reforcen
temes d’oratòria, de comptabilitat.... Realment treballem
per tal que l’alumnat entengui que aquesta formació que
rep a la facultat és única i insubstituïble perquè la carrera
no ha de ser vista com un tràmit, sinó que és la base de
tot. Sobre aquesta base edificaran el seu coneixement
jurídic per a sempre. A més, l’advocacia sap que pot
comptar amb l’ICAB, que fa una tasca d’actualització
doctrinal i de formació continuada excel·lent.
Ha viscut alguna situació, des del sector privat o públic, de desigualtat per ser dona?
A mi no m’ha passat, possiblement, perquè em vaig iniciar al món laboral des de la posició d’haver superat una
oposició, però he vist com passava a altres dones. Se
m’ha respectat molt i no tinc paraules negatives per a
ningú. Però la discriminació per motiu de gènere existeix
i s’ha de treballar per tal d’acabar amb aquests comportaments. Em solidaritzo amb totes aquelles dones que
ho han patit i les animo a què ho posin de manifest i es
deixin ajudar.
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Creu que les quotes són una bona manera d’intentar
reconduir aquesta situació?
La situació de la dona en el món laboral ha fet molts
avenços. Però hem de recordar que l’any 1931 la dona
ni tan sols tenia dret a vot, tot i que tenia dret de sufragi
passiu i podia ser elegida diputada, per exemple. És
cert que moltes vegades les dones diuen que t’han de
seleccionar pels llocs no perquè siguis dona sinó perquè
siguis bona, però també se seleccionen molts homes
que no són precisament un “premi Nobel”. Per això,
celebro que la Comissió Europea i el Parlament Europeu
facin una tasca interessant amb l’intent d’aprovar una
directiva sobre igualtat per superar la situació de manca
de dones en llocs de responsabilitat. Personalment a mi
m’agrada molt la solució que va adoptar Itàlia, que va decidir – a través d’una llei- plantejar una situació de quotes transitòria. Aquesta proposta estableix que durant
dotze anys s’hauran de renovar tres vegades els consells
d’administració. Creuen que si es fa durant tres vegades
després ja s’haurà establert com a dinàmica habitual i
s’assolirà una situació normal. D’un sistema de quotes
permanent jo no sóc partidària, però aquesta proposta
italiana crec que és interessant i equilibrada.
Just aquest mes de març hem celebrat els dos anys
de l’etapa de confinament generalitzada. Com va viure
aquesta etapa i quin aprenentatge en va extreure?
El resultat d’aquesta etapa és que ens adaptem quasi
bé a tot, normalment, perquè un dia no sortim de casa
i ja sembla que estiguem ofegats; en aquesta ocasió,
hi vam deixar de sortir gairebé quatre mesos. Jo tinc
un bon record d’aquella època, com deia abans, jo he
sigut opositora i sé que és no sortir de casa potser en
una setmana sencera o només sortir per anar a veure
el preparador. L’etapa del confinament la recordo com
una etapa que vaig treballar moltíssim, perquè des del
mateix espai vam haver d’atendre la universitat, el despatx... va ser molt intens, però em vaig organitzar bastant bé. Sé que no va ser fàcil per a tothom i, en aquest
sentit, jo vaig intentar des del meu paper recolzar totes
aquelles persones que estaven a prop meu i que sabia
que estaven soles, que estaven en espais menys amables, estudiants amb germans més petits havent de
compartir eines com l’ordinador, etc. Es va fer el que es
va poder. Jo no tinc una mala percepció a excepció de
la limitació del contacte amb la famílía i els amics.
Què li agrada fer en el seu temps lliure?
M’agrada molt estar amb els amics i la família, organitzar viatges combinats amb concerts de música i òpera.
També m’agrada molt fer excursions de diversos dies a
la muntanya; és una gran recompensa llevar-se al matí i
estar enmig de la natura.

CARA
XARXES SOCIALS I MENORS
La proliferació de l’ús dels mòbils i les xarxes socials
ha generat un gran ús d’aquestes noves eines de comunicació. Alguns progenitors publiquen constantment
imatges dels seus fills menors sense demanar-los permís.
Els infants també s’exposen molt a les xarxes i algunes
de les seves conductes poden ser fins i tot delictives. Els

L’ús dels mòbils i les xarxes socials per part de menors ha
conduït a molts pares a revisar els perfils dels seus fills per
prevenir riscos. Quan els fills comencen a fer ús de les xarxes
socials és convenient posar horaris i límits? Els pares tenen
dret a controlar la seva activitat a Internet sense el seu consentiment? Aquesta actuació pot constituir un delicte?
PT: Els pares poden establir límits en l’horari d’ús dels mitjans
tecnològics, si bé, serà convenient sempre i quan es realitzi en
base a criteris de proporcionalitat.
Així mateix, poden fer un seguiment de les xarxes socials dels
fills, quan els seus comptes siguin públics, o en defecte, tinguin
el seu consentiment. Si bé, accedir al dispositiu dels fills, amb
la mera finalitat de controlar les seves publicacions sense el seu
consentiment, vulneraria el seu dret a la intimitat, estant davant
d’un accés il·legítim.

PILAR TINTORÉ
Col·legiada Núm: 27019
Presidenta de la Secció de la Infància i de
l’Adolescència de l’ICAB

GA: Les Tecnologies de la informació i de la Comunicació (les
TIC) formen part del nostre dia a dia, i els menors d’edat s’han
convertit en “nadius digitals” tenint un coneixement cada cop
més ampli que els propis pares, però sense conèixer quins són
els riscos que poden trobar, atès el grau de maduració que els
manca degut a la pròpia edat. És per això que els pares tenim
l’obligació i la responsabilitat de conèixer les TIC de forma tal que
puguem ajudar als nostres fills a utilitzar aquestes eines, que si
bé en determinats aspectes són molt beneficioses, el seu ús
indiscriminat pot generar situacions de risc molt alt; A INCIBE
ens indiquen diverses estratègies que podem adaptar per ajudar
als nostres fills a utilitzar la xarxa amb seguretat: en primer lloc,
el més important és tenir una relació propera i de confiança
amb ells/elles, comentar el seu dia a dia a Internet ens permetrà
una supervisió eficaç de l’ús que en fan alhora que ens podran
comentar qualsevol situació negativa en la què es puguin trobar;
hem d’acompanyar-los des dels seus primers passos amb la
Internet, així podem vigilar de prop els continguts que veuen i
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pares poden controlar o han de controlar el què fan els
fills a les xarxes? Per abordar aquestes i altres qüestions
en parlem a Món Jurídic amb Pilar Tintoré, presidenta
de la Secció de la Infància i l’Adolescència de l’ICAB i
amb la vocal de la Secció Dret de les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació, Georgina Andrés.

ser els seus exemples davant la informació que troben. A mesura
que van creixent, compartir les activitats en xarxa de les que fan
ús ens permetrà, com a pares, conèixer com funcionen aquestes
aplicacions, jocs, i veure amb qui es relacionen i per últim, marcar
determinades normes i límits, de forma consensuada amb els
menors. Això farà que s’impliquin més en el seu compliment, a la
vegada que sabran les conseqüències de no complir-les.
Tot i que el Codi Penal espanyol estableix com a delicte “la revelació de secrets i/o vulneració de la intimitat d’altre sense el seu
consentiment, s’apoderi dels seus papers, cartes, missatges de
correu electrònic o qualsevol altre document o efectes personals, intercepti les telecomunicacions o utilitzi artificis tècnics
d’escolta, transmissió, enregistrament o reproducció del so o de
la imatge, o de qualsevol altre senyal de comunicació” també és
veritat que la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció
jurídica del menor estableix com a primordial l’Interès superior
del menor, on per aplicar-lo s’ha de tenir en compte cada cas en
concret. Els menors tenen autonomia per autoritzar o no el tractament de les seves dades (a partir dels 14 anys segons la Llei
Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals); si
no hi ha indicis d’un delicte tipus assetjament escolar mitjançant
les XXSS, sexting, grooming, etc, els pares han de respectar els
drets a la intimitat, honor i pròpia imatge i per tant, no haurien
d’accedir als comptes dels menors sense el seu consentiment.
Tanmateix però, davant d’indicis flagrants de delicte, els pares,
com a garants de la protecció del menor, han d’assolir el paper
de protecció del menor en front d’aquests possibles atacs de
tercers i, per tant, podria esdevenir causa legitimadora l’accés a
la xarxa social si hi ha indicis de vulneració d’aquests drets, per
garantir el bon desenvolupament del menor i la satisfacció de
es seves necessitats bàsiques, des del punt de vista educatiu,
emocional i afectiu.
Com a pares, tenim eines per controlar l’ús d’Internet, sense vulnerar els drets dels menors, des de les eines de control parental
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(com filtres de continguts, límits de temps o registres d’ús)
fins les opcions de privacitat i seguretat de mòbils, aplicacions,
jocs i XXSS. Entre tots hem de formar-los i ajudar-los per a què
aprenguin a utilitzar les xarxes i Internet d’una manera segura,
responsable i saludable. És fonamental la nostra implicació
com a pares, per prevenir-ne un ús excessiu.
Hi ha pares que instal·len aplicacions específiques en els
mòbils per tenir un major control. Aquest tipus d’accions
es poden fer sota el pretext d’evitar mals majors?
PT: Respecte de les aplicacions de control parental cal fer-ne
un ús responsable, sense que els pares facin un ús excessiu i
injustificat. Així, s’ha de diferenciar la supervisió i protecció dels
fills i filles, del control i vigilància desproporcionat, la qual cosa
pot ser constitutiu de vulneració del dret a la intimitat dels fills.
GA: Sí. El nostre paper com a pares implica ensenyar-los que
la privacitat és necessària perquè es puguin mantenir relacions
variades, i per tant, que necessitem tenir control sobre les
facetes que nosaltres mateixos els ensenyem. Hi ha certes
accions amb què podem ensenyar-los a protegir-se, com per
exemple, configurant adequadament les opcions de privacitat
de cada proveïdor, fer ús de les mesures de seguretat de les
aplicacions i els dispositius o fins a gestionar els temps de
connexió i el contingut que poden veure els menors.
A part dels riscos físics que poden comportar l’ús abusiu de
les eines TIC, hi ha un altíssim risc depenent del contingut al
qual accedeixen: des de continguts inapropiats, cyberbullying,
sexting, addicció a Internet o a jocs en línia, assetjament per
part d’un adult, etc.
L’assetjament escolar està a l’ordre del dia i les xarxes han
agreujat tant els seus efectes com les seves conseqüències. Estan prou tipificats aquests delictes?
PT: Podem parlar de dues modalitats diferents. El cyberstalking, tipificat a l’art. 172 ter del Codi Penal, sent aquest un
assetjament insistent i reiterat a través d’Internet. L’article 127
tec CP no exigeix l’ús de les noves tecnologies per la seva
consumació, però queda igualment inclòs. I, per altra banda, el
cyberbullying o el ‘’happy slapping’’, pels quals no existeix tipus
penal específic, havent d’atendre les circumstàncies del cas
concret per encaixar-ho dins del tipus penal més assimilable.
Per tant, s’infereix la necessitat d’una regulació específica per
a aquest tipus de delictes comesos a través de mitjans tecnològics, cada cop més freqüents entre joves.
GA: Són molts els països que, lluny de les nostres fronteres,
ja contemplen i regulen el ciberassetjament (per exemple a
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Xile, alguns estats dels EUA, Puerto Rico, entre d’altres). A
Espanya, el Codi Penal tipifica com a delicte el “Grooming” (la
conducta en què un adult, normalment fent-se passar per un
nen, contacta amb un menor d’edat per obtenir-ne favors de
caràcter sexual i/o pornogràfic) en el seu art. 183 bis i ter i relacionat amb el 189; la “sextorsió” (l’ús d’imatges de contingut
eròtic o sexual per fer xantatge a la persona fotografiada), art.
197; i també la conducta anomenada “stalking” (d’aquella persona que pateix un quadre psicològic conegut com a síndrome
de l’assetjament urgent, on l’afectat/da persegueix de manera
obsessiva la víctima: l’espia, la segueix pel carrer, la truca per
telèfon constantment, li envia regals, li envia sms, i en casos
extrems, arriba a amenaçar-la i a cometre actes violents contra
ella), regulat en el 172 ter.
Està clar que determinades accions delictives comeses a
través, o fent ús, d’Internet i les Xarxes Socials no queden
impunes; el Codi Penal així ho estableix, imposant penes fins
i tot de presó pels agressors, tanmateix però encara queda
molt camí per recórrer i cal dotar de més seguretat jurídica a
tots els usuaris d’Internet en general i de les Xarxes Socials en
particular, tant pels adults com pels més menuts, si bé es cert
que, en el cas dels menors d’edat, per la seva situació d’immaduresa i indefensió, la urgència de protecció i seguretat jurídica
és, si és possible, encara més gran.
Els professors poden accedir a la informació d’un dispositiu mòbil de l’alumne si té coneixement o constància que
aquest estudiant estant assetjant a un altre company de
classe a través de les xarxes socials?
PT: El professorat d’un centre docent, en cap cas pot accedir
a la informació continguda al mòbil d’un alumne. L’accés seria
il·legítim i, per tant, s’estaria vulnerant el dret a la intimitat dels
nens, nenes i adolescents.
El que si seria possible, si s’escau, i de conformitat amb el Reglament Intern de cada centre docent, és requisar el mòbil als
alumnes. Però en cap cas accedir al contingut.
GA: Tenint en compte la normativa vigent, els Centres educatius han d’actuar, de forma proactiva i reactiva. En un primer
moment han de formar a l’alumnat en l’ús de les TIC, adaptat
a l’edat a qui es destini la formació i encaminada a crear determinats valors en el seu ús, i sobretot enfocada a la realitat
i pràctica que fan els joves d’aquestes eines; orientada no
només a prevenir els riscos i amenaces que pot suposar un ús
descontrolat sinó també formar en el bon ús i màxim aprofitament d’aquestes eines.
A la vegada, s’han d’establir protocols d’actuació per implementar-los en cas d’una situació de ciberassetjament,
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suplantació d’identitat, sexting o sexcasting en què algun
alumne del Centre hagi estat partícip. Un cop establerts
aquests protocols, el Centre ha de notificar-ne l’existència
tant als pares com als alumnes i, per descomptat, a tot el
personal del Centre; dins d’aquets protocols s’establiran les
mesures que siguin necessàries d’acord a la gravetat dels
fets i a l’impacte que hagi causat a l’escola i en els alumnes,
pares i professorat afectat. L’objectiu és protegir el menor, i
la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de
protecció a la infància i a l’adolescència, així ho estableix. Es
per això que se’ls ha d’inculcar des de menuts que tenen el
deure d’actuació en cas de coneixement d’un conflicte a Xarxes Socials en què s’hagi vist afectat, en condició de víctima
o d’agressor, un o més alumnes dels quals és responsable el
Centre educatiu.
Si un progenitor té la sospita de què estant assetjant al
seu fill a través de les xarxes socials, podria accedir amb
les contrasenyes d’aquest a l’ordinador o altre dispositiu? Estaria vulnerant el dret a la intimitat del seu fill? Si
el fill no fos menor d’edat s’estaria comenten un delicte?
PT: Per norma general preva el dret a la intimitat dels fills
i filles, per tant, els progenitors no poden accedir als seus
comptes privats o dispositius. Si bé, serà possible l’accés
quan, per raons d’urgència i necessitat, per haver-hi indicis
evidents d’estar sent víctimes d’algun delicte. Es tracta de
fer un judici de ponderació entre els interessos en joc: el dret
a la intimitat i seguretat dels fills.
No obstant això, essent els fills majors d’edat, no subjectes
a pàtria potestat, estarem davant d’una intromissió il·legítima
del dret a la seva intimitat.
GA: En aquest cas estaria protegint l’interès vital i superior
del menor, per evitar la vulneració dels seus drets i protegir-lo
adequadament per evitar-li mals majors, adoptant les mesures que corresponguin. Els pares tenen un deure de formació
i d’informació als fills i, d’una altra, un deure d’actuació i protecció en cas d’atacs per part de tercers. Ambdós deures han
d’estar en equilibri a la balança amb els drets dels menors
de protecció de dades, intimitat, pròpia imatge i capacitat
d’obrar, tenint sempre en compte els límits d’edat i criteris
de maduresa que fixa la normativa. Cal tenir en compte que,
el modus operandi habitual dels pares de menors d’edat majors de catorze anys no pot ser accedir indiscriminadament i
sense cap motiu als comptes i perfils dels seus fills a Xarxes
Socials perquè el menor és titular d’uns drets que, excepte
excepcions en què entrin en joc altres drets fonamentals i/o
deures dels pares, han de ser respectats.
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El concepte d’autonomia progressiva va ser incorporat
per la llei de garantia dels drets de la infància, recentment aprovat a la Cambra de Diputats. Segons aquesta
consideració, tots els nens tenen dret a desenvolupar
la seva vida privada, a gaudir d’intimitat i a mantenir
comunicacions sense ingerències arbitràries o il·legals, i
els pares han de respectar aquest dret. Els pares estan
vulnerant aquest dret quan pugen alguna imatge dels
menors a les xarxes? Precisament aquest fenomen del
“Sharenting” o el fet de publicar les fotos dels fills a les
xarxes socials està molt extès entre la societat? S’està
comenten un delicte sense ser-ne del tot conscient?
PT: Segons l’article 4 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de
gener, de protecció jurídica del menor, es considera intromissió il·legítima en el dret a l’honor, a la intimitat personal i
familiar i la pròpia imatge del menor, qualsevol utilització de
la seva imatge als mitjans de comunicació que pugui implicar
un perjudici de la seva honra o reputació, o que sigui contrària
als seus interessos, fins i tot si consta el consentiment del
menor o dels seus representants legals. Aquesta intromissió
podria suposar la intervenció del Ministeri Fiscal, en un procediment on es determinarà si aquestes imatges publicades
són contràries als interessos dels fills i filles, i poden, per
tant, arribar a ser un delicte contra la seva intimitat.
En aquest sentit, els pares han de ser més conscients de les
imatges que publiquen dels seus fills, havent de valorar prèviament les possibles conseqüències negatives que poden
suposar pels fills, tant al present como de cara al futur.
GA: Amb tota la informació que publiquem a Internet i de
tot l’ús que en fem se’ns crea la nostra “Identitat Digital”.
Els pares, sense potser saber-ho, amb tota la informació
que pengen dels seus fills, estan creant la identitat digital
del seu fill/a, compartint informació, (des de dades fins a
la seva pròpia imatge), i això pot influir decisivament en la
percepció que els altres tinguin d’ell/a a través d’Internet en
un futur. Per a un nen o nena, més encara per a un adolescent, aquesta percepció que els altres tenen d’ell és més
important en comparació amb altres etapes, ja que la seva
autoestima encara està en desenvolupament, i sent la necessitat de definir-se en societat. Però s’està exposant als
nens/es a molts més riscos sense adonar-nos-en, i són riscos molt presents: deixem l’empremta digital dels menors
a les xarxes i pot ser objecte de ciberbullyng en un futur per
part dels altres perquè les imatges dels menors a Internet
poden recopilar-se per depredadors sexuals virtuals i acabar
en bancs d’imatges que es comparteixen en les seves comunitats on line.
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“Els russos no han conegut la
llibertat ni amb els tsars, ni amb
els bolxevics, ni amb Putin”
Entrevista per Roser Ripoll/ Marc Freixes/ Liling Vila i Judith Abad

Què el va motivar a estudiar dret?
Quan vaig començar a treballar a La Vanguardia tenia
molts companys que havien estudiat dret, com per
exemple, Lluís Permanyer, Carlos Nadal… i allà hi feien
una tertúlia on hi venien molts catedràtics de la universitat de dret i era molt interessant. Em vaig adonar que els
estudis de dret són una formació que et dona una visió
jurídica de la vida i és un molt bon complement per a
l’exercici del periodisme. Crec que un periodista ha d’estudiar o dominar una altre matèria, ja sigui dret, història,
filosofia o economia.
Estic molt satisfet d’haver estudiat dret perquè aquests
coneixements t’aporten un bagatge cultural que et serveix per a moltes coses de la vida, més enllà del periodisme. A més a més, per a una persona com jo, que sóc
originari d’un poble petit de l’interior de Lleida, Rocafort
de Vallbona, on s’estima molt la terra, la formació jurídica
et permet valorar encara més la propietat, la divisió de
les finques, etc. Si no hi hagués el dret seria una disbauxa tot plegat.
Jo he tingut la sort de tenir professors i catedràtics que
han esdevingut autoritats del món jurídic. Recordo que
em vaig examinar de l’última assignatura, que era dret
processal amb el doctor Serra, i poc temps més tard
me’n vaig anar de corresponsal a Londres. Des de llavors la meva trajectòria ja ha estat en l’àmbit periodístic.
Què el va empènyer cap el periodisme?
Vaig tenir la sort de tenir un mestre a l’escola molt
exigent que ens va ensenyar dues coses: a escriure a

màquina molt ràpid i el francès. Després vaig venir a
Barcelona i vaig començar a treballar en una oficina fent
de comptable. Però em vaig apuntar a una acadèmia que
estava a prop de l’antiga seu de La Vanguardia, al carrer
Pelai, per aprendre anglès i alemany. Sempre he tingut
molta curiositat, i m’ha agradat viatjar, i vaig pensar que
si s’havia idiomes i escriure bé i ràpid, em podria dedicar
al periodisme. Jo anava tot sovint a veure el director del
diari La Vanguardia. Però no em rebia. El dia que ho va
fer em va dir que si volia podia anar a La Vanguardia a fer
una suplència els caps de setmana a l’estiu per traduir
el The New York Times. No era per treballar de periodista, però li vaig dir que sí. Passat l’estiu es van produir
dos trasllats i llavors em van dir que podia entrar a La
Vanguardia com a becari. Mig any més tard, i ja amb 24
anys, vaig passar a ser redactor de La Vanguardia. Això ja
van ser paraules majors, perquè volia dir tenir una feina
amb molta responsabilitat i amb un sou fix...I a partir
d’aquí, jo sempre explico que he anat ocupant llocs perquè no trobaven a ningú més.
Com va passar a ser corresponsal a Londres?
Portava tres anys a la redacció i es va quedar vacant la
corresponsalia de Londres. Llavors el director va preguntar: qui sap anglès? Em va fer una proposta per anar-hi sis
mesos, de prova, i m’hi vaig estar més de set anys.
Què en destacaria d’aquesta etapa?
Londres ha estat el període més bonic de la meva vida.
A més de ser un gran ciutat, molt interessant, molt
liberal, en el moment en què hi vaig anar-hi, als anys 60,
vaig peoder viure moments històrics, com per exemple
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l’elecció de Margaret Thatcher com a secretària general
del partit conservador, els Beatles, etc.
A més, a nivell professional va ser una etapa molt interessant. El corresponsal d’aquella època no era com el d’ara.
El corresponsal era una persona amb molta reputació i un
prestigi important perquè era com l’ambaixador del diari.
Ara tot està més pautat, perquè el que passa allà, aquí
també se sap, cosa que en aquella època no passava. En
l’època que jo vaig ser corresponsal tot el que jo enviava
es publicava sempre dins d’uns marges d’extensió.
El ritme de la informació era una altre, tenies més
temps. Anava al despatx, o bé quedava amb algú i t’explicava algun tema interessant i estiraves el fil; A la tarda,
tranquil·lament, passava la crònica. Vaig aprofitar aquesta
etapa per llegir molt; des dels episodis nacionals, Josep
Pla, els principals autors russos, francesos i sobretot a
Shakespeare. També per viatjar. Primer per Anglaterra, per conèixer bé el país. Més tard li vaig proposar
al director del diari, que en aquella època era Horacio
Sáenz Guerrero, de viatjar per la Commonwealth perquè
en aquell moment s’estaven produint les descolonitzacions. L’Horacio em va permetre fer-ho. Això em va donar
l’oportunitat de conèixer molts països de l’Àfrica, entre
ells Kènia, Zàmbia i Sud-Àfrica.
I després de Londres va anar de corresponsal a Washington...
Sí. Vaig passar de Thatcher a Reagan. Sens dubte va
ser una altra gran oportunitat professional però també
personal. Vaig estar quasi tres anys. I allò va significar
descobrir, de nou, un altre món. Washington és una altra
dimensió, és un imperi, i allà realment veus el poder.
Cada dia passen per aquesta capital mundial primers
ministres de diferents països, reis, etc. A més, vaig
arribar als Estats Units justament quan havia arribat a la
presidència Ronald Reagan.
Als Estats Units jo sempre treballava amb l’agència UPI
(United President International) que ja no existeix, i tenia
l’opció d’usar les seves oficines arreu del país. Fent de
corresponsal per La Vanguardia vaig tenir la gran oportunitat de descobrir el país gràcies a unes beques que s’organitzaven per a periodistes i que em va permetre visitar
22 Estats americans. Així, per exemple, vaig conèixer qui
era em aquell moment el governador de Geòrgia, Jimmy
Carter. També vaig poder formar part d’una delegació de
periodistes que va acompanyar Nixon en un viatge que
va fer a la Xina, justament quan s’estaven obrint les relacions entre els dos països. Però, va ser amb el president
Reagan amb qui vaig poder parlar més estona a la Casa
Blanca, arran d’una recepció en què hi van participar els
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Reis d’Espanya. Reagan era una persona molt agradable
i molt afable. I després vaig tenir l’oportunitat de viatjar
molt per Amèrica Llatina des de Washington. Tanmateix, la meva estada es va finalitzar amb la guerra de les
“Malvines”.
I sis mesos després de la seva tornada va passar a ser
el director de La Vanguardia, amb 39 anys. El seu nomenament va coincidir, a més, amb una etapa en la qual
es va digitalitzar i modernitzar la redacció amb la introducció dels ordinador. Com va anar aquest procés?
Sí, jo vaig posar els ordinadors al diari. I recordo que
molts periodistes es van resistir molt a aquest canvi que
comportava una nova manera de treballar, i és clar, això
era un problema.
Com ho va resoldre?
Posant a la taula un ordinador i al costat una màquina
d’escriure.
Ha estat també subdirector d’Internacional de La
Vanguardia i durant aquesta etapa va tenir l’oportunitat de viatjar de nou i de conèixer Rússia, entre
d’altres països. Atesa l’actualitat recent, on Ucraïna
ha estat envaïda per Rússia. Creu que acabarà aviat
aquesta guerra?
No sé com acabarà aquesta guerra. Però a qui li pot interessar que Europa fracassi? Doncs a aquells països, règims i sistemes que no tenen les arrels culturals d’Europa.
Europa és el territori de la llibertat, de la filosofia grega, el
dret romà. La guerra entre Ucraïna i Rússia es pot analitzar
des de moltes maneres, però hi ha una que la veig clara:
els russos no han conegut la llibertat ni amb els tsars, ni
amb els bolxevics, ni amb Putin. La llibertat, en canvi, és
el que fa forta a Europa. Els refugiats d’Ucraïna volen venir
a Europa perquè és la terra de la llibertat.
Europa ha estat la incubadora de moltes guerres mundials. Allò que ha estat normal a Europa és estar en guerra,
malgrat que durant moltes generacions, no hem conegut
la guerra i pensem que no es possible que passi això que
estem vivint actualment. Europa és la pàtria de la llibertat
però també de les guerres. No sé fer prediccions sobre si
hi haurà una tercera guerra mundial. Però deixar casa teva
i marxar només amb una maleta, ha de ser molt difícil. La
guerra és un desastre miri per on es miri.
Va ser el director adjunt de La Vanguardia durant 14
anys. En aquesta etapa, junt a Joan Tàpia com a director, va liderar la digitalització del diari.
En Tàpia i jo no ens coneixíem, però vam arribar a ser
molt amics i vam treballar amb molta sintonia. Amb Joan
Tàpia només ens vam enfadar tres vegades seriosament
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“Europa és la terra
de la llibertat, per
això tothom vol
anar-hi”
amb 14 anys, cosa que amb el matrimoni no es pot dir
el mateix. Vam treballar molt i molt a gust. Plegats vam
dur a terme el projecte de digitalització del diari. Jo vaig
veure necessari tenir una pàgina web. El que no veia
era un diari fet digitalment. El diari Avui va ser el primer
que va comptar amb una pàgina web i La Vanguardia va
ser el segon. En aquest procés de digitalització va tenir
un paper decisiu en Vicent Partal. Li vam demanar que
exposés als companys la importància d’Internet. A la
redacció se’l van escoltar amb molta atenció però quan
va acabar va ser com si no anés amb ells.
Actualment és un moment àlgid de les xarxes socials.
Fa un gran ús de Twitter. Què li aporten les xarxes?
Sí, jo he passat del plom al Twitter. Mai m’he despenjat
o allunyat de les noves eines que tenim al nostre abast.
Sóc curiós i al Twitter hi estic actiu perquè m’interessa
i em vull assabentar del que es diu. Les xarxes jo crec
que són un instrument magnífic, però tenen un contrapunt molt inquietant perquè són les que poden divulgar
amb més força la mentida.
Com veu actualment la figura del periodista?
Avui el periodista no pot pensar que allà on vagi tothom
l’aplaudirà. Abans podríem dir que això passava, però
els temps han canviat. Abans el periodista era el senyor,
tenia una força. Jo quan era corresponsal, una de les
primeres coses que feia, era reunir-me amb els diplomàtics; trucar a l’ambaixador d’Espanya del país que visitava. I no només et rebia sinó que, a més, tenia ganes de
veure’t per saber què passava a Espanya.
El periodista en el fons és una persona més important
que un diplomàtic perquè som els encarregats d’escriure el que fan els altres. Però ara el periodista pren una
posició. I hi ha gent que estarà d’acord i d’altres que no.
Aquesta és la nova situació del periodisme. Ara el periodista ja no és un ser inqüestionable. És un professional
qüestionable com ho és l’advocat o el metge… Això és
bo o dolent? No ho sé, és el que hi ha.
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Jo quan arribava en algun lloc, el primer que em preocupava era saber com podria transmetre “la còpia”, què
dèiem, referint-nos a la crònica. Després quan tenies això
ja resolt, pensaves: ara què escric? Ho escrivies i t’ho
publicaven. Això ara ja no és així. El periodista està primer
a les exigències internes de l’empresa i després a les
exigències externes. Actualment hi ha tanta informació
que, de vegades, la gent no sap el que passa perquè hi ha
molta propaganda. En situacions crítiques la formació del
periodista serveix per poder distingir les coses.
Així per exemple, i en relació al que està passant a Ucraïna… Si es mou una frontera les coses no es queden
igual, sobretot a Europa. Aquí va haver un debat de fons
entre la democràcia i la legalitat. Per a mi la legalitat va
primer perquè és una qüestió de drets. Per això el periodista format pot dir que Putin ha trencat el dret internacional. A mi m’ha anat molt bé, professionalment, saber
distanciar-te de les coses. Només així pots emetre judicis que siguin fonamentats. El periodisme ben fet és el
que crea opinions, el que té una certa credibilitat i diu les
coses amb coneixement i amb una certa independència. Un periodista ha de saber distingir quan hi ha una
injustícia, una abús de poder, etc. i ho ha de transmetre
perquè és l’essència del periodista.
Però en periodisme hi ha moltes pressions també.
Com les ha combatut?
Sí, sempre hi ha moltes pressions, però un ha de saber
eludirles. Crec que un periodista no ha de tenir amistat
amb un polític en actiu. Això no vol dir que no puguin
tenir una bona relació i que es vegin i dinin junts...Però,
amistat és millor no tenir-la, perquè un polític o un empresari té interessos. Ja sé que és una mica idíl·lic el que
dic, perquè després hi ha barreges de tot. Per això s’ha
de saber escollir que ens interessa com a periodistes.
Què destacaria d’haver pogut exercir tota la seva
carrera professional com a periodista?
Sens dubte, un dels privilegis més grans que he tingut gràcies a exercir el periodisme és tenir temps per llegir. Avui la
gent no llegeix tant i dedica més temps a les xarxes.
El millor que pot fer un periodista és estudiar. Més concretament, estudiar història, filosofia i dret. També he
tingut la sort de poder viatjar.
Ha escrit 4 llibres. Té algun nou llibre o projecte entre
mans?
Un periodista sempre escriu i sempre pensa en els llibres que pot escriure. Estic treballant en el proper.
Què li agrada fer en seu temps lliure?
Llegir i viatjar. Llegir sempre és un gran refugi i et dona
eines per saber el que ha passat.

Seccions
MASC MEDIACIÓ

PARTICIPA AL CONGRÉS DE MEDIACIÓ ICAB!
En el nostre ADN
#CongrésMediació22

CONGRÉS 20-22
DE MEDIACIÓ Abril
DE L’ADVOCACIA 2022
DIÀLEG I EQUILIBRI ENVERS LA VULNERABILITAT
Amb la col• laboració de:

CE N T R E

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

D

el 20 a 22 d’abril de 2022 se celebra el
Congrés de Mediació ICAB 2022, que
s’organitza bianualment, i que es podrà
seguir de forma presencial i també telemàtica.

El Congrés està dedicat als col·lectius vulnerables
i per això en aquesta nova edició el lema escollit
és ‘Diàleg i equilibri envers a la vulnerabilitat’. El
Congrés vol posar la mirada en els diferents àmbits
i persones que poden estar en una situació d’especial dificultat per a disposar dels mitjans que poden
defensar els seus interessos o disposar de veu en
la gestió dels conflictes i dificultats en els quals es
veuen immersos.

I M E D I ACI Ó I CA B

El Congrés s’estructura en diferents taules, les quals
tractaran sobre la infància i l’adolescència, la gent
gran, les dones, l’exclusió residencial, les discapacitats i la ciutadania front al discurs polític i mediàtic.
En aquestes diferents situacions i entorns el suport
i la comunicació esdevenen eines especialment
importants per tal de poder atendre les necessitats
d’aquelles persones i trobar solucions davant els
particulars, les institucions i les administracions.
El Congrés comptarà amb la participació de representants de la mediació, la judicatura, la universitat,
les administracions, altres Col·legis professionals, la
política i el periodisme.

Seccions
ADR-ARBITRATGE

XIIÈ CURS D’ARBITRATGE (ON LINE)
OBJECTIUS
Curs organitzat per els Il·lustres Col·legis d’Advocats i
Advocades de Màlaga, València, Bizkaia i Barcelona del
18 d’abril al 30 d’octubre de 2022, té com a objectiu
oferir una formació específica en aquesta matèria, que
permet als alumnes especialitzar-se en aquest sistema
d’ADR, proporcionant-los les habilitats necessàries per
intervenir ja sigui com a advocats de part o com a àrbitres en procediments d’arbitratge.
Disposa d’una orientació eminentment pràctica, facilitada pel quadre de professors que l’integren, tots ells
coneixedors de la realitat diària de l’arbitratge, i amb una
experiència consolidada per l’èxit de les onze edicions
anteriors.
ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURA
El curs es desenvoluparà en línia, es proporcionarà una
clau d’usuari i una contrasenya, que es pot personalitzar a través de la pròpia plataforma. Podeu consultar
programa a www.icab.cat o per e-mail a adr-arbitratge@
icab.cat.
ORGANITZA:

El PROGRAMA disposa de deu mòduls (amb materials
i prova test), que analitzen els temes més rellevants de
l’assignatura d’estudi, la majoria dels quals durarà dues
setmanes, amb l’excepció dels 1r, 9 i 10è, aquest darrer
es compon de diversos submòduls. Igualment, s’ha
planificat una conferència inaugural i un altre de cloenda,
així com quatre tallers pràctics en streaming.
El primer dia de cada mòdul s’inserirà a la plataforma en
línia (http://formacion.icv.es/login/index.php) els respectius materials i els estudiants dispondran de les setmanes corresponents a aquest mòdul per a la lectura.
L’avaluació final es compon de la suma de les notes
parcials obtingudes en les proves modulars i un cas
pràctic. En ambdues parts es necessària una qualificació
superior a 5.
A més, és obligatori el seguiment d’un 80% de les activitats de streaming. Es lliurarà DIPLOMA OFICIAL.
Podeu consultar els imports de la matrícula a www.icab.cat
COL·LABORA:

RESERVA LA TEVA AGENDA
PER LA SISENA EDICIÓ
DE L’INTERNATIONAL
ARBITRATION CONGRESS!!
Organitzat pel Centre ADR ICAB/Arbitratge i la Comissió
d’Arbitratge ICAB, els dies 20 i 21 d’octubre de 2022.

Seccions
ESPAI CRAJ: EN DEFENSA
DE L’ADVOCACIA

CAL SEGUIR FENT UNA TASCA
DE PEDAGOGIA PER DONAR
A CONÈIXER LA CRAJ MÉS
ENLLÀ DE L’ADVOCACIA
Andreu Batlle
Col·legiat Núm: 10.486
Sots-Delegat ICAB a les
dependències col·legials de
Vilafranca del Penedès
Vocal de la Comissió de Relacions
amb l’Administració i la Justícia
(CRAJ)

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?
L’objectiu és millorar el servei de l’Administració de Justícia, tant pels companys
advocats i advocades com pels usuaris,
canalitzant les queixes i incidències a
través de la CRAJ.

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?
El més rellevant és sentir-se recolzat per tots els vocals
de la Comissió de Relacions amb l’Administració i la
Justícia (CRAJ), ja que saps que qualsevol problema serà
escoltat, treballat i gestionat correctament.
Creu que hi ha companys i companyes de Vilafranca
del Penedès que desconeixen la CRAJ?
Sí. No tan sols hi ha companys i companyes que desconeixen l’existència de la CRAJ i les funcions que
realitzen, sinó que a més la desconeixen els jutges, les
jutgesses, els lletrats, les lletrades de l’Administració de
Justícia i els funcionaris. Cal fer una tasca de pedagogia
en aquest sentit.

Quin tipus d’incidència heu detectat de forma més
reiterada a la Delegació de Vilafranca del Penedès?
És el gran cúmul d’assumptes pendents de resoldre,
com a conseqüència de la gran rotació dels jutges, jutgesses i de funcionaris.
Quin ha estat el treball que s’ha dut a terme a través
de la CRAJ per solucionar les incidències detectades
i evitar que es produeixin de nou?
Com a vocal de la CRAJ m’he reunit tant amb el degà de
l’ICAB com amb la jutgessa degana de Vilafranca. Hem
pogut exposar la problemàtica del Partit Judicial de Vilafranca. La trobada ha estat profitosa i resolutiva, hi ha el
ferm compromís de traslladar a les instàncies corresponents la situació que patim.

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

craj@icab.cat

Món Jurídic · #340 · Abril/Maig 2022

Espai CRAJ 63

VISITA A LA DELEGACIÓ
DE VILAFRANCA

E

l passat dia 11 de març es va realitzar una trobada a la delegació de Vilafranca del Penedès.
entre tècniques de la CRAJ i Delegacions de
l’ICAB i el Delegat i Sotsdelegat, amb companys i companyes d’aquest partit judicial.

Arran d’aquesta trobada es van posar de manifest les
incidències amb l’Administració de justícia, que dificulten l’exercici de la professió i el dret de defensa dels
clients, com el retard en la tramitació d’expedients
judicials, la limitació de l’horari d’atenció als professionals, la nombrosa mobilitat funcional de la judicatura,
el defectuós funcionament dels Jutjats mixtes, la poca
interlocució amb els LAJS i la necessitat de reforços,
especialment en el servei d’execucions. Es va posar
de manifest que gràcies a l’actuació de la CRAJ han
millorat les comunicacions i la presència de Fiscals al
partit judicial.

Aquesta visita també va permetre donar a conèixer el
funcionament de la CRAJ i la via per poder dirigir a la
Comissió les queixes o incidències que es produeixen
en l’exercici professional, així com la condició d’Andreu
Batlle (Sotsdelegat) com a nou membre de la CRAJ.

Seccions
GRUP DE
L’ADVOCACIA JOVE

¿FAX O E-MAIL? LA PROBLEMÁTICA
DE LAS NOTIFICACIONES
JUDICIALES EN EL ÁMBITO PENAL
VÍA CORREO ELECTRÓNICO
EN LAS DEFENSAS TÉCNICAS
Cristina Capuz
Col·legiada Núm: 40.542

Podemos observar en nuestro día a día judicial que los
tribunales, al menos en los juzgados de instrucción
y en los juzgados de lo penal, van dejando a un lado
las notificaciones a los Letrados vía fax, dando paso e
incrementando de forma sustancial las notificaciones
vía correo electrónico.
El art. 152.3.2ª de la LEC (supletoria de la LECrim por
mor del art. 4 de la misma) incluye, entre los actos
de comunicación, el correo electrónico y otros medios
electrónicos que dejen constancia de su recepción, su
fecha y hora, y su contenido.
Lo que en un primer momento puede parecer un gran
avance y una agilización, deviene en ocasiones en una
merma de las garantías que no podemos permitirnos
atendido que el derecho de defensa es el más sagrado de todos los derechos.

No se puede dar por citado a un Letrado por correo
electrónico sin confirmar de forma fehaciente que el
mismo lo ha recibido. La garantía de la recepción de
cualquier notificación ha de existir, y, de lo expuesto
anteriormente, entiendo que ello no es así. El juzgado
tiene que asegurarse que hemos recibido el email, ha
de tener constancia de un símil al “ok” que tendríamos de un fax.
Los archivos que se adjuntan no pueden ser en formato Word porque es un tipo de archivo modificable,
es decir, no certifica el contenido del archivo. Tan importante es poder certificar que se ha recibido como
el contenido del mismo.
Me parece importante compartir que el email al
que los juzgados envían las notificaciones es el que
consta en la base de datos del ICAB, por lo tanto, en
el momento en que cambiemos nuestra dirección
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electrónica lo primero que tendremos que hacer es
actualizarlo desde nuestra área personal para evitar
posibles disfunciones.
Por supuesto, si un juzgado utiliza el correo electrónico para notificar ha de aceptar la presentación de
escritos por el mismo método. Ha de ser un canal
bidireccional, extremo que algunos juzgados parece
que les cuesta entender creando un agravio comparativo.
Pongamos un supuesto práctico: un juzgado de instrucción notifica mediante archivo de Word enviado
por correo electrónico, la citación a un letrado para
una declaración. El email se va a la carpeta de Spam,
el compañero no lo ve y no se presenta el día en
cuestión.
El juzgado, que no se ha cerciorado de la recepción
del mismo, (no ha llamado, no tiene un “recibido” ni
ha hecho cualquier otra gestión) y practica la declaración sin la presencia del compañero. La testifical
era esencial para la defensa de los intereses de su
cliente.
La consecuencia de no haber acudido ¿nos puede
costar una incoación de un expediente sancionador
que se tramita por pieza separada? la respuesta es
que sí, les ha pasado a dos compañeros en un proceso del que formo parte.
En cualquier caso, e independientemente de hacer
alegaciones en la pieza separada, entiendo que debe
solicitarse una nueva declaración del testigo y ante
una resolución denegatoria ejercitar los medios de
impugnación correspondientes por haberse causado
indefensión material, vulnerarse el derecho de defensa y el principio de contradicción de los artículos
24.1 y 2 de la CE.
Lo que me lleva a la siguiente pregunta ¿estamos
obligados a tener una actitud in vigilando respecto
de la carpeta de spam? Entiendo que no, puesto que
la digitalización de la justicia no nos puede suponer
un sobre esfuerzo a nuestra actividad profesional ya
ardua de por sí.
Aviso a navegantes, en la última guardia a la que
asistí a un detenido pude comprobar que en la hoja
que nos facilita el juzgado de Guardia y que hemos
de rellenar con todos nuestros datos habían introducido el siguiente extremo: Preferencia de notificación
Email o Fax.

En caso de escoger la opción de notificación por
email entiendo por lealtad procesal que entonces sí
estamos asumiendo que todas las comunicaciones
sean por este medio y que en un futuro no podremos
alegar que la notificación se ha recepcionado en la carpeta spam.
La digitalización del Sector Jurídico va progresando,
aunque parece que en el ámbito penal no sea adecuadamente, pero es una realidad que ha llegado para
quedarse y que ha de servir para agilizar la justicia y,
si de paso nos facilita el trabajo, bienvenido sea, pero
en ningún caso para mermar las garantías de un proceso penal.
Estas líneas son una reflexión que se efectúa desde
la actividad diaria judicial, no teniendo intención de
ser ninguna crítica a la actuación de los juzgados sí no
comprobar la realidad qué nos ocurre en la actuación
profesional que desempeñamos.
Desde la Comisión Transformación Digital del ICAB
trabajamos para digitalizar nuestro sector sin perder
garantías procesales.

ADÉU A LA
INCAPACITACIÓ,
BENVINGUDA
L’ASSISTÈNCIA

(I PART)

Primer lliurament d’una sèrie de dos articles que publicarem a Món Jurídic, on l’autor
analitza l’entrada en vigor del Decret Llei 19/2021 de 31 d’agost pel qual s’adapta el Codi
Civil Català a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, i les
conseqüències immediates que l’esmentada reforma implica.

Josep Maria Valls Xufré
Notari

I. EL DECRET LLEI 19/2021,
DE 31 D’AGOST
El Decret dona compliment a la Convenció de Nova
York de 2006, en vigor al nostre país des de 2008 i
a partir del dia 3 de setembre de 2021, no es pot
incapacitar a ningú. Els menors d’edat estan subjectes a la potestat parental i en defecte de pares o
si se’ls ha retirat la cura dels fills, aquests queden
subjectes a tutela, o curatela si estan emancipats. La
potestat parental prorrogada o rehabilitada, les tuteles i curateles constituïdes amb anterioritat continuaran vigents mentre no siguin revisades i adaptades
a la nova legalitat constituïda pel citat Decret, fins
la reforma definitiva del Llibre Segon del CCC, quin
avantprojecte s’està ultimant.
Amb aquesta premissa de transitorietat, es dona
nova redacció a tot l’article 226 CCC per tal de

facilitar el nomenament d’assistent, tant judicialment com notarialment. La designació judicial es
verificarà mitjançant el procediment de jurisdicció
voluntària per a la provisió de suports; la notarial,
en escriptura pública i en ambdós casos en allò
no previst s’apliquen les regles de la tutela que
continuaran vigents fins que la reforma les
derogui.
El Decret amplia l’assistència de l’actual 226 que
contemplava només la constituïda judicialment,
incorporant com a novetat la designació voluntària
d’assistent, mitjançant l’atorgament de la corresponent escriptura pública que haurà d’inscriure’s
en el novament anomenat Registre de Nomenaments no Testamentaris de Suport a la Capacitat
Jurídica, sens perjudici de la seva inscripció, també
obligatòria per imposició de la reforma estatal (Llei
8/2021), en el Registre Civil i voluntàriament si se
sol·licita en el de la Propietat.
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II. L’ASSISTÈNCIA JUDICIAL
1. Caràcter Subsidiari
L’assistència judicial es considera com a subsidiària
de la voluntària que és la notarial com resulta de
l’article 226-2.2: Quan la persona assistida no pugui
expressar la voluntat i les preferències, i no hagi
atorgat el document a què fa referència l’art. 226-3
(acord notarial de suport o un poder preventiu). Ara
bé, també és veritat que quan sigui necessari es
pot prescindir i per tant, revocar o modificar una assistència acordada notarialment, així com es poden
suspendre o revocar els poders preventius, com ja
contempla l’art. 222-2.3 CCC. A més afegeix que la
designació de la persona que presta l’assistència
s’ha de basar en la millor interpretació de la voluntat
de la persona concernida i de les seves preferències, d’acord amb la seva trajectòria vital, les seves
manifestacions prèvies de voluntat en contextos
similars, la informació que tenen les persones de
confiança i qualsevol altra consideració pertinent
per al cas.
Però aquests desitjos poden ser manifestament
contraris al propi benestar i necessitats vitals de la
persona i per això el legislador afegeix: Excepcionalment, mitjançant una resolució motivada, es pot
prescindir del que ha manifestat la persona afectada quan s’acreditin circumstàncies greus desconegudes per ella o quan, en el cas de nomenar la
persona que ella ha indicat, es trobi en una situació
de risc d’abús, conflicte d’interessos o influència
indeguda.
I com diu la STS 589/2021 de 8 de setembre, la
doctrina de la qual recull la sentència de l’Audiència
Provincial de Barcelona de 15 de setembre de 2021:
fins i tot en contra de la voluntat de l’interessat,
perquè s’entén que el trastorn que provoca la situació de necessitat impedeix que aquesta persona
tingui una consciència clara de la seva situació. El
trastorn no només li provoca aquesta situació clara
i objectivament degradant, com a persona, sinó que
a més li impedeix advertir el seu caràcter patològic i
la necessitat d’ajuda.
2. Caràcter excepcional de
l’assistència representativa
L’article 226-4.3 diu: L’autoritat judicial, en resolució
motivada i només en els casos excepcionals en què
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resulti imprescindible per les circumstàncies de la
persona assistida, pot determinar els actes concrets
en els quals la persona que presta assistència pot
assumir la representació de la persona assistida.
Quan l’últim incís transcrit parla de representació,
lògicament s’està referint a la representació substitutiva, és a dir, la que exclou la possible intervenció
en nom propi de la persona assistida. És la típica
representació legal.
En la representació voluntària, com per exemple
en el poder preventiu, no s’exclou l’actuació del
representat mentre que la representació legal és
limitativa de les actuacions en exercici de la capacitat jurídica. Per això té aquest caire absolutament
excepcional.
3. La revisió de l’assistència judicial
L’article 226-2.6 estableix que la mesura d’assistència s’ha de revisar d’ofici cada tres anys.
Excepcionalment, l’autoritat judicial pot establir
un termini de revisió superior, que no pot excedir
de sis anys. És important destacar que la revisió
només s’imposa a l’assistència constituïda judicialment, però no a la notarial que te una vigència
indefinida, excepte si s’ha previst un termini de
caducitat o si per resolució judicial es modifica o
complementa (art. 226-3.5 CCC).
Respecte de les resolucions judicials anteriors
vigents a l’entrar en vigor el Decret, la disposició
transitòria segona diu: 2. Les tuteles, les curateles i
les potestats parentals prorrogades o rehabilitades
constituïdes amb anterioritat a l’entrada en vigor
d’aquest Decret llei es mantenen fins la revisió a
què fan referència els apartats 3 i 4. segons les
quals s’ha de fer en el termini màxim d’un any des
de la sol·licitud de part i en tot cas d’ofici en el de
tres anys des de l’entrada en vigor del Decret.
Quant a la prodigalitat el número 5: Les persones
que han estat declarades judicialment pròdigues i
les que n’exerceixen la curatela poden demanar, en
qualsevol moment, l’extinció de la curatela. El que
estableixen els arts. 223-1 a 223-10 del Codi civil de
Catalunya es manté i regeix fins a l’extinció de la
curatela, la qual cosa és molt diferent del que imposa
la disposició transitòria cinquena de la Llei estatal
8/2021 que no distingeix especialment el cas de la
prodigalitat. En tot cas, veurem que dirà al respecte
la reforma catalana del Llibre Segon.
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III. LA INTERVENCIÓ DEL
NOTARI EN EL SUPORT A
L’EXERCICI DE LA CAPACITAT
JURÍDICA: PODER PREVENTIU
Hi ha una infinitat de supòsits en què el notari pot
intervenir en la configuració de suport perquè la
persona amb discapacitat pugui exercir la seva
capacitat jurídica. El notari, a més d’autoritzar poders preventius, com ja ha estat possible des de la
reforma de l’article 1.732 CC, l’any 2003, ara com
a suport institucional pot autoritzar una assistència
concreta per un determinat acte de la persona amb
discapacitat o la constitució de l’assistència amb
caràcter permanent. Ara bé, abans d’autoritzar és
convenient que el Notari, en interès de la seguretat
jurídica que sempre ha de guiar la seva actuació,
indagui l’aptitud de l’atorgant, com sempre ha fet, i
que consulti el Registre Civil i en el seu cas el de la
Propietat, arran de la reforma estatal, com veurem
al final d’aquest treball.
Atès que en aquest moment no existeix connexió
telemàtica amb aquests registres que permeti la
consulta, resulta aconsellable fer-ho constar així en
l’escriptura i recollir la manifestació de l’atorgant
que no està subjecte a cap règim d’assistència. Si
ja hi ha mesures de suport judicials, el notari se
n’haurà d’abstenir, excepte si de la resolució judicial
resulta la possibilitat d’atorgar determinats actes o
constituir suports complementaris. Evidentment, no
es pot modificar notarialment cap resolució judicial,
per molt que el notari pugui apreciar una aptitud
suficient. D’això s’exceptuen els casos en què la llei
permet expressament l’atorgament amb determinats requisits, com és el cas del testament atorgat
per persona amb discapacitat (art. 421-9 CCC).
A continuació ens referirem breument als poders
preventius i deixaré pel proper número de Món
Jurídic, l’apartat específic de l’assistència atorgada notarialment. En cas de persones amb aptitud
suficient, amb tota la relativitat que té l’expressió
suficient, doncs depèn de cada cas concret, circumstàncies i finalitat que es pretén, el més adient és
l’atorgament d’un poder en lloc de constituir una assistència. No es pot donar una regla absoluta, però
prima si la persona ja té una certa edat, el lògic és
que si té aptitud suficient atorgui un poder preven-
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tiu, que podrà ser d’eficàcia immediata o diferida,
general o especial segons les facultats atribuïdes al
representant i que pot abastar tant l’àmbit personal
com el patrimonial, amb l’única excepció dels actes
pels quals la llei exigeix un poder específic pel cas
concret, en el qual l’apoderat és només un nuntius
o missatger.
En el nostre Codi el contemplen els articles 222-2,
222-44.3, 222-46.2 i 622-33.2, encara que no podem
dir que tenim una veritable regulació fins que
s’aprovi la reforma Catalana. Mentre tant podem
configurar un poder preventiu complert amb el qual
anomeno contingut mínim i que podem resumir en
els següents punts que podeu trobar desenvolupats en el meu llibre “El poder preventivo” (Tirant lo
Blanch, Valencia 2018):

1. Qualificació del poder com a general o especial,
amb la possibilitat de més d’un

2.

Vigència. Poders d’eficàcia immediata o diferida
a un moment posterior.

3.

Instruccions, condicions d’exercici, salvaguardes i rendició de comptes.

4.

Supervisió. Extrajudicial o judicial de l’actuació
de l’apoderat.

5.

Autocontractació i contraposició d’interessos.
Substitució de poder i delegació de facultats.

6.

Extinció. Per causes específiques diferents de
les generals de tot mandat.
Davant la tessitura de triar entre un poder ordinari o
un poder preventiu, si el poderdant té una certa edat,
sempre serà aconsellable el preventiu, per la raó fonamental de què regularà la futura discapacitat amb els
suports escollits per la pròpia persona, però a més el
poder preventiu gaudirà d’una publicitat registral a tots
els efectes que el poder ordinari no en té. Puc garantir
que la futura regulació farà del poder preventiu un instrument cabdal pel suport de totes les persones i que
s’imposarà com una mesura voluntària de previsió per
a tothom, en contemplació del final de la vida.
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LA HACIENDA PÚBLICA
CONTRA LA ABOGACÍA:
REFLEXIONES SOBRE
MALAS PRAXIS DE
LA INSPECCIÓN
TRIBUTARIA
Reflexiones del autor en torno a un requerimiento recibido en su domicilio particular, en el
que se consignaba un número de expediente, y en el que un actuario le requería en nombre
de la AEAT, toda clase de datos relativos a un concreto juicio oral, donde había actuado
como abogado defensor de una de las partes acusadas por un delito fiscal.

Francesc Jufresa Patau
Col·legiat Núm: 10.726

L

as reflexiones que siguen están motivadas
por un supuesto personal, concretamente un
requerimiento recibido en mi domicilio particular, en el que se consignaba un número
de expediente, y en el que un actuario me
requería en nombre de la AEAT, toda clase de datos relativos a un concreto juicio oral, en el que había tenido
el honor de intervenir como abogado defensor de una
de las partes acusadas por un delito fiscal. El funcionario requirente, como por iluminación oracular, conocía
las dos concretas personas, una física y otra jurídica,
que yo había defendido en aquel juicio, la declaración
mía personal de información anual de operaciones
con terceras personas (modelo 347) del ejercicio fiscal
correspondiente a aquel juicio oral, y me requería para
que acompañara presupuestos, facturas de honorarios

profesionales, identidad de los pagadores, o los motivos por los que no se hubiera efectuado el pago, en el
marco de un concreto expediente cuyo número constaba en el requerimiento.
Alarmado por una tal circunstancia, y tras consultar con
mi asesor fiscal, llegamos a la conclusión de que se
trataba de una actuación de la Inspección en Cataluña,
completamente aleatoria, en cuya virtud se recababan
los datos de los juicios orales celebrados en determinados ejercicios fiscales, y se comprobaba en las bases
de datos que maneja la AEAT, si el abogado constaba
como perceptor de honorarios por su intervención en
el procedimiento. En realidad, no existe un expediente
propiamente dicho, como se hace constar en el requerimiento, sino que se trata de una actuación aleatoria

Món Jurídic · #340 · Abril/Maig 2022

y general, dirigida en contra de un sector profesional:
la abogacía, y curiosamente, en mi caso, la abogacía
que defiende los intereses de ciudadanos, con cierta
frecuencia, que se ven incursos en procedimientos por
delito fiscal.
Fruto de la inquietud que ese requerimiento me produjo, efectué la consiguiente reflexión jurídica, que a
continuación expongo sucintamente:
El Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria.
El Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, aprobó el
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, y dentro de
dicha norma, el artículo 170, regula los denominados
Planes de Inspección, como las estrategias y objetivos generales de las actuaciones inspectoras sobre
sectores económicos, áreas de actividad, operaciones
y supuestos de hecho, sobre los que los órganos de
inspección deben desarrollar su actividad.
Dicho precepto, en el número 7, establece que los
Planes de Inspección, los medios informáticos de
tratamiento de información y los demás sistemas de
selección de los obligados tributarios que vayan a ser
objeto de actuaciones inspectoras tendrán carácter
reservado, no serán objeto de publicidad o de comunicación ni se pondrán de manifiesto a los obligados
tributarios…
De modo que, cuando un ciudadano recibe, en un
sobre negro, una comunicación de la Agencia Tributaria, en el que se indica un número de expediente de
la Inspección (INSP), en modo alguno puede saber en
base a que se le está formulando el concreto acto de
requerimiento de información, ni al parecer, según la
norma citada, existe una obligación legal de identificar
el concreto origen de la actuación inspectora en base a
la cual se formula tal requerimiento. El ciudadano tiene,
por lo tanto, que pasar a utilizar un procedimiento lógico-deductivo. Por ende, lícito es decir que nos hallamos
frente a una normativa que tiene un carácter totalmente exorbitante en cuanto a configurar las prerrogativas
de la Inspección frente a ciudadanos, en este caso,
profesionales de la abogacía, que atienden correcta y
regularmente sus atenciones tributarias.
La condición de obligado tributario, a la que se refiere
a su vez el artículo 171 del mismo Reglamento citado, para justificar el examen de documentos de dicho
ciudadano, debería quedar muy clara cuando se cursa
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el requerimiento de información, pero tampoco en
este concreto extremo queda muy clara la actuación
inspectora habitual, ni menos aún la del supuesto que
nos ocupa, porque, entrando ya en materia, la Administración Tributaria viene realizando actuaciones generalizadas de inspección, sobre colectivos, como la abogacía,
no en base a un incumplimiento detectado en estos
profesionales, de sus obligaciones tributarias declaradas,
sino, aleatoriamente, por haber obtenido la inspección
información de determinadas actuaciones profesionales
del abogado, que no constan expresamente declaradas
en las declaraciones informativas anuales de operaciones con terceras personas (modelo 347).
Se trataría por lo tanto de unos Planes aleatorios de
Inspección respecto de juicios celebrados por un abogado, defendiendo a personas o entidades concretas,
que dicho abogado no hubiere declarado en el mencionado modelo. Pero esto nos lleva, automáticamente, a
preguntarnos de dónde ha obtenido la Inspección de
tributos la información sobre el juicio celebrado en defensa de esas personas concretas.
La pregunta no es cuestión baladí, porque, en primer
lugar, el artículo 235 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, establece que “el acceso a las resoluciones
judiciales, o a determinados extremos de las mismas
(…) por quienes no son parte en el procedimiento y
acrediten un interés legítimo y directo, podrá llevarse
a cabo previa disociación, anonimización u otra medida
de protección de los datos de carácter personal que los
mismos contuvieren y con pleno respeto al derecho a
la intimidad…”
No solo, desde la anterior perspectiva legal, cabe considerar esta cuestión, sino que, además debe
tenerse en cuenta la regulación legal sobre la protección de datos de carácter personal, contenida
en la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales, norma que establece en su artículo
5 un deber de confidencialidad para los
responsables y encargados del tratamiento de datos,
como complementario de los deberes
de secreto profesional.
En esta norma que acabamos de citar, además, en su
artículo 10 efectúa una previsión especial para el tratamiento de datos de naturaleza penal, señalando que el
tratamiento de datos personales relativo a condenas e
infracciones penales solo podrá llevarse a cabo cuando
se encuentre amparado en una norma de Derecho de
la Unión o en la propia Ley Orgánica de Protección de
Datos o en otras normas del mismo rango.
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La Ley Orgánica mencionada, establece, en su régimen
sancionador que debe considerarse infracción muy
grave: (…) f) el tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales.
Incluso, para quien pudiera invocar que el Plan aleatorio de detección de abogados que no pagan sus
impuestos por los honorarios percibidos en juicios
orales, al que estamos haciendo referencia en estas
reflexiones, pudiera estar amparado por la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos
personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones
penales, debe señalarse que dicha norma en su artículo 4 considera únicamente autoridades competentes, para los fines de tratamiento de datos personales
obtenidos en la tramitación por órganos judiciales y
fiscalías de actuaciones o procesos de los que sean
competentes, en relación de numerus clausus, a los
siguientes:
•

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

•

Administraciones Penitenciarias

•

Dirección de vigilancia aduanera de la AEAT

•

Servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención
del Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias

•

Comisión de Vigilancia de actividades de
financiación del terrorismo

•

Autoridad judicial del orden jurisdiccional penal

•

Ministerio Fiscal

De modo que, claramente, la Inspección de Tributos,
queda excluida del uso lícito de tales datos obtenidos en los procedimientos seguidos para el enjuiciamiento de infracciones penales, establecido en la LO
7/2021, de 26 de mayo.
El Plan aleatorio de Inspección que mueve estas
reflexiones contradice además las resoluciones que
viene dictando al respecto la Agencia Española de
Protección de Datos. Citaremos una por todas, la
Resolución R/01239/2007, de 24 de abril de 2008, del
Director de la Agencia, en la que se establece con
toda claridad que “las sentencias no son públicas, ni
se publican para general conocimiento, aunque en
virtud del derecho de información existan noticias
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relacionadas con el denunciante y los hechos (…) las
resoluciones judiciales no pueden ser consideradas
como fuente accesible al público, sin perjuicio del
principio de publicidad contenido en la Ley Orgánica
del Poder Judicial”.
Estos mismos principios, cuando se produce una
posible colisión entre las Sentencias y el derecho a la
intimidad de las personas, han sido objeto de análisis por el propio CONSEJO GENERAL DEL PODER
JUIDICIAL, concretamente en el Acuerdo de 18 de
junio de 1997, del Pleno, que acordó, con respecto a
la publicación de las resoluciones judiciales, que “en
el tratamiento y difusión de las resoluciones judiciales se procurara la supresión de los datos de identificación para asegurar en todo momento la protección
del honor e intimidad personal y familiar”.
En definitiva, repugna al bloque de legalidad especial
y específica que estamos citando, que la Inspección
de tributos, que además no está autorizada para
ello, pueda efectuar planes aleatorios de inspección,
obteniendo las identidades concretas de los justiciables en determinados procedimientos penales, y las
de sus abogados, lo cual puede obtener del propio
Juzgado o de la representación procesal de la propia
Agencia Tributaria, cuando es parte en el proceso,
cual sucede en todos los procedimientos por delito
fiscal, para, cruzando los datos mencionados en sus
propias bases de datos, poder detectar supuestos
incumplimientos tributarios.
Pero es que, a mayor abundamiento, el Tribunal Supremo anuló específicamente un acuerdo del Consejo
General del Poder Judicial, de 20 de julio de 2017, que
había acordado aceptar un requerimiento de información dirigido con carácter general a Juzgados y Tribunales de diversos ejercicios tributarios, que pretendía,
por cada procedimiento, recabar la “identificación de
cada abogado y procurador que hubiera intervenido
en procesos judiciales en cualquiera de los Juzgados
y Tribunales con sede en cualquier parte del territorio
nacional, la fecha de inicio de la intervención en el
procedimiento, la fecha de cese, el Juzgado o Tribunal
ante el que hubiera intervenido, localidad, etc.”
La importante Sentencia 1611/2018, de 13 de noviembre de 2018 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sección 6ª, estimando un
recurso contencioso-administrativo interpuesto por el
Consejo General de la Abogacía, anuló dicho requerimiento por considerar que dicho acuerdo no era conforme a derecho.
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Lo que el Tribunal Supremo considera como esencial,
para denegar esos requerimientos generalizados de
información, que contravienen la legislación de protección de datos, amén de que no resultan amparados en ninguna regulación legal ni reglamentaria, es
que para que un requerimiento dirigido a uno o varios
profesionales pueda considerarse amparado por un
Plan de Inspección, deben concurrir en cada uno
de los “seleccionados”, como presupuesto, “signos
externos de riqueza en los casos en los que dichos
signos no resulten acordes con su historial de declaraciones de renta o patrimonio prexistentes mediante
el uso combinado de las múltiples vías que existen en
la actualidad a disposición de la Administración Tributaria”. En definitiva, considera el Tribunal Supremo que
“la selección del profesional cuya actividad vaya a ser
objeto de un requerimiento de información debe ajustarse a unas pautas de objetividad, que resultan necesarias para asegurar que la Administración Tributaria
observa debidamente el mandado de interdicción de
la arbitrariedad que proclama el artículo 9.3 CE”.
El Estatuto General de la Abogacía y el secreto profesional de los abogados.
Resulta doblemente oportuno recordar la regulación
legal de los deberes de secreto del abogado frente a su cliente, digo doblemente porque el Estatuto
General de la Abogacía Española se acaba de aprobar,
renovando por fin el anterior que sancionó el Real Decreto de 22 de junio de 2001, aprobándose el pasado
2 de marzo el Real Decreto 135/2021, que sanciona
la actual norma básica reguladora de la profesión de
abogado.
El nuevo Estatuto, sanciona legalmente el deber y el
derecho, en su estructura dual, del secreto profesional del abogado, considerando que resulta esencial
para la confianza y la confidencialidad que debe presidir las relaciones del abogado con el cliente.
Esa importancia hace que el artículo 22 de la nueva
norma, referido al ámbito del secreto profesional,
considere que dicho deber y correlativo derecho, se
extiende a “todos los hechos, comunicaciones, datos,
informaciones, documentos y propuestas que, como
profesional de la abogacía haya conocido, emitido o
recibido en su ejercicio profesional”.
Es decir que, sin ningún gran esfuerzo hermenéutico
parece claro que el abogado tiene el deber de secreto
respecto de la concreta forma de pago que su cliente
haya decidido para satisfacer sus honorarios, pues no
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advertimos que dicha normativa señale excepción alguna que pudiera amparar la pretensión de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de que el abogado que ha intervenido en un asunto judicial concreto
tenga que revelar quién y cómo le han satisfecho
sus honorarios. Máxime cuando nuestro sistema civil-mercantil, sigue admitiendo, como medio lícito de
pago, el pago por tercero (artículo 1158 CC).
Tampoco debemos silenciar que el secreto profesional del abogado, es objeto de acecho por la Administración Tributaria, como pone de manifiesto la
modificación de la Ley General Tributaria, aprobada
por la Ley 10/2020, de 29 de diciembre, que incluye la
nueva disposición adicional 24 de la Ley General Tributaria, por transposición de la “Directiva de Intermediarios” o DAC6, Directiva Europea que quiere combatir
el fraude fiscal en operaciones transnacionales.
Esta iniciativa legislativa, vulnera en cierta medida
el secreto profesional, que es un derecho de los ciudadanos que resulta imprescindible en un Estado de
Derecho. El riesgo fiscal que para la Hacienda Pública
suponen las operaciones transfronterizas no merece el sacrificio del derecho de la sociedad al secreto
profesional del abogado, aunque la norma lo disfrace,
trasladando a terceros el deber de comunicación de
los datos
Si ello es así, mucho menos puede sacrificarse este
derecho-deber de secreto profesional, por el mero
afán recaudatorio, indiscriminado de la AEAT respecto de sectores profesionales, como la abogacía,
que además del valor intrínseco que tan importante profesión tiene, por la defensa de los derechos
fundamentales de los ciudadanos españoles, tiene
un valor añadido de actuar como dique de contención, en un Estado Social y Democrático de Derecho,
de las actuaciones abusivas de las Administraciones
Públicas, y más aún frente a una administración como
la tributaria, tradicional y actualmente dotada de mecanismos legales exorbitantes para el cumplimiento
de sus, sin duda, altos fines. Y menos aún respecto
de unos Planes de Inspección sobre los que ya se ha
pronunciado, prohibiéndolos, la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
En mi caso, he contestado al requerimiento, previa
autorización del cliente, titular último del derecho,
pero no quiero dejar de reflexionar sobre lo que estas
prácticas de la Administración Tributaria suponen, ni
valorar que lesionan los derechos fundamentales de
los ciudadanos españoles.

ENTRE NOSALTRES

LA PROTECCIÓ
DELS DRETS
HUMANS D’ACORD
AMB EL DRET
INTERNACIONAL
Maria Chica
Col·legiada Núm: 42.249

Maria Barbancho
Col·legiada Núm: 43.831

Organitzant la trobada vam proposar als ponents dos punts
claus des d’on iniciar les converses, sent aquests: the fragility of human rights i human rights tools for changing the
world. En aquell moment, no podíem ni sospitar com d’actual
seria el tema relatiu a la fragilitat dels drets humans, amb els
últims successos a Ucraïna.
Ja al febrer, a les Trobades, els ponents van concloure que
malauradament mai es podrà donar per fet el respecte als
drets humans i que, com a societat, sempre estarem davant
de contínues noves amenaces. En aquest sentit, també es
va puntualitzar que, degut a aquestes mateixes amenaces
(la majoria globals que ens afecten a tots per igual com la
COVID-19), el món ha esdevingut un lloc hiperconnectat i,
com a tal, som encara més conscients de com d’important
és el vincle dels uns amb els altres, així com també entre
professionals.
Aquest supòsit cada cop més evident, l’afectació transversal
dels drets humans per les amenaces globals i la globalització,
s’ha d’entendre com una circumstància de caràcter positiu
per a la protecció d’aquests drets. El vincle cada cop més
estret entre els actors, que és una eina més per fer complir,
millorar o reforçar els drets humans.
No és aquesta l’única eina de la qual es va parlar a les trobades, sinó que els ponents van reflexionar conjuntament sobre
d’altres que resten al nostre abast, però que probablement
encara no hem fet l’ús adient.

Milagros Poal-Manresa
Col·legiada Núm: 25.127

Enguany, tot i les restriccions encara patents després de la
pandèmia, hem pogut gaudir de les ‘Trobades de Barcelona Memorial Jacques Henry’, organitzades conjuntament
amb la Federació de Col·legis d’Advocats d’Europa (FBE);
consolidant-se aquest esdeveniment, un any més, dins les
ponències d’altíssim nivell que l’ICAB ofereix amb motiu de
la festivitat de Sant Raimon de Penyafort.
Actualment, és innegable que les Trobades de Barcelona han
esdevingut una referència a nivell global, un punt de trobada
de les organitzacions i autoritats més influents del panorama dels drets humans. L’esforç continuat dels últims anys
ha donat els seus fruits i hem aconseguit que tant el nostre
Col·legi professional com Barcelona siguin capdavanters envers la protecció dels drets humans.

PRIMER PANEL
En concret, al primer panel es va fer una menció especial al
paper que juga la formació; es va profunditzar realment a les
universitats i en les eines legals que es poden activar davant
una vulneració dels drets humans. Són els juristes coneixedors de quins són els atributs d’aquests drets fonamentals i
com afecten a la seva pràctica diària? L’aposta de l’ICAB sempre ha estat molt forta envers la formació i s’evidencia que la
formació continuada a tots els col·legiats ofereix unes habilitats necessàries per a. Es va posar de relleu la importància
d’organitzar esdeveniments com aquest de forma continuada, on advocats i especialistes de cada una de les matèries
(per exemple especialistes en IT quan es tracti del dret a la
llibertat d’expressió) puguin trobar un espai on trobar-se i seguir reflexionant sobre les possibles millores del sistema. La
llibertat d’expressió, com fèiem referència, no només és un
dret fonamental sinó que, a més, és necessària precisament
per poder discutir sobre els canvis que la societat ha d’introduir i, en aquest sentit, representa una eina imprescindible
per a l’enfortiment dels drets fonamentals.
D’altra banda, els ponents d’aquest primer panel també
van expressar les seves preocupacions en torn a la falta de
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sinergies entre els diferents ordenaments jurídics i el resultat
de tenir resolucions diferents (per exemple sobre qui pot ser
identificat com a grup vulnerable) i la necessitat d’harmonitzar tots els possibles mecanismes a l’abast dels agents,
inclús els de caire nacional.
SEGON PANEL
Com a segon panel, que es va desenvolupar en format híbrid
(presencial i online), vam tenir l’honor de poder comptar amb
els presidents de la CCBE, James Macguill, de la UIA, Herve
Chemouli, de la WJA, Javier Cremades, de la IBA, Claudio
Visco, de l’ABA, Nancy Stattford i de l’AIJA, Françoise Barré.
Amb ells vam tenir el repte d’ analitzar la fragilitat dels Drets
Humans.
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les víctimes d’abusos de drets humans; distribució equitativa
de les ajudes i evitar el control monopolístic dels mercats així
com millorar la distribució de poders internament.
No s’ha d’oblidar en aquest camí, com ens recordava Nancy
Stattford, la importància d’una major inclusió de la dona en
totes aquestes organitzacions, donant-les-hi veu i poder
de decisió, però, també la importància d’una millora en la
formació d’advocats i advocades en l’àmbit internacional, de
tal forma que estiguin millor preparats per afrontar els reptes
per salvaguardar els Drets Humans, aquí on prestin els seus
serveis.
TERCER PANEL
Hem de posar l’accent en la importància de la intel·ligència
artificial -AI- i de la tecnologia de la informació -IT- al servei
dels drets humans; instruments que, ben utilitzats, permetran grans avenços, com la digitalització de la justícia, que,
sempre que es pugui aplicar amb totals garanties, permetrà
una forma més àgil i eficaç de solucionar conflictes no sols
interns sinó també transfronterers.
Instruments com “i-identification”, “e-filling” i “e-services de
documents” així com l’accés als registres electrònics internacionals seran elements clau que permetran les millores en la
gestió i, per tant, millorar els processos.
Com van posar de manifest els ponents, existeixen encara
importants barreres en molts països, algunes d’elles basades
en principis del dret internacional, com, per exemple, el principi de no interferència en els assumptes interns dels Estats.
Veurem si som capaços de crear o millorar aquests principis
per a aconseguir un avenç en la lluita per salvaguardar els
Drets Humans.

Tots van coincidir en què la fragilitat dels Drets Humans sorgeix també per la pròpia feblesa de les institucions que els
protegeixen, nacionals i internacionals. És un fet que perquè
la seva labor sigui més efectiva, aquestes institucions han de
disposar de les eines necessàries per poder aconseguir els
objectius per a les quals van ser creades.

En aquests temps convulsos que ens està tocant viure,
hem de fer una aposta pels Drets Humans perquè aquests
són també temps d’oportunitats i d’ells dependran els fruits
que recollim en un futur: les bones polítiques d’immigració,
de canvi climàtic o d’igualtat de gènere són un aposta necessària per a la millora dels drets humans.

En tot cas, i mentre arriben aquestes noves formes, totes
aquestes organitzacions treballen en el seu dia a dia per potenciar accions que permetin implementar les millores.

Els juristes som, sens dubte, una part fonamental en el sistema legal i la nostra intervenció, sigui en l’àmbit que sigui,
té una transcendència que no podem desestimar. Com va dir
la Baronessa Helena Kennedy, tots som advocats i advocades de drets humans allà on estiguem i sigui quina sigui la
nostra comesa. No hem de menysprear la transcendència
dels nostres actes, tant com a advocats i advocades, com a
ciutadans individuals ni tampoc la rellevància d’enfortir, des
de l’ICAB, els vincles amb les autoritats i altres companys estrangers que és, al cap i a la fi, el que amb el temps marcarà
la diferència.

Els canvis són necessaris i la “to do list” és llarga, però,
convé fer-la. Els objectius, en definitiva, ajuden a marcar el
camí a seguir; hem d’optimitzar la capacitat de resposta de
les organitzacions, el compromís de la comunitat internacional, diplomàtica i financera, promoure l’ús de personal altament qualificat que sàpiga com entaular diàlegs interculturals
per a la pau i la reconciliació; ajuda, econòmica i logística a

D’UN COP D’ULL

TROBADA INSTITUCIONAL PER IMPULSAR LA COL·LABORACIÓ ENTRE
L’ICAB I EL COL·LEGI DE CENSORS JURATS DE COMPTES DE CATALUNYA
El degà de l’advocacia barcelonina, Jesús M. Sánchez, i la tresorera i diputada de l’ICAB, Yvonne Pavía, es van reunir
el passat 8 de març amb el president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, Antonio Gomez, i el
director general d’aquesta institució, Xavier Cardona. La trobada va servir per impulsar la col·laboració entre ambdues
entitats.

LA JUNTA DE GOVERN VISITA LA DELEGACIÓ DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
En el marc del Pla d’Acció específic per a les Delegacions, el passat 18 de març, representants de la Junta de Govern
del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, encapçalat pel degà, Jesús Sánchez, van visitar la delegació de Vilafranca
del Penedès i es van reunir amb el sotsdelegat, Andreu Batlle, per tal de conèixer de primera mà els serveis tècnics i
d’assessorament jurídic que la Delegació ofereix als companys i companyes adscrits. També es va realitzar una trobada amb la jutgessa degana de Vilafranca, Mireia Company, així com amb l’alcalde de la localitat, Pere Regull.
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L’ICAB, PRESENT A LES “ASSISES” DE LA MEDITERRÀNIA 2022 CELEBRADES
A GIRONA

La diputada de la Junta de Govern del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona responsable de la Comissió de Relacions Internacionals, Rosa Peña, va assistir a les “Assises” de la Mediterrània celebrades a Girona els dies 24 i 25
de març de 2022 i va participar com a ponent a la taula titulada “L’ancià/na vulnerable davant la justícia. Existeix un
tractament específic per als ancians en la justícia de la Mediterrània? Experiències dels diversos països”. Amb Carles
McCragh, degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Girona; Christians Di Nardo, advocat de l’“Ordine degli Avvocati
di Bologna” i Martí Aleñar, degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Balears. Les Assises de la Mediterrània han estat
organitzades per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Girona, el Consell de l’Advocacia Catalana i per la Federació de
Col·legis d’Advocats d’Europa (FBE), de la qual l’ICAB és membre fundador, amb el suport de la Diputació de Girona.

ANÀLISI A L’ICAB DE LA NORMATIVA ESPORTIVA AMB MOTIU DE LA
CELEBRACIÓ DE LES ‘X JORNADES JURÍDIQUES DE LA ROJA’
L’ICAB va acollir el passat 25 de març, les “X Jornades Jurídiques de La Roja” esdeveniment formatiu organitzat de
forma habitual per la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dies abans dels partits de la selecció espanyola absoluta masculina, i que en aquesta ocasió, es va realitzar la vigília que La Roja s’enfrontès a Albània. La jornada, que va tenir
com a objectiu analitzar l’ordenament esportiu des de múltiples perspectives, va ser clausurada pel degà de la Corporació, Jesús M. Sánchez García, pel president de la RFEF, Luis M. Rubiales Béjar; pel conseller delegat del RCD Espanyol,
SAD, Josep Maria Durán Farré; i pel director dels Serveis Jurídics del FC Barcelona, Pere Lluís Mellado.
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eBook Biblioteca Digital

El impacto del covid-19 en
la libertad de conciencia y
religiosa. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2022. [342.731Imp]

RODRÍGUEZ PINEAU, ELENA,
TORRALBA MENDIOLA, ELISA
(DIRS.)

OLAIZOLA NOGALES, INÉS,
SIERRA HERNAIZ, ELISA,
LÓPEZ LÓPEZ, HUGO
(DIRS.); MOLINA ÁLVAREZ,
INÉS, ALEMÁN ARÓSTEGUI,
LORENA (COORDS.)

OLAÑETA FERNÁNDEZGRANDE, RAFAEL (COORD.),
ABELEIRA NAVARRO,
ANTONIO, CANTERO GARCÍA,
LUIS MIGUEL
El nuevo impuesto de plusvalía
municipal. Barcelona: Aferre,
2022. [336.22(46):352Ola]

Práctica de la contratación
internacional: modelos más
frecuentes de contratos
mercantiles internacionales. Las
Rozas (Madrid): Sepín, 2022.
[347.74(083.2):341.96Ort]

LARO GONZÁLEZ, ELENA
La Orden europea de investigación
en el espacio europeo de justicia.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2021.
[343.132(4-672UE)Lar]
eBook Biblioteca Digital

LASA LÓPEZ, AINHOA, GARCÍA
HERRERA, MIGUEL ÁNGEL,
MAESTRO BUELGA, GONZALO
(COORDS.)
La refundación de la
Unión Europea y la nueva
centralidad estatal. Valencia:
Tirant lo Blanch, 2022.
[341.176(4-672UE):339.92Ref]

MOLINA DEL POZO, CARLOS
FRANCISCO
Aspectos jurídicos de la
política comercial común
en la Unión Europea. A
Coruña (Galicia): Colex, 2022.
[347.7(4-672UE):341.96Mol]
eBook Biblioteca Digital

DRET LABORAL
ABRIL LARRAÍNZAR, MARÍA
DEL PUY, CANO GALÁN,
YOLANDA, GARCÍA RODRÍGUEZ,
BERNARDO [I 2 MÉS]
Reformas laborales y de
Seguridad Social: (RDL 32/2021,
L 20/2021, L 21/2021 y L 22/2021).
Madrid: Lefebvre-El Derecho, 2021.
[331(46)”2021”Abr]

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]).

ARGÜELLES BLANCO, ANA
ROSA

MORALES VÁLLEZ,
CONCEPCIÓN

Derecho de huelga y
determinación de los servicios
mínimos. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2022. [331.89(46)Arg]

Jubilación forzosa y negociación
colectiva. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2022.
[331.136(46)Mor]

CREMADES CHUECA, ORIOL
El modelo de responsabilidad
laboral en los grupos de
empresas: una anatomía crítica.
Madrid: Ediciones Cinca, 2021.
[331.115.1(46)Cre]

GOERLICH PESET, JOSÉ
MARÍA, MERCADER UGUINA,
JESÚS R., PUEBLA PINILLA,
ANA DE LA

DRET MERCANTIL
GÓMEZ VALENZUELA,
ESPERANZA
Ley aplicable al
perfeccionamiento del
contrato electrónico. A
Coruña (Galicia): Colex,
2022. [347.74(46):004.7Gom]
eBook Biblioteca Digital

La reforma laboral de 2021:
un estudio del Real DecretoLey 32/2021. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2022. [331(46)”2021”Goe]
eBook Biblioteca Digital

La negociación colectiva tras
la reforma laboral de 2021.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2022.
[331.15(46)”2021”Lah]
eBook Biblioteca Digital

La contratación laboral en la
reforma de 2021: análisis del
RDL 32/2021, de 28 de diciembre.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2022.
[331.11(46)”2021”Lop]
eBook Biblioteca Digital

GONZÁLEZ INÉS, MIGUEL (DIR.)
El gobierno de la función
legal en las organizaciones:
operaciones legales,
innovación y digitalización.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2021.
[657(46):347.72.036Gob]
MARCO FRANCIA, MARIA
PILAR, JIMÉNEZ MONTAÑÉS,
MARÍA ÁNGELA (DIRS.);
VILLALUENGA DE GRACIA,
SUSANA (COORD.)
Responsabilidad social y covid19. Valencia: Tirant lo Blanch,
2022. [657(46):005.35Res]

MOLERO MARAÑÓN, MARÍA
LUISA (DIR.)
Ser mujer en el mercado
de trabajo: dificultades,
oportunidades y retos. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi Thomson
Reuters, 2021. [ID-298]

VERDÚ CAÑETE, MARIA JOSÉ
Sociedades profesionales:
posición jurídica de socio.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2021.
[347.72(46):061.231Ver]

DRET PENAL
AGUILERA GORDILLO,
RAFAEL
Manual de compliance penal
en España. 2ª ed.. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2022.
[657(46):343.222Agu]
ARANDA JURADO, MAR
La mediación penal juvenil en
España. Valencia: Tirant lo Blanch,
2021.[343.224.1(46):304ARA]

LAHERA FORTEZA, JESÚS

LÓPEZ BALAGUER,
MERCEDES, RAMOS
MORAGUES, FRANCISCO

global de activo y pasivo.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2021.
[347.72.04(46)Ser]
eBook Biblioteca Digital

PÉREZ-SERRABONA
GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS, PÉREZSERRABONA GONZÁLEZ, F.
JAVIER (DIRS.)
Contratación privada, empresa
y responsabilidad. Cizur Menor
(Navarra): Aranzadi Thomson
Reuters, 2021. [347.731(46)Con]
SERRANO SEGARRA, MARÍA
El régimen legal de la cesión

CASTRO CORREDOIRA,
MARÍA
El alejamiento preceptivo en
violencia de género. Valencia:
Tirant lo Blanch, 2022.
[343.615(46)”2015”:343.27Cas]
eBook Biblioteca Digital

LÓPEZ BARJA DE QUIROGA,
JACOBO (COORD.); PÉREZ
GOLPE, IRIA (COL.)
Ejecución de las penas privativas
de libertad: guía práctica sobre
la ejecución de la pena en el
ámbito penitenciario.
A Coruña (Galicia): Colex, 2022.
[343.26(46)”2015”Eje]
eBook Biblioteca Digital
ORTEGA GIMÉNEZ, ALFONSO
Los “matrimonios de
conveniencia” en España:
práctica doctrinal, jurisprudencial
y registral. Cizur Menor (Navarra):
Thomson Reuters Aranzadi, 2022.
[343.552(46)Ort]
QUERALT JIMÉNEZ, JOAN J.,
CARDENAL MONTRAVETA, SERGI
(DIRS.)
Derecho penal y libertad de
expresión. Barcelona: Atelier,
2021. [343.431(46)”2015”Der]
SANTANA VEGA, DULCE MARÍA,
FERNÁNDEZ BAUTISTA, SILVIA,
CARDENAL MONTRAVETA, SERGI
[I 2 MÉS] (DIRS.)
Una perspectiva global del
derecho penal: libro homenaje
al profesor Dr. Joan J. Queralt
Jiménez. Barcelona: Atelier, 2021.
[343.2(46)Per]

GARRIDO CARRILLO,
FRANCISCO JAVIER (DIR.);
FAGGIANI, VALENTINA (COORD.)
Lucha contra la criminalidad
organizada y cooperación
judicial en la UE:
instrumentos, límites y
perspectivas en la era digital.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2022.
[343.341(4-672UE)Luc]
GUTIÉRREZ GÓMEZ, JESÚS
EDUARDO, GUTIÉRREZ GULLÓN,
EDUARDO ROMÁN, LAFONT
NICUESA, LUIS [I 2 MÉS]
La Ley de protección de
seguridad ciudadana,
paralelismos con el Código
penal. Las Rozas (Madrid): Sepín,
2022. [343.34(46)”2015”Gut]
LAFONT NICUESA,
LUIS
El agente policial encubierto.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2022.
[343.132(46)Laf]

DRET PROCESSAL
DÍAZ CABIALE, JOSÉ ANTONIO,
LÓPEZ CASTILLO, MAGDALENA
Casación penal, recursos
extraordinarios y presunción
de inocencia tras la reforma
de 2015. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2021.
[343.157(46)”2015”Dia]
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HUALDE LÓPEZ, IBON
La admisión del recurso de
casación civil: situación actual
y reforma. Cizur Menor (Navarra):
Thomson Reuters Aranzadi, 2021.
[347.957(46)”2015”Hua]

Explotación y regulación del
uso del big data e inteligencia
artificial para los servicios
públicos y la ciudad inteligente.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2022.
[347.77(46):004.8Exp]

ORBEGOZO MIGUEL, XABIER
Las medidas cautelares en
el comercio internacional:
perspectiva jurisdiccional y
arbitral. Guía para el operador
jurídico español y europeo.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2021.
[347.952.45Orb]

FONTESTAD PORTALÉS, LETICIA
(DIR.); JIMÉNEZ LÓPEZ, MARÍA
DE LAS NIEVES (COORD.)
La Transformación digital de
la cooperación jurídica penal
internacional. Cizur Menor
(Navarra): Aranzadi Thomson
Reuters, 2021. [341.649:004.7Tra]

PÉREZ DAUDÍ, VICENTE (DIR.);
MALLANDRICH MIRET, NÚRIA
(COORD.)
¿Cuarentena de la
administración de justicia?.
Barcelona: Atelier, 2021.
[347.97(46)Cua]
PÉREZ DAUDÍ, VICENTE
De la justicia a la ciberjusticia.
Barcelona: Atelier, 2022.
[347.97(46):004.7Per]

MARTÍNEZ SIERRA, JOSÉ
MANUEL (DIR.); CETINA
PRESUEL, RODRIGO (COORD.)
Blockchain, fintech and the
law: present and future legal
challenges for cryptocurrency
and technology-driven financial
innovation. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2022. [347.732:004.7Blo]
eBook Biblioteca Digital

PÉREZ DE PRADA, MARÍA
MAGDALENA
El nombramiento judicial de
árbitros. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2021.
[347.918(46)Per]
PICÓ I JUNOY, JOAN
La evolución del derecho
procesal a la luz de justicia: 40
años de historia. Barcelona: JM
Bosch Editor, 2021. [347.91(46)Pic]
MIGUEL ASENSIO,
PEDRO ALBERTO DE
Derecho privado de internet.
6ª ed.. Cizur Menor (Navarra):
Civitas Thomson Reuters, 2022.
[347.74:004.7Mig]

DRETS DIGITALS
COTINO HUESO, LORENZO,
TODOLÍ SIGNES, ADRIÁN
(COORDS.)

MUÑOZ VELA,
JOSÉ MANUEL
Cuestiones éticas de la
inteligencia artificial y
repercusiones jurídicas: de lo
dispositivo a lo imperativo.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2021.
[347.77(46):004.8Muñ]

RECENSIONS
BRACHFIELD, PERE J., MARQUÉS-PASCUAL,
JOAQUÍN
Manual contra la morosidad: todas las claves
legislativas. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2021. [347.425(46)Bra]
Recomanem aquesta obra signada per dos especialistes
en la matèria, tant des de la vessant jurídica, com desde
la vessant econòmica i de la comunicació. L’objecte
analitzat (la morositat empresarial) es podria dir que es
tracta d’un tema de moda si no fós perquè es tracta
d’una mala praxi que porta anys desenvolupant-se per una
part dels gestors de negocis. Destaquen els missatges
sobre la importància de disposar d’un sistema de bona liquiditat, i especialment als
emprenedors obsesionats per les vendes (front office) per tal de què preveguin el
sistemes de cobrament (back office). Es parteix de l’anàlisi de la problemàtica de
la morositat com a concepte i en evolució, i s’estudia tota la normativa aplicable en
la matèria (especialent directives comunitàries), així com la normativa estatal més
recent, per tal de combatre la morositat en les opreacions comercials. Constitueix
una eïna molt útil pels professionals especialitats en aquesta matèria i s’ofereix al
destinatari en un format dúo (paper i digital) sense cost adicional.
LUCCHI LÓPEZ-TAPIA, YOLANDA DE, QUESADA
SÁNCHEZ, ANTONIO JOSÉ (DIRS.); RUIZ-RICO
RUIZ, JOSÉ MANUEL (COORD.)
La reforma civil y procesal en materia de
discapacidad: estudio sistemático de la Ley
8/2021, de 2 de junio. Barcelona: Atelier, 2022.
[351.84(46)”2021”:364.26Ref]
Obra d’obligada consulta que aborda una de les
reformes civils i processals més importants dels
darrers temps. La Llei 8/2021, de 2 de juny, comporta
un veritable canvi de paradigma en la figura jurídica de
la discapacitat. Davant d’aquest reforma cabdal, l’obra que avui recomanem no
es limita a comentar els articles sense més, sinó que aborda aquesta matèria de
forma integral i multidisciplinar prenent en consideració totes les institucions que
es reformen. Estructurada en 3 parts la primera analitza l’abast de la reforma, la
segona les reformes civils en les Institucions tutelars i la tercera que sistematitza
la dimensió processal d’aquestes. Obra coral signada per veritables experts en la
matèria, l’índex d’articles signats pels autors analitzen els aspectes civils de la Llei
de Discapacitat, en nou model processal per adopció de mesures, la discapacitat
en el Registre Civil i les modificacions en la Llei del Notariat i la Llei Hipotecària.
Constitueix un veritable referent de consulta que facilita al lector l’accés a un
portal interactiu amb comentaris de sentències, jurisprudència i formularis.
Memento práctico Francis Lefebvre:
arrendamiento de inmuebles: civil, fiscal,
procesal: 2022-2023. Madrid: Francis Lefebvre-El
Derecho, 2021. [PRA]
Obra coordinada de recent publicació (desembre 2021)
amb articles signats per diversos especialistes en la
matèria, que presenta l’habitual solvència i practicitat
dels Mementos. L’índex general s’estructura amb
l’anàlisi de les principals matèries que constitueixen
l’arrendament d’immobles: el contracte d’arrendament,
els arrendaments urbans, els arrendaments rústics,
altres tipus d’arrendaments (turístic, habitatge protegit,
empleats i funcionaris o indústria), els delictes immobiliaris, la fiscalitat tant des de
la vessant de l’arrendador com de la del arrendatari i els aspectes més processals:
procediments arrendaticis, ordinari, monitori, verbal, així com la fase recursos, el
tràmit d’execució i l’arbitratge. En definitiva una eina de treball mol útil i de consulta
bàsica per a tots els professionals que siguin especialistes o no en aquesta matèria,
atesa la funcionalitat i boníssima funció didàctica de l’obra que us recomanem.

ANIMUS JOCANDI
El 23 d’abril celebrem el dia del llibre i la rosa, i des del Món Jurídic volem recomanar-vos novel·les escrites
per companys i companyes de professió així com per altres professionals de l’àmbit jurídic. Us animem a què
si heu publicat recentment una obra no jurídica i voleu donar-la a conèixer ens envieu un correu electrònic a
monjuridic@icab.cat amb la portada de l’obra i una ressenya de la mateixa. També us demanem que faciliteu
un exemplar a la Biblioteca per fer créixer la col·lecció d’obres escrites per l’advocacia.
‘Qué techo velará la luna’ és la primera part de la trilogia
i es desenvolupa en un entorn agrari i humil. La fascinació que presenta el protagonista durant tot el relat pels
elements naturals com el paisatge o les manifestacions
culturals humanes determinen la seva manera de ser.

‘Qué techo velará la luna’, ‘Di oídos por así decir’ y
‘Adolescencia conjugada’ primera, segona i tercera part
de la trilogia ‘Tiempo, Espacio y Crítica’, de Francisco Garrido Sola. Editorial Círculo Rojo.
A través d’un llenguatge fluid, i una perspectiva íntima,
emotiva i reflexiva, l’advocat i professor Francisco Garrido
Sola narra la vida d’un noi des de la seva infància fins a
la seva adolescència. Les històries que engloba la trilogia
‘Tiempo, Espacio y Crítica’ es presenten en un context
protagonitzat pel règim franquista, la influència directa de
l’Església Catòlica i la Guerra Freda.

‘Di oídos por así decir’ és la segona part de l’obra i a
través d’un to emotiu, el protagonista, que ja és preadolescent, descobreix els llocs i els habitants del poble Alt
Almassora, on va viure part de la seva infància marcada
pel franquisme. El relat permet reflexionar sobre aspectes
relacionats amb la família, la societat i l’educació.
‘Adolescencia conjugada’ és la tercera part de la trilogia i
narra diferents històries sobre el protagonista, que ja és
un noi adolescent de dotze anys, internat en l’Escolania
de los Hernamos de San Juan de Dios. L’obra es desenvolupa en l’última etapa del franquisme, i mostra les experiències que viu el protagonista en l’àmbit escolar i en
el món exterior, protagonitzat per la popularització de la
TV a tota Espanya, la Guerra Freda i l’arribada dels militars
americans a Espanya.

Podrien mantenir el ritme sense tu?

Ara que pots, protegeix el seu futur.
Tots pensem que a nosaltres no ens passarà, però la veritat és que hi ha circumstàncies que no podem escollir.
El que sí podem triar és protegir els qui estimem per si algun dia no hi som.
· Renda d’Orfenesa fins als 25 anys dels teus fills
· Renda de Viduïtat vitalícia per al teu cònjuge
Assegura el seu benestar i la teva tranquil·litat.

+ INFORMACIÓ: www.altermutua.com

Segueix-nos a les nostres xarxes socials:

