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EDITORIAL

LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
DESPRÉS DE LA COVID-19
“Amanece que no es poco”. Hem passat del cru hivern a l’asfixiant estiu en un obrir i tancar d’ulls i la possible calma que podríem haver trobat entre el confinament necessari i el “pause” de
terminis processals i administratius s’ha vist enterbolida per una
tempesta imperfecta de reials decrets, decrets, decretets i altres
normes de segona, tercera i fins a cinquena promulgades, qui ho
dubta, des de la més bona intenció i la pitjor de les programacions legislatives.
Però, sens dubte, no és més pessimisme el que necessitem i
no serà aquest editorial el que l’infongui, així que, pensant en
què la teoria del ‘ying yang’ existeix, hem donat amb un possible
avantatge -entre tanta desgràcia- com és la revisió d’una tendència ja passada però que, per necessitat, ha tornat per quedar-se,
com és la de promoure els sistemes alternatius de resolució de
conflictes.
Aquesta és una tendència que es manifesta a un triple nivell:
A nivell doctrinal, molts experts advoquen per un major ús i
extensió de l’aplicació dels arts. 414 i següents de la LEC (per
acreditar els intents de mediació entre les parts a l’Audiència
Prèvia), o per la regulació de la clàusula ‘rebus sic stantibus’ amb
la vista a relaxar la rigidesa del ‘pacta sunt servanda’ en temps
on la majoria dels contractes amb obligacions civils, comercials o
mercantils resulten d’impossible compliment.
A nivell normatiu podem destacar l’art.36 del RDL 11/2020, o
el procediment sumari en temes de família de l’art.3 del RDL
16/2020, les iniciatives del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per reformar el Codi Civil i la Llei de mediació
amb vista a establir l’obligació mitigada de la mediació. En aquest
sentit l’Advocacia Catalana està promovent, a més, l’obligació de
l’assistència lletrada a les sessions i l’ampliació de la reforma als
conflictes civils i mercantils.
En el mateix sentit van les iniciatives promogudes des del Ministeri de Justícia com la Consulta Pública sobre l’Avantprojecte
de Llei de Mesures processals o la recuperació del Projecte de
la Llei d’Impuls de la Mediació que va quedar “aparcada” per
les successives convocatòries electorals del 2019; en aquestes
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iniciatives ministerials, l’Advocacia Catalana també ha insistit en
l’assistència lletrada obligatòria a les sessions així com en l’ampliació de l’àmbit d’aplicació de la reforma més enllà dels conflictes
familiars, és a dir, a tots els conflictes civils i mercantils.
En aquest sentit també és destacable la iniciativa del Tribunal
Arbitral de Barcelona que ha creat un procediment arbitral exprés
en format “on-line” anomenat Fast Track i per mitjà del qual les
parts poden obtenir una solució al seu conflicte en 60-80 dies.
Finalment, a nivell judicial, cal destacar les iniciatives de la judicatura que l’advocacia aplaudeix i que van en el sentit d’evitar
l’excessiva judicialització de conflictes que poden trobar la seva
millor resolució en l’àmbit extrajudicial; en aquest sentit són
destacables els projectes duts a terme pels jutjats contenciosos administratius de Barcelona promovent la mediació entre
administració i administrat, els Criteris unificadors adoptats pels
Jutges de Família de Barcelona amb vista a solucionar extrajudicialment els conflictes de guarda i visita produïts durant el confinament, o els criteris unificadors dels jutges de primera instància
de Barcelona, que per primera vegada estableixen la possibilitat
d’imposar les costes processals en assumptes civils on les parts
hagin fet cas a una derivació de mediació intrajudicial sense
causa ni justificació, o no hagin contestat a propostes d’acord de
la part contrària quan la resolució final del plet s’ajusti substancialment al contingut d’aquesta oferta.
En definitiva, sembla que la cultura del pacte per a facilitar l’agilitat en la resolució de conflictes s’ha consolidat davant del temor
fundat que tenim els operadors jurídics que la COVID-19 col·lapsi
també el pulmó de la justícia.
No serà la primera vegada que llegiu que la justícia lenta no és
justícia i l’advocacia es troba davant d’una oportunitat històrica
d’intervenir i ser part dels sistemes d’ADR i d’incorporar aquests
mecanismes com una modalitat més de l’exercici de l’advocacia
en benefici dels seus clients i de la ciutadania en general.
Des de la Junta de l’ICAB som molt conscients i estem treballant
per tractar que aquesta tendència es consolidi definitivament en
el nostre ordenament jurídic.
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Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals. Una
altra és fer-ho:

Compte Expansió
Premium PRO

1 /6

Aquest nombre és indicatiu del risc del
producte. Així, 1/6 és indicatiu de
menys risc i 6/6 és indicatiu de més
risc.

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons
Espanyol de Garantia de Dipòsits d’Entitats de
Crèdit. La quantitat màxima garantida
actualment pel fons esmentat és de 100.000
euros per dipositant.

Bonifiquem la seva quota de
col·legiat

PUBLICITAT

------------------------------------------------------------------------------------------

10%
de la seva quota,
de col·legiat
màxim 50 euros* el
primer any.

+

0

comissions d’administració
i de manteniment del seu
compte.1

+

Gratis

Retirades d’efectiu en una
àmplia xarxa de caixers.2

+

Gratuïtes

targetes de dèbit i
crèdit Or.3

-----------------------------------------------------------------------------------------Truqui'ns al 900 500 170, identifiqui’s com a membre del seu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a treballar.

-----------------------------------------------------------------------------------------Condicions de contractació totalment flexibles. El Compte Expansió Premium PRO s’adapta a vostè i a la seva situació personal. Per això, contractar-lo és molt senzill. Només necessita tenir-hi
domiciliada una nòmina, pensió o ingrés regular mensual d’un import mínim de 700 euros, més un d’aquests productes:
• Una assegurança contractada a Banc Sabadell, que li oferirà un plus de protecció per a vostè i els seus.
• Un contracte d’AutoRenting, els serveis del seu automòbil en una única solució integral.
• Un pla de pensions, fons d’inversió o compte de valors amb accions de qualsevol companyia per un import superior a 10.000 euros.
Altres alternatives per beneficiar-se dels avantatges del Compte Expansió Premium PRO són:
•Mantenir un patrimoni global a Banc Sabadell superior a 75.000 euros calculat com la suma de saldos del mes anterior en dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida estalvi, fons
d’inversió, valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, EPSV i cartera de fons.
• O ser titular de 10.000 accions de Banco de Sabadell, S.A.
Oferta vàlida des del 24/11/2019 fins al 31/03/2020.
{TS_2LlamadaBas}* Bonificació del 10% de la quota de col·legiat amb un màxim de 50 euros per compte amb la quota domiciliada, per a nous clients de captació. La bonificació es realitzarà un
únic any per a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el de l'obertura del compte. El pagament es realitzarà en compte el mes següent dels 12 primers
mesos.
1. Rendibilitat: 0% TAE
2. Per a disposicions a dèbit d’un import igual o superior a 60 euros en els caixers de les principals entitats adherides a la xarxa EURO 6000 (Abanca, Ibercaja, Kutxabank, Unicaja, Liberbank, Caja
EspañaDuero, CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollença) i en els caixers de Bankia. En els caixers de Banc Sabadell, les retirades d’efectiu a dèbit són gratis per a qualsevol import.
3. Targetes de dèbit i crèdit Or gratuïtes sense comissió d’emissió ni de manteniment.
Dèbit Or: amb assegurança d’accidents de viatge en transport públic fins a 120.000 euros i assegurança d’accidents quotidians fins a 6.000 euros.
Crèdit Or: amb possibilitat d’ajornament de pagaments, assegurança d’accidents de viatge en transport públic fins a 600.000 euros, assegurança d’accidents quotidians fins a 6.000 euros,
assegurança d’assistència en viatges per a vostè i per al vehicle.
En la pòlissa de l’assegurança es detallen totes les condicions i les cobertures de cadascuna de les assegurances associades a la targeta de dèbit Or i de crèdit Or.
Targeta Repsol Máxima: amb un 2% de descompte en carburant en fer gasolina en qualsevol estació de servei Repsol, Campsa o Petronor.

Pot fer extensiva aquesta oferta als seus empleats i familiars de primer grau.

sabadellprofessional.com
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sanitària per pal·liar els efectes de la
pandèmia generada per la COVID19. DOGC núm. 8138 21/05/2020

Decreto-ley 11/2020, de 7
de abril, por el que se adoptan
medidas económicas, sociales
y administrativas para paliar
los efectos de la pandemia
generada por la COVID-19 y otras
complementarias. BOE núm 157
04/06/2020

Real Decreto-ley 21/2020, de
9 de junio, de medidas urgentes
de prevención, contención y
coordinación para hacer frente
a la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19. BOE núm. 163
10/06/2020

DECRET LLEI 16/2020, de
5 de maig, de mesures urgents
complementàries en matèria de
transparència, ajuts de caràcter
social, contractació i mobilitat per
fer front a la COVID-19. DOGC núm.
8128 07/05/2020

DECRET LLEI 17/2020,
de 12 de maig, de mesures
complementàries en relació amb el
Sistema sanitari integral d’utilització
pública de Catalunya per fer front
a la COVID-19. BOE núm. 135
14/05/2020

DECRET LLEI 25/2020, de 16
de juny, de mesures extraordinàries
en matèria social i de caràcter fiscal
i administratiu. DOGC núm. 8157
18/06/2020

Resolución de 27 de mayo de
2020, de la Dirección General de
Seguridad Jurídica y Fe Pública, por
la que se aprueban los modelos de
solicitud para hacer constar en el
Registro de Bienes Muebles (…)
BOE núm. 158 05/06/2020

DECRET LLEI 18/2020, de
12 de maig, de mesures urgents
en matèria d’urbanisme, fiances
i ambiental. BOE núm. 135
14/05/2020

Orden JUS/394/2020, de 8
de mayo, por la que se aprueba
el Esquema de Seguridad Laboral
y el Plan de Desescalada para la
Administración de Justicia ante
el COVID-19. BOE núm. 129
09/05/2020

DECRET LLEI 19/2020,
de 19 de maig, de mesures
complementàries en matèria social i

Orden INT/395/2020, de 8
de mayo, por la que se amplía el
plazo de rendición de cuentas de

las asociaciones de utilidad pública
de ámbito estatal debido a la crisis
sanitaria provocada por el COVID19. BOE núm. 129 09/05/2020

Real Decreto Legislativo
1/2020, de 5 de mayo, por el que
se aprueba el texto refundido de
la Ley Concursal. BOE núm. 127
07/05/2020

Acuerdo de 6 de mayo
de 2020, del Pleno del Tribunal
Constitucional, sobre cómputo
de los plazos procesales y
administrativos que fueron
suspendidos por Acuerdo de 16 de
marzo de 2020, durante la vigencia
del Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo. BOE núm. 128
08/05/2020

Resolución de 19 de mayo
de 2020, de la Secretaría de
Estado de Economía y Apoyo a la
Empresa, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros
de 19 de mayo de 2020, por el que
se instruye al Instituto de Crédito
Oficial. BOE núm. 142 20/05/2020

Orden SND/421/2020, de 18
de mayo, por la que se adoptan
medidas relativas a la prórroga
de las autorizaciones de estancia
y residencia y/o trabajo y a otras
situaciones de los extranjeros
en España, BOE núm. 142
20/05/2020
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Resolución de 18 de mayo
de 2020, del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, BOE
núm. 142 20/05/2020

Orden TFP/350/2020, de 16 de
abril, por la que se modifica la Orden
TFP/2/2020, de 8 de enero, por la
que se determina la fecha a partir
de la cual será efectiva la obligación
de relacionarse a través de medios
electrónicos con la Oficina de
Conflictos de Intereses (…). BOE
núm. 107 17/04/2020

RESOLUCIÓ JUS/848/2020,
d’1 d’abril, per la qual s’acorda la
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continuació dels procediments que
instrueix el Centre de Mediació
de Dret Privat de Catalunya
i la iniciació d’un programa
de mediació gratuïta durant
l’estat d’alarma declarat com a
conseqüència de la pandèmia
internacional de COVID-19. DOGC
núm. 8114 17/04/2020

RESOLUCIÓ PDA/867/2020,
de 14 d’abril, de la Secretaria
d’Administració i Funció Pública,
per la qual s’estableixen criteris
excepcionals per a l’ús dels
sistemes d’identificació i signatura
electrònica en el decurs de la
vigència de l’estat d’alarma
decretat a causa de la pandèmia
de COVID-19. DOGC núm. 8116
20/04/2020

Resolución de 15 de
abril de 2020, de la Dirección
General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por
la que se modifica la de 11 de
marzo de 2020, sobre asistencia
a los obligados tributarios y
ciudadanos en su identificación
telemática (…) BOE núm. 111
21/04/2020

Resolución de 13 de abril
de 2020, de la Intervención
General de la Administración del
Estado, por la que se modifica
la de 1 de julio de 2011, por la
que se aprueba la adaptación
del Plan General de Contabilidad
Pública. BOE núm. 107
17/04/2020
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RESOLUCIÓ 761/XII del
Parlament de Catalunya, de validació
del Decret llei 12/2020, pel qual
s’adopten mesures pressupostàries
(....). DOGC núm. 8141 26/05/2020
Resolución de 16 de abril
de 2020, de la Dirección General
de la Administración General del
Estado en el Territorio, por la que
se publica el Convenio con CGAE,
en relación con la realización de
trámites administrativos y gestión
documental por vía electrónica. BOE
núm. 118 28/04/2020
Real Decreto-ley 16/2020, de
28 de abril, de medidas procesales
y organizativas para hacer frente
al COVID-19 en el ámbito de la
Administración de Justicia. BOE
núm. 119 29/04/2020
Decreto-ley 20/2020, de 29
de mayo, por el que se establece el
ingreso mínimo vital. BOE núm. 154
01/06/2020
Ley 4/2020, de 29 de abril, de
presupuestos de la Generalidad de
Cataluña para 2020. BOE núm. 155
02/06/2020
LLEI 5/2020, del 29 d’abril,
de mesures fiscals, financeres,
administratives i del sector públic
i de creació de l’impost sobre les
instal·lacions que incideixen en el
medi ambient. DOGC núm. 8124
30/04/2020
RESOLUCIÓ 752/XII del
Parlament de Catalunya, de validació
del Decret llei 4/2020, pel qual
s’estableix un règim transitori per a
la concessió de les indemnitzacions
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i ajuts per a dones víctimes de
violència masclista, que preveu el
Decret 80/2015, de 26 de maig.
DOGC núm. 8124 30/04/2020
RESOLUCIÓ 757/XII del
Parlament de Catalunya, de validació
del Decret llei 8/2020, de modificació
parcial del Decret llei 7/2020, de 17
de març, de mesures urgents en
matèria de contractació pública, de
salut i gestió de residus sanitaris, de
transparència, de transport públic i
en matèria tributària i econòmica,
i d’adopció d’altres mesures
complementàries. DOGC núm. 8124
30/04/2020
Resolución de 30 de abril de
2020, de la Secretaría General de
Administración Digital, por la que
se publica el Convenio entre la
Secretaría de Estado de Digitalización
e Inteligencia Artificial y Telefónica
Digital España, SLU, para la operación
de la Aplicación ASISTENCIACOVID19
en el contexto de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
BOE núm. 125 05/05/2020
Resolución de 29 de abril
de 2020, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decretoley 14/2020, de 14 de abril, por
el que se extiende el plazo para
la presentación e ingreso de
determinadas declaraciones y
autoliquidaciones tributarias. BOE
núm. 121 01/05/2020
Orden HAC/565/2020, de 12
de junio, por la que se aprueban
los modelos de declaración del
Impuesto sobre Sociedades y del
Impuesto sobre la Renta de no
Residentes (….) BOE núm. 177
26/06/2020

DECRET LLEI 23/2020, de
9 de juny, de mesures urgents en
matèria tributària. DOGC núm. 8152
11/06/2020
Orden HAC/530/2020, de 3
de junio, por la que se desarrolla
la disposición final décima de la
Ley 34/2015, de 21 de septiembre,
de modificación parcial de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, (…) BOE núm. 168
16/06/2020
Resolución de 10 de junio de
2020, del Congreso de los Diputados,
por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del
Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de
mayo, por el que se establece el
ingreso mínimo vital. BOE núm. 165
12/06/2020
Real Decreto-ley 22/2020, de
16 de junio, por el que se regula la
creación del Fondo COVID-19 y se
establecen las reglas relativas a su
distribución y libramiento. BOE núm.
169 17/06/2020
Resolución de 16 de junio de
2020, de la Secretaría de Estado de
Economía y Apoyo a la Empresa,
por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 16 de junio
de 2020, por el que se establecen
los términos y condiciones del
quinto tramo de la línea de avales
a préstamos (….) BOE núm 169
17/06/2020
AIXECAMENT DEL DECRET
D’ESTAT D’ALARMA

Real Decreto 612/2020, de
23 de junio, por el que se acuerda
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transigir con “Groupe Special
Mobile Association”, respecto de
las consecuencias derivadas de
la cancelación del “Mobile World
Congress” en Barcelona previsto
entre el 24 y el 27 de febrero de
2020. BOE núm. 175 24/06/2020
Resolución de 25 de junio de
2020, del Congreso de los Diputados,
por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del Real
Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio,
BOE núm. 180 30/06/2020
RESOLUCIÓ TSF/1546/2020,
de 26 de juny, per la qual es
prorroga la vigència de diverses
resolucions de l’àmbit de l’economia
social, relatives a les mesures
de flexibilització d’actuacions
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subvencionades per pal·liar els
efectes de la COVID-19. DOGC
núm. 8167 02/07/2020
ORDRE JUS/106/2020,
de 30 de juny, per la qual es
dona publicitat a la relació de
taxes vigents que gestiona el
Departament de Justícia. DOGC
núm. 8168 03/07/2020
Real Decreto-ley 25/2020, de 3
de julio, de medidas urgentes para
apoyar la reactivación económica
y el empleo. BOE núm. 185
06/07/2020
LLEI 7/2020, del 2 de juliol, de
l’Agència de la Natura de Catalunya.
DOGC núm. 8171 07/07/2020

Real Decreto-ley 26/2020,
de 7 de julio, de medidas de
reactivación económica para hacer
frente al impacto del COVID-19
en los ámbitos de transportes
y vivienda. BOE núm. 187
08/07/2020

Resolución de 1 de julio
de 2020, del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por
la que se habilitan trámites y
actuaciones a través del canal
telefónico, mediante el sistema
de firma no avanzada con clave
de acceso en un registro previo
(sistema cl@ve pin). BOE núm.
186 07/07/2020

Actualitat
AMPLIACIÓ DE
LA LEGISLACIÓ

REIAL DECRET-LLEI 16/2020, DE 28 D’ABRIL, DE MESURES PROCESSALS
I ORGANITZATIVES PER FER FRONT A LA COVID-19 EN L’ÀMBIT DE
L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA (BOE DEL 29 D’ABRIL DE 2020)
Coordinat per Isidor Garcia

Aquest és un breu resumguió sobre el contingut del
Reial Decret-Llei esmentat a
l’encapçalament, que no té altra
pretensió que ajudar a trobar
els temes d’interès inclosos
en una norma que pot ser
d’especial transcendència per al
funcionament de l’Administració de
Justícia durant els propers mesos.
Aquesta disposició va entrar en
vigor el passat 30 d’abril de 2020

HABILITACIÓ DE DIES A
EFECTES PROCESSALS (ART.1).
Es declaren urgents totes les
actuacions processals i declaren
hàbils per a la seva realització de
l’11 a 31 de l’esmentat mes
-Còmput dels terminis processals i
ampliació del termini per recórrer:
(art.2)
S’estableix un sistema específic
de còmput de terminis processals
i s’amplia el termini processal
per als recursos. Això no suposa,
de cap manera, que aquest
RDL aixequi la suspensió dels
terminis processals establerta
en la D. Addicional segona del
RD 463/2020 (que va declarar
l’estat d’alarma) com tampoc
aixeca la suspensió dels terminis
substantius de prescripció

i caducitat d’accions. Això
s’ha establert a l’art. 8 del RD
537/2020. La data d’aixecament
de la suspensió dels terminis
processals és el 4 de juny de
2020.
El sistema de còmput que
configura en el Reial Decret-Llei
és una novetat important sobre
les previsions inicials del RD
463/2020, ja que s’indica que
els termes i terminis que aquest
RD va suspendre tornaran a
computar des del seu inici, sent
per tant el primer dia del còmput
“el següent hàbil a aquell en què
deixi de tenir efecte la suspensió
de procediment corresponent”.
No hi ha una “represa” del
termini (en el moment del còmput
en què es trobi), sinó un nou
còmput complet des del seu inici
quan s’aixequi l’estat d’alarma,
o es disposi l’aixecament de la
suspensió. D’altra banda, els
terminis per a l’anunci, preparació,
formalització i interposició de
recursos contra sentències i
altres resolucions que, d’acord
amb les lleis processals, posin
fi al procediment i que siguin
notificades durant la suspensió
de terminis establerta en el RD
463/2020, així com les que siguin
notificades dins dels 20 dies hàbils
següents a l’aixecament de la
suspensió dels terminis processals

suspesos, quedaran ampliats per
un termini igual al previst per a la
interposició de recurs en la seva
corresponent llei reguladora. Per
tant, només afecten sentències,
actuacions i decrets que posin fi
a un procediment; els recursos
de tràmit no queden afectats
per aquesta regla. Cal tenir en
compte que s’exceptuen els
procediments que no van quedar
suspesos pel RD 463/2020.
A més, les normes d’aquest RDL
s’aplicaran a totes les actuacions
processals que es realitzin a
partir de la seva entrada en
vigor, qualsevol que sigui la data
d’iniciació del procés en què
aquelles es produeixin.
En tot cas, aquelles normes
d’aquest RDL que tinguin un
termini determinat de durada
s’han de sotmetre a aquest.
• S‘estableixen determinats
procediments especials i sumaris
en matèria de família durant
la vigència de l’estat d’alarma
i fins a 3 mesos després que
acabi (arts. 3 a 5), derivats
de l’aplicació de les mesures
aprovades com a conseqüència
de la crisi sanitari de la COVID19, determinant-se el jutjat
competent i la tramitació aplicable
als mateixos.
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• Es determina (art. 6) la
tramitació especial de la
impugnació d’ERTOS COVID19 de l’art. 23 RDL 8/2020, per
la via del conflicte col·lectiu en
determinats casos. Queden fora
d’aquest tràmit -en tot cas- els
de força major (art. 22 de RDL
8/2020)
• S’estableix (art. 7) la tramitació
preferent de determinats
procediments (de la jurisdicció
voluntària, civil, contenciosa
administrativa i social) durant la
vigència de l’estat d’alarma i fins
al 31.12.2020
• Es regulen mesures en matèria
concursal i societària (arts. 8
a 18), particularment sobre
regles i modificació del conveni,
ajornament del deure de sol·licitar
l’obertura de la liquidació després
de conveni aprovat, acords de
refinançament, deure de sol·licitar
el concurs de creditors (terminis),
finançaments i pagaments
per a persones especialment
relacionades amb el deutor,
impugnació de l’inventari i llista
de creditors tramitació preferent
d’una sèrie d’actuacions, alienació
de la massa activa, aprovació del
pla de liquidació i agilització de la
tramitació de l’acord extrajudicial
de pagaments.
En matèria societària: suspensió
de la causa de dissolució per
pèrdues: només als efectes de
determinar causa de dissolució
per pèrdues de l’363.1.e) TRLSC
• Es preveuen mesures
organitzatives i tecnològiques
(arts. 19 a 28). Així, durant la
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vigència de l’estat d’alarma i fins
a 3 mesos després:

tarda per a tots els serveis i
òrgans jurisdiccionals.

Es dona preferència a la
celebració d’actes processals
mitjançant presència telemàtica
(inclosos judicis i vistes).

I, fins al 31.12.2020, es preveu la
substitució i reforç de Lletrats de
l’Administració de Justícia (LAJ)
amb alumnes LAJ en pràctiques.

Es limitarà l’accés a les sales de
vistes per protegir la salut de les
persones.

Al marge d’altres disposicions
que es modifiquen, en l’àmbit
de l’Administració de Justícia cal
destacar que:

Exploracions medicoforenses:
es podran realitzar basant-se
únicament en la documentació
mèdica existent a la seva
disposició, sempre que sigui
possible.
Es dispensarà la utilització de
togues.
L’atenció al públic es realitzarà
per telèfon o correu electrònic.
Només es podrà acudir al jutjat
excepcionalment i amb cita prèvia
Es podran reassignar òrgans
judicials pendents d’entrar en
funcionament o s’ anticiparan
els que estiguessin programats
perquè passin a conèixer
assumptes vinculats a la COVID19
Es podrà establir l’assignació
preferent de jutges d’adscripció
territorial.
Es podran assignar als Lletrats
de l’Administració de Justícia
(LAJ) i funcionaris la realització de
qualsevol de les funcions pròpies
del Cos que estiguin atribuïdes a
qualsevol altra unitat del mateix
municipi i ordre jurisdiccional.
S’establiran, per LAJ i funcionaris,
jornades de treball de matí i de

• En l’àmbit de Registre Civil (D.
Add. 1a) s’amplien terminis per
als expedients d’autorització per
a contraure matrimoni i per a la
comunicació de naixements des
de centres sanitaris, i es modifica
(D. F. 1a) la Disposició final 10a.
de la Llei 20/2011, de 21 de
juliol, de Registre Civil, ajornant
l’entrada en vigor de la LRC fins al
30.04.2021
• Fins al 31.12.2020, els actes
de comunicació al MF produiran
efectes als 10 dies naturals de la
comunicació. (D. Add. 4a)
• Es modifica (D. F. 1a) la
Llei 18/2011, de 5 de juliol,
reguladora de l’ús de les
tecnologies de la informació i la
comunicació en l’Administració
de Justícia (en concret els
arts. 4.2 f); 6.2 d); 8; D. Ad
5a), ampliant els sistemes
d’identificació i signatura,
incorporant els establerts en els
articles 9 i 10 de la Llei 39/2015,
i es preveu que els sistemes
siguin plenament accessibles i
operatius sense necessitat que
els usuaris es trobin físicament a
les seus dels respectius òrgans,
oficines o fiscalies.
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PENAL
LA INFRACCIÓ DE LES
NORMES SOBRE EL
CONFINAMENT NO
SUPOSA LA COMISSIÓ
D’UN DELICTE DE
DESOBEDIÈNCIA
Sentència del Jutjat d’ Instrucció núm.2 de Pontevedra
El Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Pontevedra ha dictat una acta en relació
a l’incompliment de les obligacions
dimanant de l’Estat d’Alarma, pel
qual resol que la infracció reiterada
sobre les obligacions dimanants
d’aquest estat no suposa la comissió d’un delicte de desobediència,
de l’article 556 del Codi Penal.
La resolució argumenta que per
a cometre delicte han de confluir dues circumstàncies: que
es desatengui un avís previ dels
agents i que la conducta mostrada en incomplir el mandat de les
Forces de Seguretat sigui greu.
En l’Acta assenyala que, malgrat que
s’havia trobat diverses vegades a
l’investigat circular per la via pública,
això “no pot donar lloc més que a
compliments o incompliments” de
les obligacions dimanants de les lleis
però “solo es desobeeix un mandat
concret. La norma general, encara

que introdueixi prohibicions, no és
susceptible per si mateixa de ser
desobeïda en aquest sentit penal”.
D’aquesta manera, davant l’estat d’alarma, les conductes d’incompliment, fins i tot quan es
produeixin després de no obeir
una instrucció d’un agent, podran
derivar únicament en sancions
per infracció administrativa.
Una persona denunciada diverses vegades no suposa que hagi
comès un delicte de desobediència
perquè, a més de les denúncies,
hauria d’examinar-se si la persona
va rebre mandats concrets i els va
desatendre. Fins i tot en aquest
supòsit, caldria analitzar “en què
va consistir aquesta desatenció”.
La resolució també critica la presó
provisional per a aquests supòsits, perquè recorda que la situació
d’estat d’alarma “no suposa cap
variació de les normes aplicades i
només podria suposar-ho si s’hagués declarat un estat d’excepció”. En el cas concret, la resolució
també assenyala que no és possible
decretar presó per a algú que trenca
el confinament, en considerar que
en l’atestat policial no es concreta que el seu comportament hagi
pogut implicar un perill sanitari.

CONTENCIÓSADMINISTRATIU
EL TRIBUNAL SUPREM
DESCARTA LA
DEVOLUCIÓ DE

TS
TA

Coordinat per: Aurora Sanz
(Laboral), Lluís Batlló (Penal),
Ivan Rodriguez (ContenciósAdministratiu).
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Actualitat

LES PLUSVÀLUES
MUNICIPALS ABONADES
PER LIQUIDACIÓ FERMA
Sentències del Tribunal Suprem
(Sala Contenciosa Administrativa,
Secció 3a), de 18 de maig de 2020,
núm. 435/2020 (rec. 1.665/3029) i
454/2020 (rec. 1.068/2019)
El maig de 2017 el Tribunal
Constitucional va declarar
inconstitucionals els articles 107.1,
107.2.a) i 110.4 de Reial Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLHL), que regulen l’Impost sobre
l’Increment de Valor dels Terrenys
de Naturalesa Urbana (IIVTNU o
plusvàlua municipal).
El Tribunal va considerar que els
supòsits de “no increment o
decrement de valor” en els terrenys
de naturalesa urbana portaven a
gravar una renda fictícia, en tant els
subjectes passius del IIVTNU tenien
l’obligació de suportar la càrrega
tributària dels increments derivats
del pas del temps, sotmetentse a tributació “situacions de
fet inexpressives de capacitat
econòmica”.
Arran d’aquesta declaració
d’inconstitucionalitat es va plantejar
la possibilitat de sol·licitar la
devolució de la plusvàlua municipal
sobre liquidacions fermes, anteriors
a la declaració d’inconstitucionalitat,
emparant-se en la concurrència
d’una causa de nul·litat de ple dret.
Va ser precisament la tesi que va
acollir, entre altres, el Jutjat núm.
2 del Contenciós-Administratiu de

Banco de Sabadell, S.A., av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrit en el Registre Mercantil d'Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980. NIF A-08000143 Condicions revisables en funció de l’evolució del mercat.
S’aplicaran les que estiguin en vigor al banc en el moment de la formalització. Document publicitari. Data d'emissió: Agost 2020

Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals.
Una altra és fer-ho:

1 /6

Compte Expansió
Premium PRO1

Aquest nombre és indicatiu del risc del
producte. Així, 1/6 és indicatiu de
menys risc i 6/6 és indicatiu de més
risc.

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al
Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits
d’Entitats de Crèdit. La quantitat màxima
garantida actualment pel fons esmentat
és de 100.000 euros per dipositant.

Bonifiquem la seva quota de
col·legiat
------------------------------------------------------------------------------------------

10%
de la seva quota,
de col·legiat
màxim 50 euros* un
únic any.

+

0

+

comissions d’administració
i de manteniment del seu
compte.1

Gratis
transferències online en euros.

+

Gratuïtes
Targeta Or sense comissions, ni d’emissió
ni demanteniment2

-----------------------------------------------------------------------------------------Truqui'ns al 900 500 170, identifiqui’s com a membre del seu col·lectiu i comencem a treballar.

-----------------------------------------------------------------------------------------¿Què necessita per contractar un Compte Expansió Premium PRO?
• Tenir-hi domiciliada una nòmina o ingrés regular mensual d'un import mínim de 700 euros, se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a
nom del mateix titular.
• Més un dels productes següents contractats a través de Banc Sabadell:
- Una assegurança de protecció3, que li oferirà un plus de tranquil·litat per a vostè i els seus. Les assegurances incloses són: autos, salut, dental, llar, decessos, protecció
pagaments, accidents i vida risc. Se n’exclouen les assegurances de vida estalvi.
- Un contracte d'AutoRenting. Tindrà els serveis del seu automòbil en una única solució integral.
- Un d'aquests productes amb un import mínim de 10.000 euros:
· Fons d'inversió.
· Un pla de pensions individual, un pla de previsió assegurat o un pla EPSV.
· Contracte de valors amb accions de qualsevol companyia.
També es pot beneficiar del compte si:
• Té un saldo mitjà mensual en recursos a Banc Sabadell superior a 75.000 euros. Es calcula com la suma de saldos del mes anterior de: saldos vista, dipòsits, renda fixa a
venciment, assegurances de vida estalvi, fons d'inversió, valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, plans de previsió EPSV i BS Gestió Cartera de Fons.
• O si és titular de 10.000 accions o més de Banc Sabadell, S.A..
El Compte Expansió Premium PRO és exclusiva per a uns determinats col·lectius professionals. Pregunti al seu gestor quina és la solució financera concreta per al seu col·lectiu o
truqueu a al telèfon 900.500.170.
*Bonificació del 10% de la quota de col·legiat amb un màxim de 50 euros per compte amb la quota domiciliada, per a nous clients de captació. La bonificació es realitzarà un únic
any per a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el de l'obertura del compte. El pagament es realitzarà en compte el mes següent dels
12 primers mesos.
1. Rendibilitat: 0% TAE
2. Targeta Repsol Máxima: amb un 2% de descompte en carburant en fer gasolina en qualsevol estació de servei Repsol, Campsa o Petronor.
3. Assegurances que tenen com a intermediari BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A-03424223 i domicili a
l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R. M. d’Alacant i en el Registre administratiu
especial de mediadors d’assegurances de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau núm. OV-0004. Té subscrita una assegurança de responsabilitat civil
d’acord amb la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment. Pots consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell
Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances en el web www.bancsabadell.com/bsmediacion.
1. Oferta vàlida fins el 31/12/2020
Pot fer extensiva aquesta oferta als seus empleats i familiars de primer grau.

sabadellprofessional.com
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Toledo, que va anul·lar una liquidació
ferma girada l’any 2016, emparantse en la vulneració del principi de
capacitat econòmica de l’art. 31.1
de la Constitució i la sentència del
constitucional.
No obstant això, aquesta tesi
ha estat corregida per part del
Tribunal Suprem que, mitjançant les
sentències comentades, ha declarat
que no procedeix acudir a declaració
de nul·litat de ple dret per a
reclamar liquidacions de la plusvàlua
municipal fermes.
El Tribunal Suprem recorda
que qualsevol reclamació sobre
les plusvàlues municipals ha
de vehicular-se a través dels
procediments de revisió previstos
a la Llei General Tributària. La
declaració de nul·litat de ple dret
(art. 217 Llei General Tributària), que
permet la revisió d’actes ferms,
requereix de la concurrència d’una
sèrie de causes taxades, com ara la
lesió d’un dret o llibertat susceptible
d’empara constitucional, entre altres.
Doncs bé, segons el parer
del Tribunal Suprem, en les
reclamacions de liquidacions de
plusvàlua municipal, no procedeix
acudir a la declaració de nul·litat de
ple dret, atès que la liquidació del
IIVTNU dictada en el seu moment
no va lesionar drets susceptibles
d’empara constitucional, recordant
que l’article 31.1 de la Constitució
relatiu al “principi de capacitat
econòmica” no és un dret
fonamental d’aquesta naturalesa.
Cal recordar que la declaració
d’inconstitucionalitat de la plusvàlua
municipal va arribar a través de
la qüestió d’inconstitucionalitat
plantejada per un Jutjat. Descartada
la lesió constitucional, el Tribunal
descarta sense majors embuts la
concurrència d’algun altre supòsit
de l’art. 217 Llei General Tributària,
vedant tota sol·licitud la devolució de
la plusvàlua municipal abonada per
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liquidació ferma sota l’empara de
la nul·litat de ple dret i la declaració
d’inconstitucionalitat sobrevinguda.

LABORAL
DIES A QUO QUE CAL
TENIR EN COMPTE
PER AL CÒMPUT DEL
TERMINI DE L’EXERCICI
DE L’ACCIÓ
D’ACOMIADAMENT
PER BUROFAX
Sentència núm. 82/2020
del Tribunal Suprem de
29 de gener de 2020
Aquest Sentència resol la qüestió dels dies a quo que cal tenir en
compte per al còmput del termini de
l’exercici de l’acció d’acomiadament
quan l’empresa notifica la carta a
través de burofax i aquest no pot ser
entregat al treballador. La qüestió
doncs que es planteja el Tribunal és
si la data determinant ha de ser la del
dia en què Correus deixa l’avís per a
la retirada del burofax o la data en la
que efectivament el treballador el retira dins el termini de 30 dies des de
que Correus deixa l’avís. Al respecte,
la Sentència conclou que, si bé l’empresa és lliure d’escollir el mitjà de
notificació pel qual es remet la carta
d’acomiadament a l’empleat, per tal
d’efectuar el tràmit vàlidament, cal
aplicar les normes que regeixen el
mitjà de comunicació escollit ja que
és l’empresa la responsable de fer arribar la carta al treballador. En aquest
sentit, de fer-se per burofax, cal seguir el RD 1829/1999 relatiu a la prestació dels serveis postals del qual es
desprèn que l’acomiadament no pot
sorgir efectes fins que el treballador
no té coneixement del mateix ja que,
de seguir la interpretació contrària,
l’acció podria haver caducat quan la
carta no ha estat ni tan sols posada
a disposició de l’empleat afectat.

VARIACIONS HORÀRIES
I DE JORNADA
EN COMPLIMENT
D’OBLIGACIONS
NORMATIVES PER
PREVENCIÓ DE RISCOS
Sentència núm. 73/2020 del TSJ
d’Andalusia
La Sentència núm. 73/2020 del TSJ
d’Andalusia estableix que el canvi
de jornada i horari no constitueix
una modificació substancial de
les condicions de treball quan
ve justificada pel compliment de
la normativa sobre prevenció de
riscos laborals (“PRL”) la qual
és d’imperatiu seguiment per a
les empreses. Així, el Tribunal es
pronuncia a favor del fet que quan
la variació horària i de jornada ve
imposada pel deure de protecció
a la salut dels treballadors que
deriva directament d’una norma
amb rang de llei, com és la llei
de PRL, no pot considerar-se tal
modificació com a substancial,
no havent doncs d’estar subjecta
en conseqüència al procediment
regulat a l’article 41 ET.
En tant que aquestes
modificacions s’acullen al
compliment d’una obligació o
imperatiu legal emparat en causes
de salut o de risc en la salut dels
treballadors, el Tribunal recorda
que no tota decisió adoptada
per part de l’empresari amb
incidència directa o indirecta en
el desenvolupament de l’activitat
laboral i la seva contraprestació
econòmica pot ser considerada
com a modificació substancial
de condicions de treball i així
succeeix, entre d’altres, en
el supòsit de canvis deguts
al compliment d’obligacions
empresarials en matèria de
prevenció de riscos.

Este número es indicativo
del riesgo del producto
siendo 1/6 indicativo de
menor riesgo y 6/6 de
mayor riesgo.

Banco Santander está adscrito
al Fondo de Garantía de
Depósitos de Entidades de
Crédito. Para depósitos en
dinero el importe máximo
garantizado es de 100.000
euros por depositante en cada
entidad de crédito.

En el Santander
os tenemos en cuenta.
Por ello, tenemos una cuenta que se adapta a ti: la Cuenta Justicia Santander,
sin comisión de administración ni mantenimiento de la cuenta1, sin comisión por transferencias
en euros, nacionales y UE2 solo por pertenecer a este Colectivo, y con las tarjetas*:
Débito Select Global
Comisión de emisión y mantenimiento: 0€
Tarjeta de Crédito Zero
Comisión de emisión y mantenimiento: 0€
También tenemos una oferta preferente de financiación para ti.

Infórmate en el 915 123 123 o en nuestras oficinas.
1. TIN 0%. TAE 0% cumpliendo condiciones para un supuesto en el que se mantenga de forma constante
durante 1 año un saldo diario de 7.000€, aplicando un tipo de interés nominal anual de 0% y una comisión
de mantenimiento de 0€. 2. Exentas las transferencias en euros, nacionales y UE. No aplica a urgentes e
inmediatas. *Consulta resto de condiciones en tu oficina más cercana.

Digilosofía.

La filosofía digital del Santander.
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MÓN FISCAL
Sergio Gorina Torrents
Col·legiat Núm. 21.309

ENTRA EN VIGOR
EN CATALUNYA UNA
FUERTE ALZA FISCAL
EN EL IMPUESTO SOBRE
SUCESIONES Y DONACIONES

E

n el mes de abril, el Parlament de Catalunya
aprobó con los votos favorables de ERC y
Jxcat, la abstención de los comunes y el voto
en contra del resto de grupos parlamentarios,
la conocida como Ley de Acompañamiento a los Presupuestos generales de Catalunya (LEY
5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación
del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el
medio ambiente).
La nueva normativa, ya en vigor desde el 1 de mayo,
ha introducido, entre otras, importantes modificaciones fiscales en el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones (ISD), destinadas a provocar un aumento
significativo de la carga fiscal en Catalunya.
Como ya avisa el propio preámbulo de la Ley, las tres
modificaciones de mayor impacto son las siguientes:

a) La reintroducción de los coeficientes multiplicadores en función del patrimonio preexistente del cónyuge, ascendientes o descendientes, tanto para el caso
de herencias como de donaciones.
b) La disminución sustancial de las bonificaciones en
cuota que antes podían aplicar determinados contribuyentes (ascendientes del causante y los hijos y nietos
que ya hubieran cumplido los 21 años de edad). Tras
la modificación operada, los referidos contribuyentes
verán minoradas de forma manifiesta su escala de
reducciones pasando a ser del 60% al -incluso- 0%,
cuando, hasta el 30 de abril de 2020, la escala de
reducciones sobre la cuota que podían aplicar iba del
99% al 20%.
c) La pérdida del derecho a aplicar la bonificación de
la cuota del ISD para los herederos (ascendientes o
descendientes) que opten por aplicar cualquier otra
reducción o exención, salvo la reducción por adquisición de vivienda habitual. Esta modificación, por
ejemplo, hace totalmente incompatible, la aplicación
de la reducción del 95% por transmisión de empresa
familiar y la bonificación de la cuota del Impuesto.
Para una mayor comprensión del impacto que va a
producir en los ciudadanos la reforma operada, proponemos realizar una comparativa a través de un simple
ejemplo práctico.
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el que está trabajando la Administración Tributaria con
el que pretende establecer un nuevo valor de referencia del mercado inmobiliario, distinto al valor catastral,
que será igualmente calculado por el catastro a partir
de los precios de transacción inmobiliaria comunicados por los fedatarios públicos.
En otras palabras, el efecto de esta última medida provocará un aumento de las bases imponibles
declaradas (ya que los valores serán superiores a los
resultantes de la valoración de los inmuebles con el
sistema actual: valor catastral multiplicado por los
coeficientes correspondientes); y, por el otro lado, el
efecto combinado de ambas, facilitará que los contribuyentes tengan un patrimonio previo de al menos
500.000 €, con lo que su cuota se incrementará automáticamente en un 10%.
• Padre que al fallecer cuenta con los siguientes
activos: una segunda residencia en la costa, una
cuenta corriente y productos financieros, todo con
un valor conjunto de 600.000 € que por testamento
deja a su hijo mayor de 21 años que tiene un patrimonio previo de 501.000 €.
Si el padre hubiera fallecido antes del 1 de mayo, el
hijo habría pagado 6.617,70 € de cuota de ISD. En
cambio, si el padre fallece con posterioridad al 1 de
mayo, ese mismo hijo deberá abonar 45.289.53€,
lo cual supone un incremento del 584.37 % de la
cuota del ISD.
• El mismo padre tiene además, acciones de una
pyme familiar valorada en 700.000 € que deja al
mismo hijo para que continúe con el negocio. Si el
fallecimiento hubiera tenido lugar antes del 1 de
mayo, la cuota a pagar por el hijo heredero hubiera
sido de 54.123 €; si el padre fallece con posterioridad a esa fecha, la cuota a satisfacer por el hijo
será de 98.340 €, lo cual supone un incremento del
81,70% de la cuota del ISD.
El importe del incremento de la carga fiscal es considerable. Además conviene tener en cuenta una doble
circunstancia que incrementará la tributación en el
futuro. La primera, es que a la hora de valorar el patrimonio preexistente del contribuyente se ha de tener
en cuenta el valor establecido a efectos del Impuesto
sobre el Patrimonio (IP) sin reconocer las exenciones
que pudieran existir en dicho Impuesto. Así por ejemplo, el valor de la vivienda habitual o del negocio que
pudiera tener el contribuyente computaría por el valor
“bruto”. La segunda, tiene que ver con el proyecto en

En definitiva, esta modificación del ISD agrava las
importantes disfunciones de nuestro sistema fiscal,
restando competitividad a Catalunya como territorio
de destino de inversiones y patrimonios. En nuestra
opinión, un modelo de descentralización fiscal como el
nuestro, donde las comunidades autónomas tienen un
alto grado de autonomía tributaria, solo puede funcionar correctamente si existen normas de armonización
y coordinación que eviten la competencia fiscal entre
las comunidades.
En este punto, debemos recordar que, por lo que
respecta al ISD, en la comunidad de Madrid, los herederos de los Grupos I y II pueden aplicar una bonificación del 99% sobre la cuota íntegra del impuesto, con
lo que estas últimas alzas fiscales introducidas por la
Ley de acompañamiento en el ISD, que se acumulan
a las ya existentes tanto en el propio ISD como en
otros impuestos propios y cedidos, empiezan a ser de
tal magnitud que tienen un alto potencial de dificultar
seriamente al sector privado la atracción de talento e
inversiones y favorecer la deslocalización de los contribuyentes catalanes de rentas medio-altas y altas,
acompañadas en ocasiones de los factores productivos, en detrimento de la recaudación.
Por último, no debemos olvidar que esta subida impositiva se produjo en un momento especialmente
desafortunado, bajo un estado de alarma, con una
crisis sanitaria sin precedentes, con miles de fallecidos, que vendrá acompañada de una crisis económica
demoledora donde muchos herederos habrán perdido
sus empleos o sus negocios y, en esas condiciones,
tendrán que lidiar con un fuerte aumento de su cuota
tributaria por ISD.

LA CLÀUSULA REBUS SIC STANTIBUS:
CONSTRUCCIÓ JURISDICCIONAL I
REQUISITS D’APLICABILITAT EN EL
MARC DE LA CRISI PER LA COVID-19
L’autora realitza una exposició molt didàctica i aclaridora de la possible aplicació
d’aquesta clàusula que ha recobrat la seva vigència i utilitat en temps de la COVID-19.

Helena Vázquez Pascual
Col·legiada Núm. 35.878

L

a tendència jurisprudencial, al llarg dels
últims 10 anys, ha canviat la concepció
tradicional de la figura d’un marc restrictiu o excepcional a una objectivació de la
seva fonamentació tècnica, normalitzant

la figura.

La rebus, ha tingut històricament poc recorregut com
a clàusula de revisió o de resolució contractual, barreja
de l’hermenèutic del seu contingut i de la dificultat probatòria, no obstant això en situacions extraordinàries,
com la que vivim actualment per la COVID-19, torna a
ressorgir, com també ho fes en el seu moment durant
la crisi econòmica de 2008.
La moderna configuració de la rebus es fonamenta en
l’ordre públic econòmic, especialment en la regla de
la commutativitat del comerç jurídic (art. 1289 del Cc,
major reciprocitat d’interessos) i del principi de bona
fe (STS 33/2014, 30/06/2014. FJ 4t). Es pondera així la
regla del pacta sunt servanda.
Prova de l’evolució d’aquesta figura, en la seva apreciació per part del TS, és la recurrència, als Principis de
Dret Europeu (sense caràcter vinculant) com a criteris d’interpretació de les normes de dret intern (STS
1180/2008, de 17 de desembre) i configuració jurídica
de la rebus (Principis UNIDROIT (art. 6.2.2), Principis
del Dret Europeu de la Contractació (PECL) (art.6.111)

i Proposta per a la modernització del Dret d’obligacions i contractes preparada per la Comissió General
de Codificació que proposa una modificació del Cc en
aquest sentit).
De l’estudi de la jurisprudència del TS, sobre aquesta
figura, es pot conceptualitzar la figura ajusto als següents requisits d’aplicabilitat:
a) Requisits en relació a la situació:
• Alteració (mutació) en les circumstàncies de celebració del contracte (alteració causal del contracte).
• Circumstàncies que hagin servit de base per a la formació de la voluntat “negocial”.
• Imprevisibilitat: falta de previsió en el context “negocial” i econòmic en el qual s’emmarca el contracte
afectat. Canvi fora del “risc normal del contracte”: és
a dir que sigui un esdeveniment diferent dels riscos
derivats de la pròpia naturalesa del contracte, que no
va poder tenir-se en compte raonablement en la celebració del contracte (no raonablement previsible) (STS
64/2015, de 24/02/2015). Mai podrà concórrer quan la
incertesa constitueix la base determinant de la relació
contractual.
b) Requisits en relació al grau de la situació:
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• Sobrevinguda i extraordinària
• D’entitat suficient
per alterar l’estat
de les coses d’una
manera rellevant (STS
333/2014, 30/06/2014
FJ5º).
c) Requisits sobre els
efectes causats en el
contracte:

• Onerositat excessiva
en el cost del contracte a una de les parts
respecte de la base
econòmica inicial del
contracte. Efectes
sobre: (i) l’activitat
econòmica o d’explotació de la societat o
empresari que hagi
de realitzar la prestació compromesa i
(ii) l’increment dels
costos de preparació i execució de la
prestació, (iii) amb un
resultat reiterat de pèrdues o completa desaparició de
qualsevol marge de benefici (falta de caràcter retributiu
de la prestació).
• Desproporció exorbitant entre les correspectives
prestacions de les parts.
• Desequilibri de prestacions entre les parts (ruptura de la commutativitat del contracte) (STS 33/2014,
30/06/2014 FJ 5è).
• Frustració de la fi del contracte: frustració de la finalitat econòmica primordial del contracte
d) Efectes d’aplicació de la clàusula sobre el contracte:
• Revisió del contracte: és preferible mantenir l’eficàcia
del contracte a resoldre’l.
• Resolució del contracte
L’aplicació de la rebus no pot produir-se d’una manera automàtica ni generalitzada sent la seva apreciació

casuística i restrictiva. Per exemple, durant la crisi
econòmica de 2008 es va considerar que la situació
podia constituir un pressupost previ però no suficient,
havent-se de valorar la seva incidència real en la relació
contractual (STS 333/2014 de 30/06/2014 FJ 3a.2).
Pot llavors, invocar-se la rebus sic stantibus pels efectes provocats per la COVID-19? El rellevant no és tant
el caràcter sobrevingut o extraordinari de la situació
(apreciable en aquest cas), sinó que (i) aquesta no hagués pogut preveure’s en el risc normal del contracte
en qüestió, i que (ii) sigui d’entitat suficient per a causar desequilibri exorbitant en les parts ( en el caràcter
retributiu de la prestació).

L’APLICACIÓ DE
LA REBUS NO
POT PRODUIR-SE
D’UNA MANERA
AUTOMÀTICA NI
GENERALITZADA SENT LA SEVA
APRECIACIÓ
CASUÍSTICA I
RESTRICTIVA

L’acumulació de conceptes jurídics indeterminats com l’“entitat
suficient” o l’equilibri
“desorbitant” complica la previsibilitat
quant a una eventual
estimació judicial de la
clàusula.
A favor: el caràcter
extraordinari de la situació, que pot causar
frustració de la fi del
contracte i l’ampliació
progressiva dels supòsits d’admissibilitat de
la rebus.

En contra: El TS rebutja la seva aplicació a contractes
aleatoris, de tracte únic o amb un cert grau d’incertesa
ab initio (per exemple, contractació de fons) i la dificultat probatòria sobre la imprevisibilitat de la situació
o si aquesta provoca o no una major onerositat en les
prestacions. Precisament, la prova no sols de la situació
imprevisible sinó dels seus efectes en la commutativitat
del contracte és essencial per a l’estimació de la rebus,
que continua sent casuística i excepcional. Un element
per a valorar el concepte de “risc normal del contracte”
és que el risc sigui assegurable, ja que les contingències
assegurables entrarien dins del risc normal de l’esfera
contractual (STS 266/2015, de 19/05/2015).
En definitiva, convé abordar amb precaució l’al·legació
d’aquesta clàusula legal tenint en compte que deurà
sempre fer-se, una proposta de revisió del contracte,
que permeti la seva “pervivència” en lloc de la seva
resolució.

AJO Y AGUA: LA HABILITACIÓN
DEL MES DE AGOSTO
Reflexiones en relación a la utilidad y proporcionalidad de la medida adoptada por el
gobierno para habilitar el mes de agosto en la Administración de Justicia.

Jordi Muñoz-Sabaté
Col·legiat núm. 19.538

H

ace algunas semanas tuve la ocasión
de cruzarme unas palabras con uno de
aquellos jueces que reúnen las virtudes que recuerdo oí ensalzar una vez al
magistrado Soto Nieto: coloquial en los
estrados, reflexivo en el despacho.

Lo que nos unía en esa conversación era ese aviso a
navegantes que ya se anunciaba entonces a propósito
de lo que ha terminado cristalizando en el art. 1 del
Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la
COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, por el que se declaran hábiles los días 11 a 31 del
mes de agosto del 2020.
Reconozco por mi posicionamiento inicial que en ese
momento me sobrevino un cierto halo de humanismo
irreconocible que por los tiempos de los que venimos
podría perfectamente confundirse en un espontáneo
esnobismo o en una alteración transitoria producto del
confinamiento. Al fin y al cabo, en otras tertulias con
gente allegada del barrio, esa que sinceramente he
acabado descubriendo con el confinamiento, ya había
departido sobre la conveniencia de habilitar las escuelas durante el mes de agosto, sobre lo cual mucho se
podría teorizar si echamos cuentas del perjuicio que,
en clave académica, pero sobre todo también psicológica y social implicará para la formación de nuestros
hijos esta prolongada ociosidad.
Pero prefiero no abandonarme al pesimismo y pensar
como apuntan algunos filósofos que con la pandemia
transitaremos finalmente a un nuevo Renacimiento y
que con el recuperaremos valores tan dignos y dignificantes como el de la solidaridad.

Ahora bien, créanme, no soy Saulo de Tarso, y como
otros sufridores profesionales, entre los que incluyo
además de abogados a los procuradores, peritos y
cuantos desde el proscenio de los juzgados contribuimos al funcionamiento de la justicia, me resisto a
hacer de la renuncia de mis vacaciones una predica.
Pero, entiéndase bien, no porque no esté dispuesto al
suplicio del sacrificio en el que se pretende nos inmolemos ahora para ejemplificar la bondad con la que el
aparato judicial atiende a los derechos de los ciudadanos. Porque, pregunto, ¿de verdad me quieren hacer
creer que esos veinte días del mes de agosto van
a situar a nuestra justicia en esa arcadia tan soñada
en la que por fin dejaremos de soportar con paternal
indulgencia sus tópicos y de paso poner en la picota
ancestrales refranes? … “Pleitos tengas y los ganes”,
“quien anda con demandas con el diablo anda” …
Si por casualidad me lee algún ciudadano de a pie,
créame si le digo que si un juzgado señala su juicio a
un año vista, si a un juez se le arquea la espalda atendiendo el triple de juicios de lo que es capaz, si los
asuntos se demoran, si las leyes no pueden aplicarse por falta de medios materiales, cuando no por su
incomprensión, no por esto usted se manifestará en
una autopista, ni ocupará los juzgados, ni se lamentará con cartas a un periódico ni con interpelaciones
con espoleta al ministro de justicia.
Si esto es así es porque la justicia funciona desde
tiempos ancestrales mal, y nadie hasta hoy ha tenido en su sano juicio la ocurrencia de pensar que el
brebaje milagroso pasaba por acortar las vacaciones.
Como menos de atribuir este mal endémico a un
microorganismo que presentó sus credenciales hace
apenas unos cuantos meses, algo insignificante en el
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macrocosmos en el
que se eternizan los
pleitos.

Recientemente ya
con ocasión de este
encierro y con el recogimiento diario en
compañía del BOE,
allá por el segundo
café de la mañana,
tuve ocasión de escribir un artículo acerca
de la técnica legislativa. Me refería entonces a la mediocridad
empírica, a la improvisación y el mal hacer,
la misma de quien no
habiéndose acercado
jamás a un fogón se
atreve con una tortilla.
Poco o mal siempre
le saldrá algo. Pero
otra cosa, añado ahora, es si quien lo hace se acerca a
encenderlo aquejado de una grave miopía.
Lo que me solivianta de verdad ya no es esa hipocresía que se arropa bajo el manto de la medida, sino la
desaprensión con la que se pone con ella en juego
otros derechos igual de nobles. Estoy pensando aquí,
sin ir más lejos, no solo con el derecho al descanso y
las vacaciones proclamado en el art. 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino
también en los vinculados a la conciliación familiar,
que insisto son cuanto menos igual de respetables
que el derecho de los ciudadanos a una justicia rápida
y eficaz.
Claro que por cuanto concierne a los abogados no
hay ninguna norma en nuestro ordenamiento que
reconozca el derecho a las vacaciones, pero tampoco
creo que el debate se pueda resolver de un plumazo
negándolo sin más a espaldas del art. 40 de la Constitución o, se me ocurre, del artículo 4.3. apartado g)
del Estatuto del Trabajador Autónomo que reconoce el
derecho, en el ejercicio de la actividad profesional, a
la conciliación con la vida personal y familiar. Y no hay
nada más loable y fructífero para la conciliación con la
vida personal que poder disfrutar de vacaciones.
El caso es que se mire como se mire, la proyección
de esta extraordinaria medida trasciende al ámbito de

esos derechos, de tal modo que como corolario de la
misma se podría extraer esta norma subsecuente: los
abogados no podremos hacer vacaciones los días del
11 al 31 de agosto.
Y al hacer esta categórica afirmación creo que ya se
me entiende suficientemente, porque bastará que un
juez señale un juicio el día 16 de agosto para echar al
traste con mis vacaciones, como de igual manera las
del procurador o las del ciudadano que esté implicado
en el mismo, ya sea como parte, ya como testigo.
Se me podría interpelar aquí diciendo que las vacaciones se pueden disfrutar todo el año, pero esta es una
verdad a medias adornada de cierto cinismo que si
algo pone de manifiesto es el sectarismo con el que
está concebida la medida.
Pues por más que esta implique a todos los operadores jurídicos lo cierto es que el sacrificio tan solo se
desplaza frente a unos cuantos, y no son pocos. Y no
precisamente me estoy refiriendo a los Letrados de la
Administración y a los Jueces que ya padecen otros
males pero que cuentan aquí con el bálsamo de un
derecho expresamente reconocido (art. 371 LOPJ) al
albur del cual podrán disfrutar de sus vacaciones en
otros periodos.
Hete aquí una vez más el muro de las lamentaciones a
donde nos arrastra el sistema a los inválidos, pues por
muy prosaico que pueda parecer esta es la lamentable consideración que se le da a los autónomos a
quienes, como el perro del hortelano, no se les niega
los derechos, pero tampoco se les permite ejercitarlos
en su plenitud.
Para hacer leyes no hace falta ser un ingeniero, pero
tampoco se pueden hacer mangas y capirotes haciendo el caldo gordo para unos en perjuicio de otros.
Y no solo me incluyo aquí a mí y a mis congéneres de
profesión, sino también a sus hijos y a los abuelos de
estos, que sabemos que por venir los últimos son los
que acaban arreando con los problemas de la conciliación familiar. Porque al más pintado entre los que
ha elucubrado la medida, ese que se postula como
el octavo sabio, le recuerdo que en agosto no abren
las escuelas, que nuestros hijos han perdido varios
meses sin ir a ellas y que para ellos no se ha tomado
ninguna medida extraordinaria para recuperar el tiempo perdido. ¿Acaso el funcionamiento de la justicia es
un bien a preservar por encima de la educación?
Pues eso, ajo y agua.

UN PROCEDIMENT
JURÍDIC PER EVITAR
EL COL·LAPSE
Succinta exposició de les excepcionals oportunitats que es presenten per a la mediació en
l’època post COVID-19, amb un exercici d’autocrítica per esmenar les carències del sistema.

José Martos Vallecillos
Col·legiat núm. 12.856
Secretari de la Comissió de Mediació de l’ICAB.

L

a suspensió dels terminis processals aplicada
durant l’estat d’alarma, com a conseqüència
de la pandèmia del COVID-19, no li va arribar
en el millor moment a l’Administració de
Justícia. La paràlisi judicial obligada, afegida
als problemes causants de la manca d’eficiència en els
òrgans judicials, no ha vingut més que a agreujar la
situació.
El canvi en les relacions socials, incloses les relacions
comercials, ha arribat per quedar-se. L’increment de la
tecnologia i l’hàbit cap a la compra i venda electrònica,
s’han convertit en nous factors comportamentals.
D’altra banda, les empreses necessiten anticipar-se
al canvi i adaptar-se a aquesta nova relació empresa
i client, molt coneguda per a algunes, però força
desconeguda per a altres.
La mediació ha aparegut com un procediment a tenir en
compte. Les associacions de Lletrats de l’Administració
de Justícia, el Ministeri, el Consell General del Poder
Judicial (CGPJ), la Fiscalia General del Estat i múltiples
declaracions polítiques, han coincidit en el seu ús per facilitar el dret dels ciutadans a una justícia ràpida i eficaç.

L’“OBLIGATORIETAT MITIGADA”
DE LA MEDIACIÓ
AJUDARIA IMMEDIATAMENT
A UNA JUSTÍCIA
MÉS ÀGIL I
EFECTIVA,
ESPECIALMENT
PER ALS AFERS
CIVILS I
MERCANTILS

Convé recordar que la
Directiva 2008/52 del
Parlament Europeu,
defineix la mediació
com un procediment
estructurat, en el qual
dues o més parts en
un litigi intenten voluntàriament arribar a un
acord amb l’ajuda d’un
mediador. “Aquest
procediment pot ser
iniciat per les parts,
suggerit o ordenat per
un òrgan jurisdiccional
o prescrit pel Dret d’un
Estat membre”.
Cert és que, com informava l’Avantprojecte
de Llei d’Impuls a la
Mediació, aquesta és
una institució desconeguda i que no ha
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aconseguit demostrar la seva operativitat, excepte en
els processos de família.
L’actual situació requereix, més que mai, un compromís legislatiu, de la judicatura i de tots els operadors
jurídics, per implementar un model en què la mediació formi part del procés judicial i que la majoria dels
tribunals deixin de ser reticents a remetre a les parts
al procediment.
L’“obligatorietat mitigada” de la mediació ajudaria
immediatament a una justícia més àgil i efectiva, especialment per als afers civils i mercantils. Per això,
la modificació en el règim de les costes processals
es converteix en una eina, insuficient, però imprescindible.
En l’àmbit del consum existeixen mètodes alternatius, regulats parcialment, per a la seva resolució,
però, a causa de la “nova normalitat”, mereix un apartat especial ja que és generador de gran quantitat de
demandes judicials, majoritàriament coincidents i de
baixa quantia.
L’e-commerce està sent tutelat jurídicament per
la Comissió Europea, tot i que, cada Directiva que
produeix es converteix en una abundant legislació estatal i, sobretot, autonòmica. La inflació legislativa en
aquest camp, l’habitual demora en les transposicions
europees, el paper equivocat d’algunes administracions públiques en la gestió dels conflictes de consum, l’existència dels mercats en línia i la necessària
regulació per a la “Litigació massificada”, tenen com
a contrapartida una clara predisposició comunitària
cap a la resolució alternativa de litigis, mitjançant les
entitats ADR i entitats acreditades davant la UE en
consum, sense perjudici de la possibilitat permanent
del consumidor d’acudir al procés judicial.
La Plataforma Europea per a la resolució de litigis en
consum és també una eina de mediació tan potent
com desconeguda entre els nostres consumidors.
La Llei 7/2017, de 2 de novembre, sobre la resolució
alternativa de litigis en matèria de consum, no està
encara ben implantada. Possiblement es millori amb
la Directiva 2019/2161 de 27 de novembre de 2019,
sobre la modernització de les normes de protecció
dels consumidors i que serà d’aplicació a partir del 28
de maig de 2022, ja que obliga a posar a disposició
dels ciutadans la resolució extrajudicial de conflictes i
la plataforma de litigis en línia, mitjançant un mecanisme sancionador d’extremades conseqüències.

Actualitat 23

LA PLATAFORMA
EUROPEA PER A
LA RESOLUCIÓ
DE LITIGIS
EN CONSUM
ÉS TAMBÉ
UNA EINA DE
MEDIACIÓ TAN
POTENT COM
DESCONEGUDA
ENTRE ELS
NOSTRES
CONSUMIDORS I
CONSUMIDORES

La judicatura, fins i
tot la més partidària,
manté una sèrie de
reticències sobre la
mediació. Diu desconèixer el mètode per a
la selecció de mediadors, la seva formació i
experiència, considera
que el resultat és de
baixa qualitat i no té
garanties per a les derivacions judicials. El fracàs arriba fins al punt
que l’última informació
publicada pel CGPJ,
sobre mediació intrajudicial, és de 2015.
Davant d’aquesta situació cal fer una anàlisi,
l’autocrítica corresponent i algunes puntualitzacions:

• La mediació intrajudicial funciona millor en unes zones
judicials que en altres. Cal obrir les derivacions tant als
Col·legis professionals com a les institucions de mediació privades i que, en les mediacions intrajudicials, la
sessió informativa la realitzi la mateixa persona mediadora a la qual se li adjudiqui l’expedient.
• La formació teòrica de les persones mediadores, al
menys a Catalunya, supera els requisits de la Directiva
europea. No hi falta formació sinó experiència pràctica i,
per enfortir-la, cal oferir a les parts la comediació.
• Les institucions de mediació estan obligades a eliminar
l’endogàmia, mantenir mesures internes que garanteixin la qualitat i publicar, entre altres requisits, els criteris
de selecció per a la designació, sistemes de garantia de
qualitat interns i externs, mecanismes de reclamacions
i d’avaluació del servei i dels seus mediadors, durada
mitjana, taxes d’èxit, així com vetllar per la dignitat de
les persones professionals de la mediació impedint, fins
i tot, l’existència d’honoraris inapropiats tant per a les
mediacions extrajudicials com intrajudicials.
I, a més, es necessita que els legisladors incloguin la
mediació com a part del procés judicial, la implicació i
participació dels advocats en els procediments de mediació i una gran generositat per part de tots els operadors
jurídics.

SIGUI BREU,
LLETRAT
L’autor realitza una comparativa d’amena lectura entre dues resolucions judicials recents
del Tribunal Suprem i de la Junta General de Magistrats de l’Audiència Provicincial de
Madrid, relatives als requisits d’extensió dels recursos, que en temps de col·lapse judicial
per la COVID-19 poden resultar temptadors.

Pablo Franquet
Col·legiat Núm. 28.402

L

es muses s’estaven retardant més que en
ocasions anteriors. El novel·lista portava
mesos submergit en la bohèmia de París,
però no aconseguia acabar la que havia de
ser la seva gran obra. L’agent literari es pujava
per les parets. En les seves cartes, l’artista es limitava a
donar llargues i a explicar que la inspiració no entenia de
calendaris. L’editorial pressionava per a publicar el llibre
abans de l’estiu. Un dia, l’agent es va acostar a l’estafeta
de correus i, en un arravatament de nerviosisme, va enviar un escarit telegrama: “?”. La resposta de l’escriptor
no va trigar a arribar en un altre telegrama: “!”.
És veritat que es pot dir molt en poques paraules. En els
tribunals, la concisió és una virtut. La magistrada Patrícia
M. Wald ens donava als advocats un consell molt clar:
“molts jutges miren primer l’extensió de l’escrit abans
fins i tot de llegir una paraula. Si és llarg, automàticament ho llegeixen ràpid; si és curt, ho llegeixen més
a poc a poc. Endevina què és el que més convé al teu
cas” (19 Tips from 19 Years on the Appellate Bench).

No obstant això, cal no confondre la virtut amb la necessitat. Fa uns mesos, la Junta General de Magistrats de
l’Audiència Provincial de Madrid va fer un pas important
per a limitar l’extensió dels recursos d’apel·lació. Va acordar assumir com a propis els “criteris i conseqüències”
sobre l’admissió dels recursos de la Sala Civil del Tribunal Suprem. És a dir, l’Audiència Provincial de Madrid es

declarava facultada per a inadmetre els recursos que
sobrepassessin els 25 folis.
En el seu moment, vaig manifestar que em semblava raonable el criteri de la Sala Civil. En el pla teòric,
la cassació no és una tercera instància. És un recurs
extraordinari limitat a la denúncia dels errors de Dret de
les sentències d’apel·lació. Els fets provats no es poden
alterar ni es pot ignorar la ràtio decidendi.
En el recurs per infracció processal la revisió de la valoració probatòria està limitada a l’existència d’errors
palesos. Per això, en la major part dels casos, l’extensió
de 25 folis pot ser suficient, ja que el recurs es basa a
identificar amb claredat la infracció de la norma i a justificar, en el seu cas, l’interès cassacional.
El propi Acord de la Sala Civil ho argumentava d’aquesta
manera: “El recurs per infracció processal i el recurs de
cassació són recursos extraordinaris subjectes a determinades exigències tècniques (…). És precisament el
seu caràcter extraordinari el que justifica l’exigència de
requisits més estrictes, i fins i tot d’un major rigor formal
que en els recursos ordinaris”.
A més, en el pla pràctic, l’acord de la Sala Primera s’havia adoptat en legítima defensa. Així ho reconeixien en
veu baixa els seus deu magistrats, que cada any han de
fer front a una allau de 5.000 nous recursos.
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Per contra, l’acord de la Junta General de Magistrats de
l’Audiència Provincial de Madrid frega l’omissió del deure
de socors. L’apel·lació és un recurs ordinari en el qual pot
realitzar-se una revisió íntegra de la primera instància.
A través d’aquest recurs poden impugnar-se tots els
pronunciaments de la sentència i sol·licitar-se la revisió
completa de la valoració de la prova. Per això, la limitació
de l’escrit a 25 folis pot limitar el dret de defensa dels
litigants, en el seu vessant d’accés als recursos legalment previstos (art. 24 CE).
L’acord de l’Audiència Provincial de Madrid presenta clars
dubtes sobre la seva validesa jurídica i sobre l’abast dels
seus efectes pràctics.
Respecte a la validesa jurídica, l’acord manca de cobertura legal. La Sala Primera justificava la necessitat de
delimitar l’extensió dels recursos de cassació i infracció processal sobre una interpretació –interessada- de
l’article 481.1 LEC. Aquest precepte regula els requisits
d’admissió dels recursos de cassació i estableix que
aquests hauran d’exposar “amb la necessària extensió”
els fonaments en els quals es basi el recurs.
No obstant això, en la regulació del recurs d’apel·lació,
la llei processal no esmenta l’extensió de l’escrit. De fet,
els únics requisits formals que l’art. 458 LEC imposa al
recurrent en apel·lació són: (i) que citi la resolució impugnada i (ii) que assenyali expressament els concrets pronunciaments que impugna. Per això, sense una reforma
prèvia del legislador, l’acord de l’Audiència Provincial de
Madrid no té ancoratge legal.
D’altra banda, també existeix incertesa sobre quins
poden ser els efectes pràctics de l’acord. La Junta General de Magistrats afirma que assumeix els “criteris i conseqüències” de la Sala Civil. No obstant això, hem de
precisar que el límit de 25 folis és un criteri d’ inadmissió
formal a la Sala Tercera (contenciós-administrativa), mentre que per a la Sala Civil és un criteri orientatiu a l’hora
d’ inadmetre els recursos de cassació i/o extraordinaris
per infracció processal.
És necessari recordar que la Sala Primera va introduir les
exigències formals en la cassació amb més mà esquerra
que els seus veïns. L’acord de la Sala Tercera assenyala taxativament que els recursos “tindran una extensió
màxima de 50.000 ‘caràcters amb espai’, equivalent a 25
folis”.
A més, exigeix que l’advocat certifiqui el nombre de caràcters que conté l’escrit que presenta.

Actualitat 25

Per part seva, la Sala Civil va optar per la via de l’orientació, avisant als navegants que l’Alt Tribunal “considera
que, en general, és suficient una extensió de vint-i-cinc
pàgines”. I afegeix que una extensió injustificada de l’escrit “pot donar lloc a la inadmissió del recurs”.
L’experiència processal apunta en la mateixa direcció.
En algunes actuacions d’inadmissió el tribunal es refereix de manera expressa als requisits extrínsecs dels
escrits com a “recomanacions”. Per exemple, en l’ATS
19.4.2017 la Sala es lamenta perquè el recurs analitzat
“té una extensió desmesurada, lluny de les recomanacions contingudes en l’acord de 2017 abans esmentat,
que al·ludeix a 25 pàgines”. En el mateix sentit, l’ATS
9.10.2019 inadmet a tràmit un recurs de cassació pels
seus defectes de tècnica cassacional i, addicionalment,
per considerar-ho poc precís i farragós, amb una extensió de 75 folis.
Fins avui, la longitud excessiva de l’escrit no ha estat un
defecte de manera que hagi resultat letal per si sol. En
els recursos rebutjats, a la superació del límit d’espai
recomanat sempre s’afegien a altres defectes de tècnica cassacional que van acabar provocant la inadmissió. Encara no ens hem trobat amb un recurs que hagi
estat inadmès única i exclusivament per haver superat
l’extensió màxima recomanada. No obstant això, sí que
comptem amb l’experiència de la Sala Tercera, que en
aquesta situació ha optat per considerar-ho un error
corregible. Per tant, el límit dels 25 folis no està operant
realment en el Tribunal Suprem amb un criteri d’inadmissió autònom.
Per això, és molt dubtós que l’Audiència Provincial de
Madrid pugui aplicar el criteri dels 25 folis amb un rigor
major del qual empra el Tribunal Suprem amb els recursos extraordinaris.
Caldrà esperar per a veure la seva aplicació. L’acord està
recorregut davant el CGPJ per l’ICAM i alguns advocats
particulars. Fins avui, no em consta que les seccions de
l’Audiència de Madrid hagin portat a la pràctica l’acord de
la limitació de l’extensió d’escrits. Però el seu ús pot ser
temptador davant el col·lapse provocat pel tancament
dels tribunals per l’estat d’alarma.
Davant la sobrecàrrega de treball, ja abans de la crisi
del coronavirus els jutges havien iniciat un moviment
defensiu. El que sempre havia estat una virtut, va camí
de convertir-se en una necessitat. La tendència és clara i
va en augment.
Sigui breu, lletrat.
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AJORNADES AL DIA 17 DE
SETEMBRE LES ASSEMBLEES
GENERALS ORDINÀRIA I
EXTRAORDINÀRIA
De conformitat amb el que s’estableix en la Resolució
SLT/1746/2020, de 17 de juliol, per la qual s’adopten
mesures especials en matèria de salut pública per a la
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19
al municipi de Barcelona i altres de l’àrea metropolitana, la
Junta de Govern, en sessió extraordinària de 20 de juliol
de 2020, ha acordat desconvocar les Assemblees Generals Ordinària i Extraordinària inicialment previstes per al
23 de juliol de 2020, així com, d’acord amb el que disposen els articles 56è, 57è, 58è i 59è dels Estatuts de l’Il·
lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i altres normes
concordants, aprovar la nova convocatòria d’Assemblea
General Ordinària i tot seguit d’Assemblea General Extraordinària per al 17 de setembre de 2020, a les 13.00h, a la
seu col·legial (carrer Mallorca, 283 de Barcelona i dependències annexes), amb l’ordre del dia següent:

ASSEMBLEA GENERAL
ORDINÀRIA
Ordre del Dia:
Primer. Examen i aprovació, si escau, de la gestió anual
de la Junta de Govern, la memòria d’activitats, els estats
financers i la liquidació del pressupost corresponents a
l’exercici 2019.
Segon. Examen i aprovació, si escau, del pressupost
ordinari de la Corporació i de les quotes col·legials per a
l’exercici 2020.
Tercer. Informe sobre les activitats i actuacions del defensor de la persona col·legiada durant el 2019.
Quart. Nomenament de tres persones interventores,
entre les assistents a l’Assemblea, per a l’aprovació i la
signatura de l’acta.

ASSEMBLEA GENERAL
EXTRAORDINÀRIA
Ordre del Dia:
Primer. Ratificació, si escau, de la proposta efectuada per la Junta de Govern de nomenament del lletrat
senyor Joan Maria Xiol Quingles com a defensor de la
persona col·legiada per a un nou mandat.
Segon. Torn obert de paraules.
Tercer. Nomenament de tres persones interventores,
entre les assistents a l’Assemblea, per a l’aprovació i la
signatura de l’acta.
Les assemblees es podran seguir per videostreaming en
directe a través de la pàgina web col·legial. Es convoca a
tots els Col·legiats i col·legiades

EL COL·LEGI D’ADVOCATS
DE BALEARS CONCEDEIX EL
SEGON «PREMI ENRIQUETA
PASCUAL PER LA IGUALTAT’ A
LA DEGANA DE L’ICAB
La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
les Illes Balears (ICAIB) va concedir a la degana de l’ICAB,
Mª Eugènia Gay Rosell, el premi de la segona edició del
Premi Enriqueta Pascual per Igualtat, distinció creada el
2019 per aquesta corporació amb l’objectiu de reconèixer
públicament la tasca de les persones - naturals o jurídiques
- que des de la seva posició professional a la branca de les
ciències jurídiques o en estreta relació amb elles treballen
per eradicar la discriminació per raó de sexe o de gènere i
d’avançar cap a la igualtat plena, real i efectiva entre dones
i homes. Amb aquest premi es vol fer distinció pel compromís ferm que, com a degana i advocada ha mostrat en
la defensa activa de les polítiques d’igualtat i a favor de la
incorporació de la perspectiva de gènere, tant a la corporació que dirigeix com en el conjunt del sector jurídic.
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LA DEGANA, NOVA PRESIDENTA
DEL CONSELL DE L’ADVOCACIA
CATALANA
En el marc del
plenari celebrat
el passat 20 de
juliol es va produir
el nomenament
de la degana de
Barcelona, Mª
Eugènia Gay, com
a nova presidenta
del Consell de
l’Advocacia Catalana, que relleva
al fins al moment
president de la
institució i degà de
Tarragona, Manel
Albiac.
Durant el ple - celebrat de forma telemàtica i que va comptar
amb la participació dels degans i deganes dels catorze Col·legis
de l’Advocacia de Catalunya- també es va nomenar a la degana
del Col·legi de l’Advocacia de Reus, Encarna Orduna, com a
nova vicepresidenta del Consell, rellevant en el càrrec al degà
del Col·legi de l’Advocacia de Lleida, Jordi Albareda.

Gratuïta, el degà de Figueres Joan Ramon Puig. El ple es va
celebrar ahir vespre de forma telemàtica, davant l’actual situació
sanitària provocada per la Covid-19. La modernització i digitalització de la justícia així com potenciar fórmules alternatives de
resolució de conflictes - especialment tenint en compte l’actual
context generat arran de la COVID-19- o millorar els serveis
essencials d’assistència jurídica gratuïta que presten els catorze
Col·legis de l’Advocacia tot Catalunya són alguns dels objectius
que es marca la nova presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana, Mª Eugènia Gay, en aquesta nova etapa que ha d’estar
marcada per la transversalitat de la institució.
La degana de l’ICAB també vol potenciar l’ús del català a la
Justícia i implantar l’expedient electrònic en totes les actuacions practicades pels advocats del torn d’ofici, un servei
essencial que ha cobrat especial rellevància durant l’estat
d’alarma garantint a tothom l’accés als tribunals, especialment
als col·lectius més vulnerables Entre els reptes de la nova
presidenta de l’Advocacia Catalan també hi ha la potenciació
de la formació, la defensa de la professió o la implantació de
plans per a la igualtat i la conciliació que afectin tots els àmbits
professionals.
La presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana considera que
en aquesta nova etapa és necessària més que mai la responsabilitat de sumar esforços amb tots els agents judicials i les
administracions per, amb criteris d’eficiència, aconseguir que
malgrat aquesta nova realitat, res alteri la relació entre la justícia
i la ciutadania.

L’ICAB COMPAREIX AL
PARLAMENT PER TRACTAR
LA SITUACIÓ DELS MENA
La Diputada de la Junta de Govern de l’ICAB responsable del
Torn d’Ofici Carmen Valenzuela va comparèixer el passat 17 de
juliol al Parlament de Catalunya a petició de la Comissió d’Infància per tractar sobre la situació dels Menors Estrangers No
Acompanyats i la tasca de l’Advocacia al respecte.
Les noves presidenta i vicepresidenta formaran la nova Comissió Permanent, juntament amb el Secretari, el degà de Vic, Rogeli Montoliu; la tresorera, la degana de Sant Feliu de Llobregat
Eva Ribó; el president sortint, el degà de Tarragona Manel Albiac;
i el president de la Comissió de Torn d’Ofici i Assistència Jurídica

Des de l’ICAB es va exposar que s’està vetllant pels drets de
persones completament vulnerables que exigeixen el major esforç per part de tots i demanar la col·laboració de totes les institucions implicades per tal de dur a terme un conjunt i coordinat.

EL COL·LEGI ES MOU
L'ICAB REIVINDICA
EL TORN D’OFICI AMB
MOTIU DEL DIA DE LA
JUSTÍCIA GRATUÏTA
En ocasió del 'Dia de la Justícia Gratuïta i del Torn
d'Ofici' que es commemora cada 12 de juliol, el
Col·legi de l'Advocacia de Barcelona vol reivindicar
a l'Advocacia com a servei indispensable del nostre
Estat de dret, especialment aquest any, en què els
advocats i advocades del Torn d'Ofici han estat treballant en primera línia per garantir el dret de defensa en igualtat de condicions per a tota la ciutadania;
amb l'objectiu d'atendre les diligències judicials que
pel seu caràcter urgent i inajornable, van ser exceptuades de la paralització general de l'activitat judicial
en els termes que disposa la DA 2a del Reial Decret
463/2020, de 14 de març, arran de la COVID-19.

PER COMMEMORAR EL 'DIA DE LA JUSTÍCIA GRATUÏTA I DEL 'TORN D'OFICI L'ICAB
HA REALITZAT DIFERENTS ACCIONS
Precisament per analitzar l'impacte de les noves
tecnologies en el Torn d'Ofici, el 9 de juliol, es va
realitzar la conferència on-line 'Torn d'ofici. Nous escenaris i impacte de les noves tecnologies'.

La degana, Mª Eugènia Gay va presentar l'acte i
la diputada de la Junta de Govern responsable del
Torn d'Ofici i Assistència Jurídica de l'ICAB Carmen Valenzuela va moderar la taula en la que hi van
participar com a ponents Guillermo Plaza, degà del
Col·legi d’Advocats de Burgos; Antonio Navarro, degà

del Col·legi d’Advocats de Cartagena; Inmaculada
Clemente, vocal de la Comissió d’Igualtat i contra
la Violència de Gènere del Col·legi d’Advocats de
Cáceres; José Ramon Ramírez, secretari del Col·legi
d’Advocats de Cáceres; Mar Hermano, advocada i diputada de la Junta de Govern del Col·legi d’Advocats
de Sevilla, i Yolanda Álvarez, presidenta de la Delegació de El Bierzo del Col·legi d’Advocats de León.

BALANÇ DE LES ACTUACIONS DEL TORN
D’OFICI
Des del Col·legi de l’Advocacia també es va fer balanç de la tasca desenvolupada pels companys i
companyes adscrits al Torn d'Ofici del Col·legi durant
l'any 2019 i primers sis mesos de 2020.
L'any 2019 es van realitzar un total de 192.385 actuacions arran de les 113.039 designes i telefonemes
rebudes a la demarcació territorial de l'ICAB -que
inclou Arenys de mar, Badalona, Barcelona, Berga,
Cornellà de Llobregat, Gavà, l'Hospitalet de Llobregat, Igualada, Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca de Penedès i Vilanova i la Geltrú; aquestes dades indiquen
que el Torn d'Ofici de l'ICAB va rebre 9.500 designes
i telefonemes més que al 2018. En relació al primer
semestre de l'any 2020, el Torn d'Ofici de l'ICAB va
tramitar 22.368 telefonemes i 18.185 designes sobre
diferents matèries i àmbits, entre les quals cal destacar que més de 1.800 corresponen a peticions en
matèria de violència de gènere.
Des de l’ICAB també es va alertar que entre el 30
de març i el 21 de juny de 2020, coincidint amb gran
part del període en què ha estat en vigor l'Estat
d'Alarma arran de la COVID-19 s'han produït més
de 1.000 peticions d'assistències sobre violència de
gènere (VIGE), això suposa que l'assistència a les
víctimes de violència de gènere durant el confinament ha estat la matèria sobre la qual s'han generat
més peticions d'assistència lletrada. Per darrere de
la violència de gènere (VIGE), les matèries d'actuació
majoritàries durant l'Estat d'Alarma han estat en relació a la recerca judicial (amb més de 830 peticions) el
robatori amb força (amb prop de 800 peticions), els
delictes contra la salut pública (més de 670) i robatori amb violència (més de 630).
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va posar de
manifest també que des de mitjans de març i fins a
mitjans de maig es va reduir de manera notable els
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telefonemes rebuts al Torn d’Ofici, ja que el confinament i la presencia policial als carrers per vigilar el
compliment de les mesures dictades en el Reial Decret relatiu a l’Estat d’Alarma, va provocar el descens
dels delictes en totes les seves modalitats.

LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE
ESTAN EMPARADES PER LA JUSTÍCIA GRATUÏTA
D'altra banda, des del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona es va voler posar en coneixement de la ciutadania que les víctimes de violència de gènere estan
emparades per la Justícia Gratuïta; Des de l’ICAB
també es va donar a conèixer la importància que
les víctimes puguin ser assistides per un advocat o
advocada des del primer moment i especialment a
l'hora de fer la seva primera declaració a comissaria
per garantir que aquella rebi una informació completa
dels drets que l'assisteixen des del principi, així com
un acompanyament adequat al llarg de tot el procediment que les empari, també, emocionalment. L'ICAB
també considera necessari incorporar el Conveni
d'Istanbul a l'ordenament jurídic espanyol i promoure
la formació especialitzada i amb perspectiva de gènere entre tots els professionals que intervenen en
procediments de violència de gènere per poder combatre aquesta xacra social.
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llarg de tot l'any per posar en valor el treball realitzat pels més de 3.200 advocats i advocades adscrits
de forma voluntària al Torn d'Ofici de l'ICAB, que ha
comptat amb la col·laboració d'alguns d'ells per realitzar aquesta campanya i poder explicar de primera
mà el funcionament d'aquest servei públic que garanteix la defensa dels drets i llibertats de la ciutadania les 24 hores els 365 dies de l'any; un servei que
desenvolupen tots els companys i companyes adscrits de manera compromesa, valenta i independent.

ASSISTÈNCIES PER VIDEOCONFERÈNCIES A
COMISSARIA I DEPENDÈNCIES POLICIALS
El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona destaca, un
cop més, que a tots els companys i companyes que
realitzen assistències se'ls ha ofert en tot moment
les mesures recomanades per les autoritats sanitàries per garantir la seva salut. A més, des del Col·legi
de l'Advocacia de Barcelona es va impulsar durant el
principi de l'Estat d'Alarma que les primeres assistències a detinguts a comissaries i dependències
policials es poguessin fer de forma preferent a través
de videoconferències, aconseguint així el doble objectiu de garantir el dret a la defensa i, alhora, evitar
el desplaçament dels lletrats i lletrades i de la ciutadania arran de la COVID-19. La implantació d'aquesta
mesura ha tingut molt bona acollida entre l'advocacia
barcelonina, ja que des de la posada en marxa el passat 30 de març, el 79% de les assistències a detinguts s'han realitzat de forma telemàtica.

L'ICAB COMPROMÈS AMB L'ADVOCACIA
D'OFICI
L'ICAB està fermament compromès amb l'advocacia
d'Ofici, per això ha desenvolupat una campanya al

La campanya també ha servit per donar a conèixer a
la societat que els Col·legis de l'Advocacia assumeixen fermament l'organització, el seguiment i el control del servei d'assistència jurídica gratuïta perquè
totes les persones tinguin accés a la justícia en igualtat de condicions i que la inversió en Justícia Gratuïta ha de ser ferma i prioritària per a garantir unes
condicions de treball dignes per als més de 45.000
advocats i advocats que presten el Torn d'Ofici a tot
l'Estat, ja que malgrat la seva alta capacitació estan
insuficientment retribuïts. La campanya, que es pot
seguir a les xarxes socials a través de l'etiqueta
#AdvocaciaOfici també ha destacat que la ciutadania
puntua el 'Servei de Torn d'Ofici' amb un 9,1 sobre
10 d’acord amb els indicadors ISO del Col·legi de la
Advocacia de Barcelona.
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EL V CONGRÉS DE
L'ADVOCACIA DE BARCELONA
REGISTRA LA MAJOR
PARTICIPACIÓ DE TOTES LES
EDICIONS
Un any més el V Congrés de l’Advocacia de Barcelona
va ser un èxit de participació. Durant cinc dies, del 29 de
juny al 3 de juliol, es van celebrar més de 40 conferències on-line impulsades per les més de 50 seccions i
comissions de el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. En
concret, es van formalitzar més de 5.600 inscripcions - de
les quals 1.300 corresponen registres únics-, el que suposa
que aquesta V edició és la que ha comptat amb una major
participació d’advocats i d’advocades. Cal destacar que
aquesta edició, i a causa de la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19, les conferències es van dur a terme
de manera 100% telemàtica. Tota aquesta intensa activitat
formativa va ser possible gràcies a les més de 50 seccions
i comissions col·legials, que amb plena autononomía, van
dissenyar i escollit tant els temes de rabiosa actualitat a
tractar com la invitació dels més de 175 ponents.
Els temes que van vertebrar les conferències ofertes van
ser de plena actualitat i van abastar totes les àrees de
l'dret: arbitratge, administratiu, civil, concursal, constitucional, consum, compliance, fiscal, infància, internacional, laboral, família, mediació, mercantil, penal,
processal, propietat intel·lectual, TIC, transformació
digital i justícia gratuïta.

El Congrés va ser inaugurat per la degana, Mª Eugènia
Gay, en el transcurs de la conferència titulada ‘Sector
Turístic i hoteler en temps de crisi: l'arbitratge fast track
com a possible solució?, que va comptar amb la participació de Juli de Miquel, president del Tribunal Arbitral de Barcelona; Roger Pallarols, president del Gremi
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de Restauració de Barcelona; Mercè Pigem, vocal del
Tribunal Arbitral de Barcelona; i l’advocat Jordi Sánchez
Sánchez-Crespo. Van moderar l’acte Pedro del Rosal,
periodista jurídic des de Wolters Kluwer per a Cinco Días
i El País i el secretari de la Junta de Govern de l’ICAB,
Jesús Sánchez.

També el dilluns 29 de juliol es van celebrar, entre d’altres,
la conferència telemàtica ‘Conseqüències pràctiques dels
ERTOs en situació d'alarma: manteniment d'ocupació.
Expedients de regulació posteriors’, que va presentar la
diputada de la Junta de Govern de l’ICAB Emma Gumbert
i en la qual van participar com a ponents José María Vargas, director de l’Administració 08/24 de la Tresoreria General de la Seguretat Social; Víctor Santa-Bàrbara, director
Provincial del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE),
Miguel Angel Soler Neira, Advocat i membre del Gabinet
Jurídic UGT Catalunya; Pedro Checa, cap de la Inspecció
Provincial de Treball de Barcelona. L’acte va ser moderat
per Enrique García Echegoyen, advocat i president de la
Secció de Dret Laboral de l’ICAB

La presidenta de la Secció de Dret Administratiu de
l’ICAB, Cristina Gómez Nebrera va moderar la sessió
on es va analitzar el ‘Pla de xoc per a la justícia contenciós-administrativa després de l’estat d’alarma’ gràcies
a la participació de Rocio Colorado, magistrada de la
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Secció Segona de la Sala del contenciós-administratiu
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i de Montserrat Raga, magistrada-jutgessa del Jutjat contenciós
administratiu núm. 5 de Barcelona
En la segona jornada del Congrés es van celebrar,
entre d’altres, les conferències:
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‘Discapacitat: situació actual i reptes de futur’. Aquest
tema es va abordar amb els ponents Antoni Galiano,
advocat i secretari delegat de l’Institut Municipal de
Persones amb Discapacitat i vocal de la la Comissió dels
Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ICAB; Sílvia
Garcia Nogué, vocal de la Comissió dels Drets de les
Persones amb Discapacitat de l’ICAB; Francesc Xavier
Campà, advocat de la Generalitat de Catalunya. La sessió
va ser moderada per Xavier Puigdollers, president de la
Comissió dels Drets de les Persones amb Discapacitat de
la Corporació.

‘IP rights & competition law post Brexit’, que va comptar
amb la participació de James Love, proat britànic especialitzat en propietat industrial i competència. La sessió va ser
moderada pels vocals de la Secció de Propietat Industrial i
Competència de l’ICAB, Natàlia Esteve i Santiago Nadal.

‘Incompliment contractual derivat de contractes de consum’ que va ser moderada per Carles García Roqueta,
president de la Secció de Dret de Consum de l’ICAB
i que va comptar amb les intervencions de Paz Cano,
secretària de la Secció de Dret de Consum de l’ICAB
i vocal de la Comissió de Normativa i Esther Lorente,
vocal de la Secció de Dret de Consum del Col·legi

‘Impacte legislatiu i jurisdiccional després de l'aprovació
de la LO de Protecció integral a la Infància i l'Adolescència davant la Violència’, que va comptar amb la participació de Carmen Guil,magistrada de la Secció 3a de
l’Audiència Provincial de Barcelona; Xavier Abel, magistrat del Jutjat de Primera Instància núm. 14 de Barcelona; Josep Maria Tamarit Sumalla,catedràtic de Dret Penal
de la Universitat de Lleida i de la UOC; Clara Martínez,
professora Pròpia Agregada de la Facultat de Dret de la
Universidad Pontificia Comillas. La moderació va anar a
càrrec de Pilar Tintoré, presidenta de la Secció de Dret
de la Infància i Adolescència de l’ICAB.
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El dia 1 de juliol es va celebrar, entre d'altres, la conferència titulada ‘Les assemblees de les cooperatives
en el període post-COVID-19. Anàlisi del Decret Llei
19/2020 de 19 de maig’, que va comptar amb les intervencions de José María Fernández Seijó, magistrat de la
Secció 15a de l’Audiència Provincial de Barcelona; i de la
vocal, presidenta -respectivament, de la Secció de Dret
Cooperatiu i de l’Economia Social de l’ICAB, Maria del
Mar Garriga, i Cristina R. Grau López. La moderació va
recaure en Silvia Moncayo vicepresidenta de la Secció
de Dret Cooperatiu i de l’Economia Social del Col·legi
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comptar amb els parlaments dels vocals de Comissió de
Justícia Penal Internacional de l’ICAB, David Querol, Silvia Soler, i Eulàlia Pascual, - també presidenta d’ANUE
Espanya; així com de Jaume Antich secretari General del
Col·legi d’Advocats Penal Internacional i secretari de la
Comissió de Justícia Penal Internacional de l’ICAB.
El dijous 2 de juliol es
van celebrar noves conferències dins el marc
del V Congrés de l’Advocacia de Barcelona, entre
elles una per abordar
les ‘Novetats en matèria
d'estrangeria. La gestió
administrativa després
de l'estat d'alarma’, que
va tenir com a ponent
a David Asunción, cap
del Servei de l’Oficina
d’Estrangeria de Barcelona. La diputada responsable de
la Comissió d’Estrangeria de l’ICAB Carmen Valenzuela
Hidalgo va moderar l’acte.

Aquesta mateixa jornada també es va realitzar la conferència telemàtica per abordar els drets d’autor en l’Alta
cuina, que va comptar amb les reflexions de Santiago
Robert Guillen, professor associat del Departament de
Dret Civil de la Universitat Autònoma de Barcelona i
d’Eva Sòria Puig, gestora cultural i jurista. Marta Insua
presidenta de la Secció de Drets de Propietat Intel·lectual i Drets d’Imatge de l’ICAB va moderar la sessió.

El diputat de la Junta de Govern Frederic Munné va
presentar la ponència on es va analitzar la ‘Responsabilitat dels estats en relació al dret humà a la salut’, que va

Entre les sessions de tarda del dia 2 de juliol cal
destacar la que va servir per tractar com s’ha d’afrontar la ‘Transformació digital de la Justícia’. Aquesta
conferència va ser presentada pel diputat de la Junta
de Govern de l’ICAB i president de la Comissió de
Transformació Digital de l’ICAB, Rodolfo Tesone i va
comptar amb la participació d’ Aitor Cubo, director
General de Transformació Digital del Ministeri de
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Justícia; Joaquin Delgado, magistrat de l’Audiència
Provincial de Madrid; Vicente Magro, magistrat de la
Sala Penal del Tribunal Suprem; Juan Mora-Sanguinetti, economista. Va moderar l'acte Lluís Rodríguez
Pitarque, advocat i president de la Secció de Dret
Processal del Col·legi.
En la darrera jornada del Congrés, que va tenir lloc el
divendres 3 de juliol es van celebrar a títol d’exemple
les següents conferències:

‘L'exercici de la medicina a distància. Telemedicina i els seus
límits’ va ser un altre dels temes analitzats en el transcurs
del Congrés. La presidenta de la Secció de Dret Sanitari de
l’ICAB , Lucia Cristea Uivaru, va presentar l’acte en el qual
hi van participar Marta Espinalt de l’Oficina eSalut del Servei
Català de la Salut; als advocats i membres del Col·legi de
Metges de Barcelona Mercedes Martínez i Roger Bruguera;
i Manuel Martínez Ribas, president de la Secció de Dret de
les Tecnologies de la Informació i la Comunicació del Col·legi.
La moderació va anar a càrrec d’Ignasi Pidevall, responsable
Jurídic del Col·legi de Metges de Barcelona i vocal de la Secció de Dret Sanitari de l’ICAB

‘Problemes processals i registrals vinculats amb la
continuació de l'execució hipotecària ara per la via
ordinària i problemes vinculats amb l'execució extrajudicial d'actius hipotecats en el context COVID-19’, que
va comptar amb les exposicions de Pablo Izquierdo,
magistrat-Jutge de Jutjat de Primera Instància núm.
1 de Mataró,jutge degà de Mataró; José Vela Pérez,
lletrat d’Administració de Justícia del Jutjat Mercantil 6
de Barcelona. La vice-presidenta de la Secció de Dret
Processal de l’ICAB, Tiziana Di Ciommo va presentar
la sessió i Pau Ballvé Reyes, president de la Secció
de Dret Concursal del Col·legi, la va moderar.
‘La rellevància constitucional del Ministeri Fiscal’.
La conferència va ser moderada per Eloy Moreno,
vocal de la Secció de Dret Constitucional de l’ICAB.
L’advocat José Mª Fuster-Fabra va presentar als ponents, el fiscal de Sala del Tribunal Suprem, Javier
Zaragoza Aguado; el president de la Secció de Dret
Penal de l’ICAB, Miguel Capuz i al president de la
Secció de Dret Constitucional del Col·legi, Francisco
Chamorro.

‘La clàusula IRPH i els diferents Criteris jurisprudencials
després de la STJUE de 3/3/2020 va ser la conferència que
va servir per clausurar la V edició del Congrés’. El secretari
de la Junta de Govern del Col·legi va moderar l’acte, en
el qual van intervenir com a ponents Ignasi Fernández de
Senespleda,magistrat del Jutjat de 1a Instància núm. 2 de
l’Hospitalet de Llobregat; Carlos Ballugera, president del
Consell de consumidors i usuaris, Cristina Vallejo, diputada
de la Junta de Govern de l’ICAB
Des del Col·legi es vol agrair la confiança dipositada
per l’advocacia barcelonina a la formació oferta per
les seccions i comissions, ja que gràcies a aquesta es
la V edició del Congrés ha registrat de nou un gran
èxit de participació.
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FAST TRACK, RESOLUCIÓ
ARBITRAL RÀPIDA DE
CONFLICTES
El Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) ha posat en marxa
un procediment ràpid d'arbitratge anomenat Fast-track
-camí rápid- que com el seu propi nom indica té com a
principal propòsit oferir una via àgil per la resolució de
conflictes de caràcter contractual per aquelles empreses
i particulars que precisen d'una solució immediata, sent
per tant una alternativa idònia ja que satisfà les pretensions de les parts en un termini de temps substancialment menor al d'un procés judicial.
Es tracta d'un mecanisme que en l'actual context resulta
de gran interès, tenint en compte el més que previsible increment de la litigiositat, per l'afectació àmplia i
transversal que la COVID-19 ha tingut en el contingut de
molts contractes dificultant -o impedint inexorablement
en molts casos- el seu compliment en els termes previstos en els mateixos.
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Confilegal, i hi van participar com a ponents Juli de
Miquel, president del TAB; Eduardo Abadía, director executiu de l'Associació Espanyola de Franquiciadors (AEF) i
Gerardo Roca, advocat especialitzat en Corporate i M&A.

TERTÚLIES JURÍDIQUES EN
FORMAT PODCAST, NOVA
INICIATIVA DEL COL·LEGI
Amb la voluntat de facilitar els principals canvis normatius així com de reflexions i anàlisis de les mateixes el
Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) va posar en
marxa les tertúlies jurídiques sobre temes d'actualitat
en format podcast. A través de la pàgina web us podreu
descarregar els posdcast! L’ICAB aposta decididament
per la formació de l’advocacia.

El president del TAB, Juli de Miquel, explica en l’entrevista que li realitza Món Jurídic i que es publica en aquest
mateix número els detalls de com funciona aquest nou
mecanisme.

ESPECIALITZA’T AMB ELS
MÀSTERS ICAB

Per donar-lo a conèixer entre l’advocacia s’han organitzat diferents conferències, entre elles la titulada ‘L'arbitratge com a instrument de solució de conflictes de les
franquícies en temps de crisis: Fast Track com a possible
solució'. Aquest acte va ser presentat per la degana del
Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Mª Eugènia Gay,
moderat per Carlos Berbell, director del portal jurídic

Vols especialitzar-te en una branca del Dret? Els Màsters
d'Especialització l'ajudaran als advocats i advocades a
assolir unes capacitats específiques que t’habilitaran per
a la dedicació en una determinada àrea de coneixement:
Immobiliari, Compliance, Negocis, Propietat Industrial
i Intel·lectual, Laboral i Recursos Humans, Consum,
Advocacia Penal, Processal Civil, Societat de la Informació, Família i Successions, Mediación i Arbitratge i ADR,
Fiscal i, com a novetat, Dret Concursal.
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Per facilitar l’accés a aquesta formació, el Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona ha posat en marxa una nova
convocatòria de Beques d'estudi per als Màsters d'Especialització Jurídica 2020-2021.
Dona ales al teu CV amb els Màsters ICAB!
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Amb aquesta nova modalitat del Postgrau, l’EPJ vol promoure la formació telemàtica i facilitar que més alumnes
tinguin accés a aquesta formació que permet accedir a
uns coneixements més pràctics amb els quals es podrà
afrontar amb millors garanties d’èxit l’inici de l’exercici
professional dins l’advocacia, ja que és un formació totalment processal on els i les estudiants treballen sobre
casos reals, especialment a través de les simulacions de
judicis i pràctiques optatives en despatxos professionals.
Tant si s’escull la modalitat on-line com la presencial, els
i les alumnes podran triar especialitzar-se en 2 de les 7
àrees del dret (civil, penal, laboral, administratiu, mercantil, família i financer).
Tant en la modalitat presencial com on-line les classes del
Postgrau s’impartiran de dilluns a dijous, de les 18 a les
20:30 hores del mes de novembre del 2020 al juliol del
2021 en unes aules modernes i totalment preparades i
condicionades d’acord amb les recomanacions sanitàries
arran de la COVID-19. L’alumne que triï la modalitat on-line
assistirà a classes temàtiques i podrà accedir de manera
voluntària a les aules de l’ICAB a fer simulacions.

OBERTES LES INSCRIPCIONS
AL POSTGRAU EN PRÀCTICA
JURÍDICA
L’Escola de Pràctica Jurídica (EPJ) ha obert les inscripcions per a la nova edició del Postgrau de pràctica
jurídica, que a partir de la propera edició -prevista per
al novembre de 2020- té la novetat de comptar amb una
modalitat presencial i una altra d’on-line.

Comptem amb experts advocats i advocades en exercici
com a professors i les classes es realitzen en grups molt
reduïts per afavorir la participació dels i les alumnes.
No ho dubtis més, i inscriu-te al Postgrau en pràctica jurídica de l’ICAB i dona un impuls a la teva carrera professional!
Per a més informació, podeu contactar a través del email
escola@icab.cat

propers esdeveniments

SAVE THE DATE per al “III Digital Law World Congress
(2020): “Digital rights: a new evolution of Human Rights”
Amb el lema “Digital rights: a new evolution of Human
Rights” la Comissió de Transformació Digital de l’ICAB organitza la III Edició del Digital Law World Congress, que es
realitzarà de forma 100% on-line els dies 22 i 23 d’octubre
de 2020, coincidint amb la celebració, el 24 d’octubre, del
75è aniversari de la creació de les Nacions Unides.

Llibertat

significa escollir el teu propi camí

Escull Alter Mútua Advocats
| Descobreix la teva altra alternativa al RETA
+ INFORMACIÓ:

| Roger de LLúria, 108. 08037 Barcelona
| www.altermutua.com
i a les nostres xarxes socials

| T. 93 207 77 75
| assessors@ altermutua.com

JEROME ROTH, PRESIDENTE DE LA UIA
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“Reunir la abogacía del mundo
es la misión principal de la UIA”
Texto: Roser Ripoll Foto: UIA

El pasado mes de noviembre tomó posesión como
presidente de la UIA ¿Cuáles son los principales
retos que se marca al frente de esta institución?
Fue un gran honor para mí comenzar mi mandato como
presidente de la UIA en Luxemburgo en noviembre de
2019. Por supuesto, en aquel momento, antes de que
el mundo convulsionara, todo era completamente diferente. En ese momento, los dos retos más importantes que tenía al frente de la UIA eran extremadamente
claros para mí. En primer lugar, muchos países del
mundo se deslizaban hacia la autocracia, el absolutismo y el chovinismo, a expensas del Estado de derecho. ¿Cuál es el papel del abogado en esta situación?
¿Cómo podemos, como colegas, mantener y defender
nuestros valores, la independencia de la abogacía y del
poder judicial, la protección de los derechos humanos
y la aplicación de la ley a todos por igual? ¿Y cuál es el
papel de una asociación de abogados como la nuestra,
la UIA? Determinar la respuesta a estas preguntas era
primordial para la UIA y lo es todavía. En segundo lugar,
¿cómo podemos aumentar y favorecer la presencia
de abogadas y de grupos vulnerables tanto en nuestra membresía como en nuestro liderazgo? No podemos continuar representando a nuestros clientes en
un mundo diverso ni respetando nuestros valores sin
tener en cuenta esto objetivo fundamental.
Aumentar la presencia de mujeres y otros grupos
minoritarios entre los miembros y la dirección de
la UIA es uno de los aspectos que ha destacado
que quiere llevar a cabo ¿Con qué herramientas
se puede conseguir? ¿Es partidario de las cuotas para facilitar el acceso de los mismos a estos
puestos de responsabilidad?

Para mí, no se trata de cuotas. Se trata de sentido común. La herramienta más importante es el
reconocimiento del talento y de los puntos de vista
de todos los abogados y abogadas que tenemos a
nuestro alrededor. Sí. Es verdad que otras posibilidades existen, como por ejemplo, lo que llamamos
en inglés la regla de Mansfield - the Mansfield Rule
- según la cual, al menos uno de los candidatos
considerados para una posición debe ser una mujer.
Pero este tipo de soluciones muchas veces no son
necesarias cuando uno se da cuenta de que hay
tantas abogadas y tantos abogados procedentes de
minorías que están cualificados y cuyo perfil es adecuado para el mismo cargo. Es una simple cuestión
de equidad e imparcialidad.
¿Cómo ha afrontado la UIA la pandemia por la
COVID-19? ¿Cuáles han sido las principales demandas que han recibido durante estos últimos meses
por parte de la abogacía internacional? ¿Ha habido
países más afectados?
La COVID-19 demostró ser un reto extraordinario tanto
para la UIA como para todos los abogados del mundo.
La UIA se basaba en reuniones presenciales. Y de repente, estas ya no eran posibles. Pero me siento muy
orgulloso de que la UIA haya sido capaz de cambiar de
dirección en unas pocas semanas y de convertirse en
una organización casi completamente digital – con webinars, podcasts, vídeos, contenidos Web dedicados, etc.
Tengo que agradecer por este extraordinario logro a nuestro personal administrativo. Pero ahora tenemos otros
retos, como son asegurar la vitalidad de la UIA y ayudar
a garantizar el acceso a la justicia y la preservación del
Estado de derecho en este mundo nuevo. En las últimas
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“Se debe
reconecer el
talento y los
puntos de vista
de todos los
abogados que
tenemos a nuestro
alrededor”
semanas, estos desafíos son la meta de todo mi trabajo
como presidente de la UIA.
¿Qué medidas ha tomado la UIA para afrontar esta
situación excepcional?
Además de las propuestas virtuales que mencioné,
tratamos de reunir a nuestros miembros individuales
y colectivos, incluyendo los colegios y asociaciones de
abogados del mundo, para compartir experiencias y
aprender unos de otros. Y he estado en estrecho contacto con organizaciones hermanas como la ABA, la AIJA y
otras. Porque los abogados del mundo representan una
fuerza potente y pueden lograr muchas cosas si trabajan
juntos en cada país y más allá de las fronteras nacionales. No olvido nunca que “reunir los abogados del
mundo” es la misión principal de la UIA.
¿Es un gran defensor de los derechos humanos. ¿A
raíz de la COVID-19 considera que se han reducido
los derechos de las personas?
Es un riesgo serio. En algunos países, los gobiernos tratan de aprovechar la crisis para imponer, muchas veces
por la sola voluntad del ejecutivo y sin la participación de
los legisladores, leyes de emergencia que vulneran el
Estado de derecho y que no son proporcionales respecto
a la situación sanitaria. Los abogados deben permanecer
atentos ante este tipo de legislación urgente que tiene
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un impacto excesivamente perjudicial sobre los derechos
de la oposición o de minorías, por ejemplo.
¿Qué aprendizaje debe tomar la profesión tras esta
pandemia?
Debemos aprender que, para emergencias como esta
crisis, necesitamos un plan, bien elaborado, y que incluya la participación de todas las abogacías del mundo.
Si dejamos todo a los gobernantes, si esperamos hasta
el último momento para actuar, tendremos menos
capacidad para garantizar un sistema de justicia justo y
equitativo, y abriremos el camino a los abusos y a las
medidas desmesuradas en nombre de la urgencia.
En el ejercicio de su profesión, que desarrolla en San
Francisco, se ha especializado en causas civiles y penales internacionales, llevando con frecuencia asuntos que traspasan las fronteras estatales en Europa,
América del Sur y Asia, así como en Estados Unidos,
Méjico y Canadá. ¿Cuál es el principal hándicap que
se encuentra en este tipo de conflictos, la disparidad
de ordenamientos jurídicos?
En mi experiencia, el principal hándicap no es la disparidad de ordenamientos jurídicos sino la de culturas
jurídicas. Cada país tiene su propia cultura, es decir, su
manera de abordar un tema jurídico. El reto principal es
saber traducir para un cliente de un país el modo de pensar de un abogado o de un juez del otro país en cuestión.
Y no quiero decir traducir las palabras – eso es fácil. Quiero decir traducir las ideas, los conceptos. Este desafío
puede resultar muy difícil.

“La COVID-19
demostró ser un
reto extraordinario
tanto para la UIA
como para todos
los abogados del
mundo”
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¿Por qué decidió ser abogado? ¿Si no hubiera ejercido esta profesión qué otra le gustaría llevar a cabo?
Quería ser actor. Me gusta el teatro y todo que lo que se
refiere al arte dramático. Pero un día, cuando era joven,
vi en la televisión la película americana “Doce Hombres
sin Piedad” (Twelve Angry Men). Y me di cuenta de que
un abogado puede actuar frente al público de una manera dramática pero que puede también cambiar la vida de
las personas injustamente acusadas. Era muy ingenuo,
pero debemos ser ingenuos cuando somos jóvenes,
¿no?
Ha vivido en Italia, España, Francia. ¿Qué destacaría
de sus estancias en Europa?
Desde mi juventud, siempre me ha fascinado Europa.
A la edad de quince años, les pregunté a mis padres
si podía viajar a España durante el verano para estudiar español y, para mi sorpresa, estuvieron de acuerdo.
Estudié en la Universidad de Madrid en julio de 1973. Y
me enamoré de España. Volví a Europa para estudiar en
Francia el verano siguiente y viví con una familia francesa con la cual me he mantenido en contacto hasta
ahora. Y escribí mi tesis universitaria en Roma sobre el
comunismo italiano y el legado de Antonio Gramsci. La
historia, las lenguas, las diferentes culturas, la política
y la gente de los países de este continente me afectan
profundamente.
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“Los abogados
deben permanecer
atentos ante
la legislación
urgente
aprobada por
algunos Estados
que tienen
un impacto
excesivamente
perjudicial sobre
los derechos de
la oposición o de
minorías”
¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?
Me gusta estudiar lenguas y alfabetos. Debo admitir que
tengo una colección enorme de libros de gramática, aún
en muchas lenguas que no hablo como el japonés o el
árabe. Y me encanta aprender nuevos alfabetos como el
coreano y el ruso. Las reglas gramaticales de las lenguas
romances son mis favoritas sobre todo los tiempos del
modo subjuntivo!

RESPONSABILITAT
SOCIAL CORPORATIVA

FUNDACIÓ
ARED, 26 ANYS
CREIENT EN
LES SEGONES
OPORTUNITATS

dins l’entitat però que s’està reinventant per poder seguir oferint oportunitats dignes a qui més ho necessita,
i l’obrador.

La història de la Fundació Ared es va començar a teixir fa
26 anys en un taller de confecció del Centre Penitenciari
de Dones de Barcelona (Wad-Ras), gràcies a la tenacitat,
il·lusió i motivació de cinc dones privades de llibertat,
una voluntària i la seva monitora de confecció, María
Teresa Rodríguez, la fundadora d’Ared. Aquestes set
dones, l’any 1994, van crear un taller de confecció dins
del centre penitenciari amb l’objectiu d’aconseguir una
alternativa professional que els permetés una reinserció
digna a la societat un cop sortissin de Wad-Ras.

Aquest 2020 a Fundació Ared seguim treballant perquè
les persones ateses creguin en elles mateixes i aconsegueixin aquesta segona oportunitat que tothom mereix.
És per això que tot l’equip de l’entitat tenim clar que
volem seguir creixent i que una de les claus per aconseguir-ho és comptar amb el suport d’empreses, entitats i
administracions implicades amb la nostra tasca. Sumant
esforços aconseguirem la inserció laboral d’èxit de les
persones que més ho necessiten.

Durant els 26 anys de recorregut de l’entitat, més d’11.000
dones i homes han comptat amb el suport de la Fundació i
més de 3.500 han aconseguit una oportunitat laboral digna.
A través de la formació en confecció, cuina, pastisseria i
atenció sociosanitària, i un acompanyament personalitzat,
s’ha posat a disposició de totes aquestes persones les
eines necessàries per aconseguir l’èxit laboral.
L’any 2006 neix “Salta”, empresa d’inserció d’Ared, amb
l’objectiu d’oferir un “salt” professional a les persones
formades en els cursos de l’entitat i que es troben en
una situació de vulnerabilitat. “Salta” compta amb tres
línies de producció: Salta Tèxtil, un taller de confecció on,
a causa de la COVID-19, en aquests moments majoritàriament es produeixen mascaretes i bates de tela; Salta
Càtering, que ha patit el cop més dur de la pandèmia

L’any 2018, Judit Mascó, després de formar part durant
10 anys del patronat de l’entitat, pren el relleu de María
Teresa Rodríguez, fundadora d’Ared, mantenint l’essència i el que ha estat sempre l’objectiu fonamental de la
fundació: que totes les persones ateses a l’entitat puguin recuperar el seu lloc en el món.
L’any 2019, la Fundació Ared va celebrar el seu 25è
aniversari presentant a la passarel·la 080 BCN Fashion
la seva primera línia d’uniformitat laboral i va rebre el
màxim reconeixement a la seva tasca per part de la Generalitat de Catalunya: la Creu de Sant Jordi 2019.

Des de la Fundació Ared, treballem diverses vies de
col·laboració:
A través d’aliances pro bono per iniciar i mantenir els
programes de l’entitat. Mitjançant la cessió d’espais
per realitzar activitats fora de les instal·lacions d’Ared.
Realitzant voluntariat corporatiu per ajudar-nos a seguir
treballant per l’èxit laboral de qui més ho necessita. I
contractant a les persones formades a Ared perquè puguin, a través de les empreses, trobar l’oportunitat justa
i digna per inserir-se social i laboralment a la societat.
Us animem a seguir l’activitat de la Fundació Ared a
través tant de la seva pàgina web www.fundacioared.
org/ com de les seves xarxes socials @fundacioared @
SaltaCatering (twitter) @FundacioAred @SaltaCateringalteugust (Facebook) @fundacio_ared @saltacatering
(Instagram)

Experts
en ajudar

VOLUNTARIS ICAB,
COMPANYS I COMPANYES
PER A COMPANYS I COMPANYES
TELÈFON: 936 011 252
Per a més informació: www.icab.cat
Telèfon: 936 011 252
Correu electrònic: voluntaris@icab.cat

JULI DE MIQUEL, PRESIDENT DEL TAB
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“El TAB ha creat el Fast-Track,
una via ràpida de resolució
arbitral de conflictes per
afrontar les conseqüències
de la COVID-19”
Text: Roser Ripoll

El TAB ha posat en marxa un nou procediment arbitral on-line Fast-Track. En què consisteix?
És un procediment arbitral completament garantista
que utilitza les eines telemàtiques per donar la màxima agilitat al procediment i per obtenir una resolució
definitiva al conflicte que es pugui presentar entre
dues o més persones o empreses. Davant del col·lapse judicial es pretén que quan les parts en conflicte
no puguin arribar a un acord, utilitzin la via arbitral de
mutu acord.
Quins avantatges té respecte la justícia ordinària?
Els principals avantatges són la possibilitat de designar les parts un àrbitre de comú acord o a falta
d’acord, un àrbitre aleatòriament designat pel Tribunal
d’entre la llista que figura a la pàgina web amb la garantia que la persona designada té capacitat plenament justificada per resoldre el conflicte, que, a més,
haurà de manifestar expressament la seva independència, imparcialitat i disponibilitat. També s’ha de ressaltar que el procediment Fast-Track ha establert unes
tarifes reduïdes que l’equilibren a qualsevol procediment judicial en primera instància i que són molt més
reduïdes si es pensa en una segona instància o en un
recurs de cassació.

Foto: TAB

Com es duu a terme el procediment?
El procediment es pot iniciar presentant les dues
parts en conflicte una sol·licitud al Tribunal Arbitral de
Barcelona, manifestant la seva controvèrsia. El Tribunal designa un ponent que dirigeix el procediment
fins al nomenament de àrbitre. Les parts tenen un
termini comú per fer al·legacions i finalment hi ha una
audiència, ja sigui presencial o per videoconferència,
per practicar les proves i per a les al·legacions de cada
part a l’objecte de contradir les al·legacions de la part
contrària.
Quin cost té aquest nou procediment del TAB, per
exemple, en una reclamació de 10.000€ i en una de
150.000€?
En una de 10.000€ l’import és de 1.400 €. En una de
150.000€ l’import és de 8.000 €. Aquests imports
inclouen totes les despeses derivades d’administració
del Tribunal i els honoraris de l’àrbitre.
Hi ha algun sector o àrea per a la qual aquest procediment pot ser d’especial utilitat?
Si, efectivament. En aquests moments que estem vivint amb els efectes de la pandèmia, hi ha relacions jurídiques molt afectades per situacions conflictives que
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poden donar lloc a una resolució a través del Fast-Track.
Em refereixo fonamentalment a aquelles aplicacions
de la clàusula “rebus sic” stantibus amb els contractes
de tracte successiu o les de tracte únic i compliment
diferit. En general, quan preservar el manteniment dels
contractes i/o de les relacions comercials és important
i quan la judicialització del conflicte pot comportar un
dany reputacional per a les empreses o malmetre les
relacions personals, professionals o comercials, a més
de la major celeritat en resoldre el conflicte.
Es tracta d’una eina que sorgeix especialment per fer
front a la COVID-19? Però en tractar-se d’un procediment on-line creu que pot mantenir-se en el temps?
La veritat és que sí, sorgeix degut a la pandèmia soferta
amb situacions extremes com les que estem vivint,
però res no impedeix que es pugui tractar molt efectivament amb relacions conflictives ordinàries alienes a
la situació derivada de la pandèmia.
Quina diferència hi ha entre recórrer a un procediment arbitral ordinari i fer ús del Fast-Track?
La diferència és fonamentalment el temps per resoldre
el conflicte, que es calcula entre 50 i 70 dies aproximadament. En canvi, amb un procediment ordinari els
terminis són més llargs i hi ha en principi més d’una
audiència i també tot el procés de designació d’àrbitres dura més temps, però en tot cas s’ha de dir que el
procediment arbitral ordinari es pot resoldre, si no es
produeixen impediments procedimentals, en un termini
aproximat de 6 a 8 mesos.
Al 2018 va ser nomenat president del Tribunal Arbitral de Barcelona. Quina valoració fa d’aquests 2
anys de mandat?
Faig una valoració positiva del Tribunal Arbitral perquè a la junta directiva que tinc l’honor de presidir, i
d’acord amb les institucions que emparen el Tribunal
hem aconseguit millorar la seva percepció, ser molt
més actius als mitjans jurídics i mitjans de comunicació generals i hem fet una labor pedagògica perquè
l’arbitratge sigui considerat com un via garantista de
resolució de conflictes.
Quins són els objectius que li resten pendents dins
del seu mandat?
Jo diria que el principal objectiu del meu mandat fora
que l’administració admetés o establís com a norma la
clàusula arbitral als contractes en els que la submissió
a l’arbitratge és possible. S’evitarien llarguíssims plets
de l’ordre contenciós-administratiu, quina eficàcia es
perd amb el pas del temps. La Generalitat hauria de ser
sensible a aquest objectiu.
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“Des del TAB
hem fet una
labor pedagògica
perquè
l’arbitratge sigui
considerat com
una via garantista
de resolució
de conflictes”
En quina situació es troba l’arbitratge a Espanya? És
una eina desconeguda per l’advocacia i la ciutadania?
L’arbitratge encara està en una situació de gran desconeixement i també de desconfiança. És molt important
fer una tasca pedagògica durant la carrera de Dret i
també a l’àmbit empresarial i a través dels mitjans de
comunicació. També s’ha de superar la idea de desconfiança que moltes vegades es produeix i veure que les
institucions arbitrals de més prestigi, i entre elles, el
Tribunal Arbitral de Barcelona, són enormement curoses amb el procediment arbitral, amb la seva independència, la transparència, i amb la garantia dels drets
fonamentals.
Com es pot treballar des de l’ICAB i el TAB per treballar per la promoció i el coneixement de la pràctica de l’arbitratge domèstic internacional?
Fins ara la col·laboració entre l’ICAB i el TAB ha sigut
intensa i jo diria que fonamental. L’ICAB pel seu prestigi
té en les seves comunicacions i en les seves activitats
un ressò molt important i s’ha de reconèixer que fa una
tasca que és molt reconeguda per fer que l’arbitratge
sigui un mitjà natural de resolució de conflictes. Crec
que per a l’actual Degana i la seva Junta aquest objectiu
és un dels prioritaris.

Compromesos
amb la societat i amb tu
Gràcies als nostres 15 milions de clients i 35.000 empleats, que fan
possible que siguem la banca de particulars líder a Espanya i Portugal, hem
pogut reforçar el compromís amb les persones i la societat en aquest context
tan difícil. Estar al seu costat, ara més que mai, ens ha permès obtenir el premi
a l’Excel·lència en lideratge a l’Europa Occidental 2020 d’Euromoney.
#AmbTuAraMésQueMai

CARA
HI HA PLANETA B?

Arran de la COVID-19 des del Col·legi de l’Advocacia
de Barcelona volem analitzar com l’aturada a nivell
econòmic i social ha generat molts beneficis per baixar
els nivells de pol·lució i contaminació, especialment a
les grans ciutats, i com s’han regenerat els ecosistemes.
Aquesta situació ens fa plantejar-nos si el ritme de

Les interaccions cada cop majors relacionades amb l’explotació dels recursos naturals per respondre les creixents demanes de la població pot provocar l’aparició de
noves malalties que poden posar en perill la nostra salut?
JR: Avui dia tots sabem que la interacció de l’home en el
medi té efectes. En el segle XXI la lluita del Estats per colonitzar els recursos del planeta sembla més present que mai i
això pot generar afeccions molts diverses en el medi ambient,
com la desaparició d’hàbitats naturals, d’espècies animals
i vegetals, l’augment de les emissions de gasos d’efecte
hivernacle, i també, com advertien els científics, l’aparició de
noves malalties que poden posar en perill no només la nostra
salut sinó la vida com l’hem conegut fins fa poc.
Per posar remei a aquesta situació és necessària una resposta unitària dels Estats, prioritzant la protecció del medi
ambient i la salut de les persones, i configurant un marc jurídic intern que permeti garantir l’aplicació dels compromisos
assolits a nivell internacional i de la Unió Europea. Amb motiu
de la crisi sanitària la cimera del clima que havia de celebrar-se aquest any 2020 ha estat aplaçada fins al novembre
de 2021, aquest és un temps fonamental que els Estats no
poden deixar perdre.

JÉSSICA RAMÍREZ
Secretària de la Secció de Dret Ambiental
de l’ICAB.
Col·legiada Núm. 32.478

LE: Aquesta qüestió té a veure d’una banda amb el canvi
climàtic i de l’altra amb la ramaderia i l’agricultura intensives,
que ocasionen una dedicació ingent de recursos, particularment d’aigua, i que causa problemes d’escassetat quan
no externalitats d’altres tipus, com l’esgotament de la terra,
la desertització i conseqüències sobre els propis animals,
que formen part de la nostra dieta. És evident que la contaminació ambiental i l’escalfament global tenen i tindran
conseqüències sobre la salut de les persones, i l’escassetat
creixent de l’aigua en pot crear també de directes i indirectes. El petroli i els altres combustibles fòssils ja fa dècades

CARA
consum que portàvem fins abans de ser víctimes de la
pandèmia és sostenible, si arran de la COVID-19 i la nova
‘normalitat’ hem pres més consciència de la necessitat de
respectar el medi ambient. Analitzem aquestes i d’altres
qüestions amb la secretària de la Secció de Dret Ambiental
de l’ICAB, Jéssica Ramírez i amb el president de la Secció de
Dret Mercantil del Col·legi, Lluís Esquerra.

que condicionen la geopolítica mundial i estan darrera de
molts conflictes, amb conseqüències socials i de retruc sanitàries. La manca d’aigua i la lluita per tenir-la comença a ser i
serà també un factor determinant també a diferents escales,
que generarà més problemes de subsistència i de salubritat.
L’estat de confinament en què ha viscut una gran part de
països del món i la paralització de l’activitat en alguns
sectors altament contaminants han fet possible que
veiem després de més de dos mesos imatges inèdites
que reflecteixen els beneficis ambientals que aquesta
situació excepcional ha provocat: grans ciutats sense la
seva habitual ‘boira’ de contaminació -amb l’Himàlaia
vist des d’una distància de més de 160 quilòmetres, aus
marines campant al seu aire pels cristal·lins canals de
Venècia, o animals salvatges aventurant-se a envair els
solitaris espais urbans. Protegir el medi ambient és el
millor antiviral després de la COVID-19?
JR: Sens dubte, protegir el medi ambient pot contribuir a garantir la nostra supervivència, present i futura i la del planeta.
Entre tots hem de procurar que aquestes imatges no quedin
com una anècdota.
A principis d’aquest any, el Govern espanyol va declarar
l’emergència climàtica i ambiental per donar resposta a la comunitat científica, que reclamava des de feia anys una acció
urgent per salvaguardar el medi ambient, però també la salut
i la seguretat ciutadana. Els compromisos adquirits mitjançant aquesta declaració són a favor d’un desenvolupament
sostenible i pretenen canalitzar un procés de transformació
de l’actual model socioeconòmic per un altre que permeti
conjugar la protecció del medi ambient i un canvi de model,
sense deixar a ningú enrere. També l’Ajuntament de Barcelona ha declarat l’emergència climàtica, amb un pla d’acció que
té entre els seus objectius, per al 2030, reduir en un 50% les
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emissions de gasos amb efecte d’hivernacle respecte als
valors registrats el 1992. Aquestes polítiques han de ser
prioritàries en la protecció del medi ambient, però és necessari que vagin acompanyades de mesures concretes i
d’instruments jurídics que reforcin i donin seguretat jurídica
al nostre sistema.
LE: El confinament no és cap remei per a la contaminació
ambiental. Molts sectors han continuat treballant durant el
confinament, potser a un ritme menor, com per exemple
la generació d’energia amb combustibles fòssils o altres
indústries amb instal·lacions emissores de gasos d’efecte
hivernacle, com la química, l’alimentació o els materials de
construcció; la ramaderia i l’agricultura també són causants
de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle diferents del
CO2, i no s’han aturat. Si el cel estava més clar durant el
confinament és principalment perquè a les ciutats i carreteres no circulaven els cotxes ni hi havia vols als aeroports ni
tants vaixells al mar i als ports. La gran assignatura pendent
de l’escalfament global no és la indústria, que ha fet bona
part dels deures. On hi ha el problema més gran és amb
les emissions més difícils de controlar, que són les difuses,
i entre elles el transport, que és la més important i en la
que participa tota la ciutadania. Des del punt del regulador
és més senzill controlar els punts d’emissió fixes, bàsicament industrials, que els difusos, que impliquen canvis en
l’estil de vida i són sempre més complexes i impopulars
per als polítics. Associar canvi climàtic i xemeneies, com
fan sovint els mitjans de comunicació, és amagar part de la
veritat i criminalitzar només una part del problema. Dit això,
la COVID-19 sí ha estat una cura d’humilitat i una advertència del que pot passar en el futur, i sí, és un bon antiviral
per a les pandèmies, però cal orientar millor les accions a
prendre i aplicar-les adequadament.
No tothom està d’acord en què la COVID-19 ha tingut
un costat positiu per al medi ambient, així ho va posar
de manifest Inger Andersen, directora del programa
ambiental de la ONU quan va afrirmar que la millora
en la qualitat de l’aire o la reducció de les emissions de
gasos d’efecte hivernacle són temporals. La COVID-19
ha tingut més efectes negatius que positius a nivell
medi ambiental?
JR: Des del meu punt de vista, la COVID-19 ha tingut més
efectes negatius que positius a nivell medi ambiental. Un
exemple d’aquests efectes negatius és l’augment en la
generació de residus domèstics i sanitaris derivat de la utilització de mascaretes, guants i equips de protecció individual
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d’un sòl ús. Només a Catalunya és necessari abastir amb
aquests equips a una població de més de 7 milions de persones i els residus que generen tenen una gestió complexa.
D’altra banda, els efectes positius que la COVID-19 ha
tingut a nivell de medi ambient, tot i que temporals, s’han
d’aprofitar per impulsar polítiques i adoptar regulacions normatives que afavoreixin el canvi de model socioeconòmic
i alhora garantir la protecció del medi ambient. El projecte
de llei de canvi climàtic i transició energètica, actualment
en tramitació, és una bona oportunitat per comptar amb la
comunitat científica, actuar amb consciència i evitar que es
tornin a produir situacions com les viscudes.
LE: Els efectes tangibles, positius o negatius, de la COVID19 pel medi ambient són efímers i tindran un impacte
gairebé insignificant: en la nova normalitat tot tornarà
paulatinament a funcionar com abans. Portar mascaretes i
rentar-se les mans és, amb sort, tot el que quedarà, i això
ajuda més aviat poc al medi ambient. Certament com ara,
a la crisi financera del 2007 varen baixar les emissions
globals per la menor activitat econòmica, però es varen
recuperar quan va tornar a arrencar. El problema del medi
ambient no s’arregla amb tres mesos ni amb tres anys de
no fer servir els cotxes, requereix implantar ràpidament
mesures sostenibles i mantenir-les a llarg termini. En tot
cas la COVID-19 ha de ser aprofitat per adonar-nos que cal
accelerar els canvis per tal d’assolir els objectius de descarbonització i de protecció ambiental. Haver visualitzat com
seria viure en una ciutat o en ambients sense contaminació
i en un món menys estressat ambientalment ajuda a conscienciar més gent de què per a aconseguir-ho calen canvis
fonamentals i accions polítiques decidides.
Què passarà quan les coses tornin gradualment a la
normalitat o quan el Planeta funcioni de nou a ple rendiment? És compatible no aturar el progrés i el respecte al medi ambient?
JR: La situació actual és complexa. Els Estats es troben
davant la conjuntura de decidir si impulsen mesures per
reactivar les seves economies, greument afectades per la
crisi sanitària, basades en els antics models, o si promouen
nous sistemes, que facin compatible la regeneració econòmica i el respecte al medi ambient. Els més escèptics
afirmen que no és possible el progrés i el respecte al medi
ambient, però tot indica que la sostenibilitat ambiental
passa per invertir en investigació i desenvolupament (I+D)
i trobar les millors tècniques disponibles que ens permetin
avançar sense degradar el nostre medi. La legislació de
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la Unió Europea, abans de la crisi sanitària, seguia aquesta línia, tot i així, ara seria un bon moment per revisar-la i
integrar mesures ambientals de manera transversal perquè
arribin a tots els àmbits.
LE: El món necessita progressar, i si no progressa, qui
pateix més, en el sistema mil·lenari actual, són lamentablement les persones i els estats més desafavorits. I el medi
ambient necessita imperiosament esser respectat, i la
seva degradació perjudica en primer lloc, una vegada més,
a la gent i els països amb menys recursos. No tenim altre
remei que fer-los compatibles, amb el que s’ha anomenat
desenvolupament sostenible. Jo crec que avui en dia la
societat, els ciutadans i les empreses, s’han pres seriosament aquest tema, però manca més convenciment.
Els governs han de «rescatar» empreses contaminants
a canvi d’imposar reformes amb un enfocament ambiental, o per contra s’ha de deixar que torni l’ús intensiu
del carboni com una mesura ràpida per “solucionar”
l’economia?
JR: És necessari que els governs sàpiguen trobar l’equilibri
entre les reformes ambientals que impulsin i els sectors
afectats per aquestes reformes. Rescatar a les empreses
pot significar allò de “pan para hoy, hambre para mañana”,
tot i que alguns Estats veïns han decidit seguir aquesta via
i rescatar sectors com l’automoció a canvi d’exigir mesures ambientals. No obstant això, els canvis ambientals
són necessaris, i els sectors que es vegin afectats hauran
de reconvertir-se per evitar desaparèixer. Durant la crisi
sanitària hem vist situacions que ens han de servir per encaminar-nos en aquesta transició de canvi de model; com
empreses que han començat a produir equips de protecció
individual, material sanitari o gels higienitzants, tot i no ser
la seva activitat. Aquest és només un petit exemple de
molts que hi ha, però, el cert és que algunes companyies
han aprofitat aquest temps per reconvertir els seus negocis, intentar minimitzar l’impacte econòmic produït per la
pandèmia i evitar el tancament.
LE: No estem a les darreries del segle passat quan parlem
d’indústria contaminant. Crec que el més realista és intentar
refer l’economia tal com estava funcionant, recuperar quan
abans millor el punt a on ho vàrem deixar al mes de març
i seguir perseverant i accelerar en el camí traçat de millora
ambiental, descarbonització i desacoblament del creixement econòmic i la intensitat energètica. Que ningú esperi
una cosa diferent, les coses no canvien de la nit al dia.
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D’altra banda en aquesta qüestió hi ha un eix fonamental, que és el dels països desenvolupats i en desenvolupament. El progrés d’occident ha estat molt intensiu en
carboni i generació de residus durant dècades, i quan molts
ciutadans de països emergents han començat a sortir de
la misèria i han trobat feina en industries emissores, a usar
automòbils en massa, a menjar carn més sovint, a comprar
productes envasats en plàstic, a viatjar, a consumir energia
a les seves cases, a generar més residus i, en definitiva,
a acostar-se al nostre model de vida, els hem dit de sobte
que això no es pot fer, que està malament. Nosaltres hem
passat del cotxe a l’autobús, de l’autobús al tramvia elèctric
i d’aquest a la bicicleta, i a ells els diem que han de continuar anant en bicicleta. Hi ha un problema amb la governança
mundial dels temes ambientals, causada principalment per
qüestions de competència econòmica.
És necessari un canvi cultural per respectar el
medi ambient? O com ens ho farem si no hi ha
planeta B?
JR: En les últimes dècades els Estats han fet grans
avanços per transmetre el missatge a la societat de la
necessitar d’adoptar un estil de vida cada vegada més
sostenible i que respecti el medi ambient. L’alimentació
ecològica i local, l’eliminació de bosses de plàstic d’un sòl
ús, el reciclatge, la substitució del vehicle privat a la ciutat
per un transport menys contaminant com les bicicletes o
el transport públic són alguns exemples d’aquest estil de
vida. Segur que si ens comparéssim amb el que feien els
nostres avis fa 70 anys veuríem que s’han produït avanços
considerables pel que fa al medi ambient, probablement,
també en algunes coses haurem anat enrere, amb tot,
encara queda molt camí per fer i el canvi cultural en aquest
àmbit esdevé, sense dubte, necessari.
LE: És clar, i en això la ciutadania hi tenim molta responsabilitat. A la fi som nosaltres els que decidim què i com voler
consumir, a l’hora de menjar, vestir, desplaçar-nos o gaudir
del temps lliure. Entre les empreses hi ha molta competència i tindran més èxit les que més i millor s’adapti al que els
consumidors els demanin.
D’altra banda, aquest no és un problema del planeta, sinó
de les espècies que hi habiten ara mateix, incloent-hi la
dominant que és la nostra. La vida en general i la de la
nostra espècie en particular són una nano-anècdota dins
de la gairebé immensurable existència del planeta terra. Es
tracta de salvar-nos nosaltres, al planeta l’ importem ben
poca cosa.
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“El notariado tiene una firme
voluntad de apostar por la
adaptación de la tecnología a
nuestros estándares de seguridad
jurídica preventiva”
Text: Roser Ripoll

¿Cómo ha afectado la COVID-19 a la actividad notarial y al colectivo de notarios?
La pandemia ha afectado a toda la sociedad de manera
radical, y en muy breve espacio de tiempo. Ha sido un
‘shock’ para todos los sectores tanto sociales como
económicos. Evidentemente, lo mismo ha ocurrido
con las oficinas notariales en su conjunto. La bajada
de actividad has sido muy acusada. Las notarías han
permanecido abiertas, por tener la consideración de
servicio esencial, pero la actividad ha sido mínima. Y
eso sin contar las notarías que hayan tenido que cerrar
por causa de contagios del propio notario o de empleados o familiares. Aún así, el servicio esencial ha sido
prestado, y creo que la intervención notarial ha sido
fundamental para colaborar en el mantenimiento en lo
posible de la economía, en especial con la autorización
de productos financieros ICO que lamentablemente
tan necesarios son en la actualidad para empresas y
autónomos. Aprovecho para agradecer a mis compañeros, todos los empleados de notaría y a los órganos
notariales corporativos el gran esfuerzo realizado.
Los notarios han utilizado la tecnología telemática
y la firma electrónica para realizar trámites legales
y proteger la salud ante la pandemia que nos ha
afectado. Superada la etapa del confinamiento y las
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posteriores fases de desescalada ¿Esta vía o mecanismo ha venido para quedarse?
El uso de las tecnologías citadas es una constante notarial a lo largo de ya varios años, mediante el sistema
notarial Signo, con totales garantías legales y abarcando un gran número de disciplinas. Se han intensificado
en este período, por ejemaplo mediante el uso de videoconferencia en Juntas de Socios, y se ha presentado
proyecto al Ministerio por parte del Consejo General
del Notariado para extenderlo a otros instrumentos. El
notariado tiene una firme voluntad de apostar por la
adaptación de la tecnología a nuestros estándares de
seguridad jurídica preventiva, en mi opinión uno de los
mejores del mundo. Y sin duda estos mecanismos han
venido para quedarse, incrementarse y mejorar la seguridad jurídica de los ciudadanos en todos los ámbitos
afectados por nuestra competencia.
La COVID-19 ha supuesto un impulso positivo para
avanzar en el proyecto del Ministerio de Justicia de transformación digital de la administración
de Justicia y de forma análoga en el proyecto de
digitalización de trámites en la esfera de la seguridad jurídica preventiva. ¿La digitalización de
documentos y actos notariales y la facilitación de
ciertos otorgamientos a distancia mediante video-
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conferencia y medios electrónicos de identificación
de las personas es un necesidad imperiosa para el
notariado?
En la línea de la respuesta anterior, es una necesidad
imperiosa para la seguridad jurídica de la ciudadanía, y
por tanto del notariado. Aunque embrionario, el sistema
es eficaz y está creciendo y mejorando.
¿Es concebible y posible una función notarial con
plenitud de efectos legales –la autorización de escrituras públicas o la intervención de pólizas de contratos mercantiles con el mismo valor jurídico que
es propio de los documentos notariales que hasta
ahora conocemos- sin inmediación física entre los
otorgantes y el notario?
A mi juicio es concebible y posible sin ninguna duda.
Pero no olvidemos el principio que debe presidir todos
los otorgamientos, de cualquier clase que sean: la seguridad jurídica de la ciudadanía, que es lo que proporciona los tan necesarios beneficios para la sociedad.
Tanto en lo jurídico como en lo económico y social: la
antilitigiosidad, la certidumbre en relaciones jurídicas, la
eficacia probatoria, la eficacia ejecutiva… en definitiva,
la confianza. Y esta no puede verse nunca quebrada,
por lo que hay que actuar cautelosamente. La presencia
es fundamental, es uno de los elementos fundamentales de nuestra función, no solo por la apreciación de la
capacidad, sino por todo lo demás añadido a la autorización, como por ejemplo el asesoramiento. Aún así,
insisto en que el avance en estas vías es inevitable y
aconsejable.
El pasado 16 de junio se celebró el primer año de la
entrada en vigor de la Ley reguladora de contratos
de crédito inmobiliario. Una norma que ha atribuido a los notarios una importante función: la de
cerciorarse de que las entidades financieras hayan
entregado a los ciudadanos toda la información
que establece la ley, además de proporcionarles un
asesoramiento imparcial y gratuito diez días antes
de la autorización de las escrituras públicas. ¿Qué
valoración hacen tras la autorización notarial de
más de 272.000 actas de transparencia entre junio
de 2019 y 2020?
En mi opinión el sistema es excelente. Mejora y consolida la protección al consumidor. Hay que tener en
cuenta además que es un acta gratuita, sin que el Notario repercuta, no ya sus honorarios, sino ni siquiera el
coste, lo que evidentemente es una ventaja más para
el consumidor. El sistema es muy ventajoso, y al margen de la necesaria seguridad jurídica en la que tanto
insisto, genera mucha confianza y permite afrontar el
asesoramiento de un documento tan trascendental
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“La ley reguladora
de contratos
de crédito
inmobiliario
mejora y
consolida la
protección al
consumidor”
para la vida de una persona como es la hipoteca, en
unas circunstancias de mayor sosiego y reflexión. En
definitiva, un éxito.
Dejar resuelto en vida todo lo relacionado con nuestra sucesión y el posible reparto de los bienes o
pertenencias que se tengan sería lo deseable para
evitar conflictos futuros. ¿Es recomendable hacer
un testamento? ¿Hay otras vías o mecanismos
para tramitar esta cuestión? ¿La mayoría de personas o familias tienen testamento? ¿Hay una edad o
momento más recomendable para hacerlo?
Efectivamente resolver esas cuestiones en vida es
fundamental, tanto por motivos personales o familiares como económicos. Para evitar conflictos entre parientes en momentos de mucho sufrimiento y también
para poder planificar con suficiente antelación distribuciones hereditarias que supongan ahorro de costes.
Así que es muy recomendable hacer testamento, documento por cierto de muy escaso coste notarial. No
hay otras vías tan eficaces, ya que es un documento
que puede reflejar todo lo que necesitemos, se puede
aprovechar tanto para repartir herencia, como para
proteger a menores o discapacitados mediante institución de tutela, curatela, administración de bienes…;
se puede controlar el destino de los bienes mediante
sustituciones o fideicomisos; se pueden imponer obli-
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gaciones o cargas; se pueden hacer ruegos… en fin,
multitud de opciones. Además, en Cataluña tenemos
la suerte de tener una regulación sucesoria excelente,
para mí de las mejores del mundo sin ninguna duda,
que además de regular muy acertadamente el testamento regula de modo brillante la sucesión contractual y los pactos sucesorios, que todavía ayudan más
y ofrecen mayores opciones para regular las sucesiones.
Muchas gente lo tiene, y cada día más, es un instrumento muy útil. Cualquier edad es buena, pero evidentemente cuantas más personas tenga el testador
a su cargo, más importante es hacerlo.
¿Porque las herencias generan tantos conflictos a
pesar de haber un testamento que suele reflejar la
voluntad del fallecido? ¿Es mejor la donación en
vida de los posibles bienes para evitar esta conflictividad?
En realidad no se generan tantos, la litigiosidad es
muy baja, en gran medida por la existencia de los
testamentos. Pero la gran mayoría de herencias son
pacíficas. Lo que pasa es que los pocos conflictos que
se dan suelen ser muy enconados, se dan en circunstancias de mucho estrés y sufrimiento y pueden abrir
la puerta a rencores pasados.
No creo que la donación sea mejor instrumento. Simplemente es diferente. Muy útil también pero dependiendo de las circunstancias
¿Por qué decidió ser notario?
Me encanta la profesión. Creo que es fundamental
para la sociedad. Es mucho más creativa de lo que
parece y te permite combinar servicio público con una
vida muy buena. Para mí combina todos esos factores
que la hacen ser una de las mejores profesiones en
nuestra sociedad.
La media para pasar la oposición de notario es
de 8 años y dicen que es un proceso muy duro.
¿Cómo recuerda aquella época? ¿Quien fue su
mayor apoyo?
El proceso es durísimo. De hecho, no creo que nadie
que no haya sido opositor pueda llegar a concebirlo
en su totalidad. Recuerdo la época como muy dura
la verdad, y siendo muy joven. Mi mayor apoyo es un
tópico: mi familia, mi actual mujer, Sandra, y mis amigos, soy un hombre con suerte.
¿Qué hizo el día después de saber que había aprobado la oposición?
Me dieron la nota de madrugada, sobre las dos de la
mañana. Pusimos la canción “We are the Champions”
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y brindamos toda la familia en la cocina. Era 23 de
diciembre. Al día siguiente dormí bastante y la mayor
sensación que recuerdo fue de un alivio enorme. La
subida de autoestima y la euforia vinieron después,
pero lo primero que sentí fue el descanso.
¿Si no hubiera sido notario, qué otra profesión le
gustaría realizar?
Sobre todo profesiones relacionadas con el arte. Músico, pintor, escritor…
Su pasión por la música surge….
Desde muy pequeño. Siempre he sido muy aficionado
a la música, sobre todo a la música rock. Lamentablemente no soy músico, aunque lo intento…
Pero en su tiempo libre también pinta...¿donde podemos ver sus cuadros?
Si pinto… lo intento al menos… De momento no expongo, aunque es un proyecto que tengo en mente a
medio plazo. Por ahora, se pueden ver en Instagram…
espero que algún día pueda exponer en alguna galería…
También ha escrito su primera novela. ¿nos puede
avanzar de qué se trata? ¿Hay fecha prevista de
publicación?
Sí, es un thriller muy urbano, datado a principios de
los noventa y con Barcelona de fondo. De momento
no hay fecha de publicación, pero estoy en ello…
El día tiene 24h ¿De dónde saca el tiempo libre
para sus hobbies?
Soy muy ordenado. Creo que los que hemos sido opositores mucho tiempo sabemos gestionar bien el tiempo y tenemos bastante capacidad de concentrarnos
con rapidez… así que siempre encuentro ventanitas
de tiempo para estas actividades, creo que muy necesarias para estar centrado y relajado. Evidentemente el despacho absorbe mucho y deja poco espacio,
pero hay que intentarlo…
Hemos dejado atrás una etapa complicada a raíz
del confinamiento ¿Algún aprendizaje de esta
etapa de cara al futuro?
Pues lo primero que me ha generado es optimismo.
Creo que la comunidad se ha comportado muy bien.
Con excepciones claro, pero muy bien. Creo de verdad que nos hemos preocupado los unos de los otros.
Por lo demás, vuelvo al tópico, pero es inevitable,
todo esto me ha enseñado a valorar más todo lo que
tengo, y a disfrutarlo diariamente.

Seccions
GRUP DE
L’ADVOCACIA JOVE

RESPONSABILIDAD CIVIL
EN LA ERA DIGITAL
Albert Jané
Col·legiat Núm. 34.525

La crisis sanitaria de la COVID-19 ha acelerado cambios
sociales y de hábitos en las personas que, quizás, hubieran tardado más en suceder o, al menos hubieran sido
más paulatinos.

• Responsabilidad civil extracontractual (art. 1902 Cc y ss).

Sin duda los principales cambios serán los hábitos de
consumo y la utilización de nuevas tecnologías que
permitan realizar trabajos sin la exposición del humano a
determinados riesgos inherentes a su condición (contagio, riesgo físico, cansancio y otras debilidades propias
del ser humano).

• ACCIÓN U OMISIÓN
En al ámbito del ciberespacio, como en la realidad,
existen algunos riesgos que pueden ser generados por
la propia víctima, en aquellos casos en que la víctima
conoce los riesgos que está asumiendo con las acciones
que realiza.

La responsabilidad civil será una de las grandes afectadas y surgirán muchas dudas sobre si determinados
eventos sucedidos en el ciberespacio serán susceptibles
de ser indemnizados o cuál será la responsabilidad de
diseñadores en los fallos derivados de productos o servicios que utilicen Inteligencia Artificial (IA).

Sin embargo, será complicado valorar cuándo alguien
sabía o debió saber el riesgo tecnológico atendiendo a
la brecha tecnológica que se está generando y que, a
raíz de esta crisis de confinamiento se ha vislumbrado y
todos hemos podido apreciar.

Pero, empecemos analizando los elementos esenciales
de la responsabilidad civil y cómo ésta deberá adaptarse a las nuevas circunstancias derivadas de las distintas
realidades o ciber-realidades.
Dentro de la responsabilidad civil debemos diferenciar
entre:

La existencia de derecho a ser indemnizado surge de la
existencia de:

• DAÑO (contractual artículos 1101, 1106, 1107 y 1108 Cc
/ extracontractual artículos 1902 a 1910 Cc)
Éste será otro de los conceptos que deberá ser redefinido para adaptarlo a nuevas realidades ya existentes.
Dentro del concepto de daños tendremos:
• Corporales
• Patrimoniales

• Responsabilidad civil contractual (art. 1091, 1101 y
1104, ss del Cc).

• Morales
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Una de las principales peculiaridades del ciberespacio
es que en el mismo pueden existir bienes y derechos susceptibles de ser dañados por un cibersuceso.
Estos bienes pueden ser bienes y derechos representados en el ciberespacio con soporte físico o bienes
y derechos que única y exclusivamente existen en
Internet.
Especial mención debemos hacer a los daños generados por la pérdida o sustracción de datos personales
que tiene una regulación especial en el art. 82 del Reglamento Europeo de Protección de Datos. En dicho
artículo se determina el derecho del perjudicado a ser
indemnizado por cualquier daño y perjuicio, material e
inmaterial derivado del incumplimiento de dicho Reglamento.
Para acabar de ampliar el concepto de daño lanzo las
siguientes preguntas:
• ¿Qué pasa en el caso de robos de herramientas o
armas en juegos on-line en que el usuario ha utilizado mucho tiempo para conseguirlos? ¿Y su indemnización? ¿Y si no tienen equivalente económico, son
indemnizables como daños morales?
• ¿Qué pasa con los daños generados en bienes creados en mundos existentes únicamente en Internet,
siempre el titular hubiera invertido tiempo, esfuerzo
y/o dinero en su recolección o creación?
• ¿Y el dinero virtual generado por videojuegos, qué
problemas puede generar?
• CAUSALIDAD O NEXO CAUSAL
Este es uno de los requisitos también indispensables
para generar derecho a la compensación y/o indemnización y es que entre la acción u omisión o incumplimiento o cumplimiento defectuoso y el daño causado
debe existir una relación de causa-efecto.
La autonomía es una de las funcionalidades principales de la Inteligencia Artifical (IA). Los resultados no
deseados producidos por la IA podrían perjudicar a los
usuarios y a las personas expuestas a ella. Entonces
debemos plantearnos si una aplicación que se apoye
en la IA y actúe de manera autónoma quiere decir que
lleva a cabo una tarea sin que cada paso esté predefinido y que lo hace con menos o, en última instancia,
sin ningún control o supervisión humanos inmediatos.
Los algoritmos basados en el aprendizaje automático
de la máquina pueden ser difíciles de analizar y de
comprender («efecto caja negra»).
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Ante la complejidad reseñada anteriormente, debido al efecto caja negra de algunas IA, puede resultar
complicado determinar el nexo causal entre la acción
del productor de la IA y los daños causados por estas
IA autónomas. Como consecuencia, es posible que,
en la práctica, los abogados no puedan determinar la
viabilidad de un procedimiento de responsabilidad civil
y, en consecuencia, no podrán asesorar adecuadamente a las víctimas.
Por otra parte, sigue sin quedar claro cómo demostrar la culpa de una IA que haya actuado de manera
autónoma, ni en qué consiste la culpa de una persona
que se sirve de la IA.
Si la inteligencia artificial se modela y aprende con el
tiempo ¿Será el productor responsable de lo que haya
aprendido y de los daños que ello pueda provocar?
Asimismo, cabe destacar que actualmente, ante nueva
contextualización de determinados negocios, ni tan siquiera es nítida la línea divisoria entre productos y servicios
Una posible solución ante los graves problemas probatorios sería que la carga de la prueba se vinculara al
cumplimiento (por el agente pertinente) de obligaciones específicas en materia de ciberseguridad u otras
obligaciones en materia de seguridad establecidas por
ley: en caso contrario, podría invertirse la carga de la
prueba por lo que se refiere a la culpa y la causalidad.
Ante las numerosas dudas que pueden surgir a raíz de
las tecnologías emergentes el Parlamento Europeo ya
ha instado, mediante Resolución de 16 de Febrero de
2017, a regular de forma específica el régimen de responsabilidad civil derivada de los daños ocasionados
por robots. También insta a establecer definiciones
europeas comunes de:
•

Sistema ciberfísico

•

Sistema autónomo

•

Robot autónomo inteligente

•

Distintas subcategorías.

Este será un tema que puede generar gran inseguridad
jurídica y sobre el que los abogados, como operadores
de la justicia, debemos proponer redacciones normativas
que estén a la altura y que eviten sentencias dispares
que nos impidan prever la viabilidad de una asunto y, en
consecuencia, ofrecer un adecuado asesoramiento.

MIQUEL MARTÍ,
CEO DE BARCELONA TECH CITY
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“És bàsic col·laborar amb
l’advocacia per vetllar
i preservar drets fonamentals”
Texto: Roser Ripoll Fotografia: Barcelona Tech City

Com sorgeix la idea de crear Barcelona Tech City?
La creació de Barcelona Tech City sorgeix arran de la visita de
l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, a Miguel Vicente, que és
avui en dia el president de l’associació Barcelona Tech City,
a les oficines de LetsBonus. El Miguel és qui va tenir la idea
de crear l’associació i li va comentar a l’alcalde el fet que
Barcelona ja estava en un nivell adequat i sòlit per impulsar-la
com a ‘hub tecnològic’ i per donar suport a l’emprenedoria.
Va parlar amb l’Ignasi Costas, cofundador de la firma RCD (ara
DWF-RCD) i el nostre secretari general, per posar fil a l’agulla.
El primer pas que van definir, parlar amb els emprenedors destacats de la ciutat de diferents sectors i àmbits per crear un primer grup impulsor de l’associació. També es va fer una sessió
de treball molt important a Barcelona Activa. És a partir de tots
aquests moviments que es crea en ferm l’associació.

Des de la seva creació al 2013 la missió de l’Associació ha estat posicionar Barcelona com un dels principals ‘hubs tecnològics internacionals’. Quin balanç
fan després d’aquests 8 anys de treball?
A Barcelona teníem, ja en aquell moment, escoles de negoci
d’èxit. Tenim firmes d’advocats especialistes en noves tecnologies, empreses noves amb persones molt preparades
i innovadores...per tant comptem amb una bona base per
posicionar Barcelona en l’àmbit tecnològic per tal que estigui
dins el rànquing de ‘hubs tecnològics internacionals’. Es tracta
doncs, d’un objectiu permanent, en tant que primer has de lluitar per estar entre els millors i després escalar posicions. No
és un objectiu estàtic o que finalitzi en un moment concret.
El que sí que és remarcable és el fet que l’any 2013 Barcelona no sortia en cap classificació de ‘hubs tecnològics mundials’ i ara, el 2020, Barcelona està entre les 25-30 ciutats més
importants a nivell internacional. A nivell europeu molts informes de referència indiquen que Barcelona es troba en el 5è
lloc en quant a inversió i d’altres indiquen que si un emprenedor hagués d’iniciar la seva activitat la Ciutat de Barcelona,
aquesta estaria entre les 3 primeres opcions.

Com a CEO de Barcelona Tech City quins són els
principals reptes de futur que té l’Associació?
S’ha fet molta feina i en una bona línia, però hi ha un seguit
d’elements tant exògens com endògens que s’han de millorar. Estem parlant tant de la connexió amb les universitats
com amb les empreses de base tecnològica. A més, s’ha de
treballar també per aconseguir un marc regulatori millor en
l’àmbit espanyol que permeti a les empreses, quedant-se
aquí, poder créixer i tenir una projecció global. En aquest
moment, els nostres marcs legals i financers, comparats
amb d’altres països d’Europa, no són els més adients per fer
créixer un sector tecnològic que requereix d’una certa flexibilitat. París, Londres, Berlín, Porto o Lisboa són ciutats que ho
estan fent molt bé. A més, París i Londres ja tenen una gran
sensibilitat envers l’àmbit tecnològic i fan lleis ‘ad hoc’ per
aquest sector. Per exemple amb la COVID-19, en aquests països ja s’han pres moltes mesures per ajudar a les startups,
destinant grans quantitats de diners. Si es fa així és perquè
veuen aquests sectors com estratègics de cara al seu futur.
Per a nosaltres el creixement està molt vinculat a sectorialitzar la influència en la tecnologia. La mobilitat sostenible, la
salut, el comerç (retail) i la sostenibilitat juntament amb legaltech, Fintech, Insurtech, Proptech o Legaltech són àmbits
que han de créixer a Barcelona.
Un altre sector estratègic en el que ens agradaria tenir impacte és el del turisme. La COVID-19 ha colpejat durament el
sector i considerem que el sector es podria reinventar a partir
de la transformació digital i la tecnologia.
La feina de Barcelona Tech City és, d’una banda seguir arrelant a nivell local, connectant amb agents imprescindibles
com les universitats, i de l’altra, seguir treballant les connexions internacionals amb altres agents similars a nosaltres.
El tecnològic és un ambient molt col·laboratiu i on l’intercanvi d’opinions i bones pràctiques també és un element a
tenir sobre la taula.
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Com ha afrontat Barcelona Tech City la COVID-19?
A nivell intern, des de Barcelona Tech City la COVID-19 ens
ha obligat a canviar els hàbits, i fa mesos que totes les
nostres activitats són en streaming en lloc de presencials,
quan abans les sessions telemàtiques les fèiem pocs cops.
Aquest és un canvi que ha vingut per quedar-se, convivint
amb les dinàmiques anteriors. El balanç canviarà.
Dins el sector, la COVID-19 ha fet molt de mal a les startups, ja que aquestes requereixen inversió i aquest tipus
d’empreses no tenen la capacitat d’accedir als crèdits pensats per a les empreses tradicionals. D’altra banda, amb
la COVID-19 sí que hem vist un salt enorme amb tot allò
relacionat amb el comerç on-line, fet que també comportarà un canvi d’hàbits en els consumidors a partir d’ara.
Des de Barcelona Tech City hem treballat per proveir de solucions a través de diferents col·laboradors en aplicacions
de telemedicina, situació que també ha assentat les bases
per poder treballar, en un futur immediat, de forma més
coordinada amb aquests agents amb qui fins ara ho hem
fet per termes d’urgència sanitària.
En l’àmbit social també hem estat treballant i col·laborant
amb l’Hospital Clínic i Vall d’Hebron, hem participat en la
donació de tablets a entitats com el Casal d’Infants del
Raval i Aspasim, per fer arribar els beneficis de les TIC
als nens i nenes. També hem treballat amb el Banc dels
Aliments. Tenim un component de Responsabilitat Social
Corporativa que també volem donar a conèixer.

La crisi sanitària ha afectat a moltes empreses i
negocis que no estaven digitalitzats o adaptats a
les noves tecnologies. Barcelona Tech City ha rebut
peticions d’empreses per iniciar processos de transformació digital?
Digitalitzar el comerç i la indústria tradicional és un dels
objectius fundacionals de Barcelona Tech City. Tanmateix, sí
que la COVID-19 ens ha posat en contacte amb el petit comerç per afrontar la transformació digital, i estem sumant
la participació de diferents ‘players’ per mirar de trobar
solucions que serveixen alhora per a moltes empreses.

Arran de la pandèmia el teletreball s’ha imposat de
forma generalitzada. Estem davant un canvi de paradigma o canvi en la manera de treballar i entendre
la producció? Quines característiques creu que ha
de tenir el treballador de l’era post-covid? Com canviaran els perfils laborals després de la pandèmia?
La COVID-19 ha actuat com a accelerador de moltes coses
que estaven desenvolupant-se a un ritme molt lent, com
són la transformació digital o el teletreball. Tot això de cop
ha rebut una empenta molt important, en el cas del teletre-
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ball perquè moltes activitats no tenien opció de continuar
de forma presencial. Els directius i les organitzacions han
hagut de confiar, per necessitat, en els seus treballadors.
I s’ha demostrat, de forma bastant generalitzada, que si
dones confiança la gent rendeix, fins i tot més que de manera presencial, en alguns casos. La COVID-19 ha estat un
problema i ho pot tornar a ser en el futur si no ho fem bé.
Per necessitat ens toca evolucionar.

LA CARTA DE
‘BARCELONA
PELS DRETS DE
LA CIUTADANIA’
REFLECTEIX
AQUESTA MANERA
D’ENTENDRE
L’EMPRENEDORIA
QUE
CARACTERITZA
BARCELONA I
L’EVOLUCIÓ DE
LES TIC DES DEL
RESPECTE ALS
DRETS HUMANS

Després de la COVID19 i en funció de com
es defineixin els llocs
de treball, les soft skills
jugaran un rol més
rellevant i s’hauran de
redefinir. Al marge del
coneixement que s’ha
de tenir per desenvolupar una feina, quan parles de teletreball hi ha
tot un seguit d’habilitats
a tenir en compte, com
per exemple, la responsabilitat. No és el mateix treballar de forma
presencial, on hi ha un
control, a teletreballar,
on t’has d’autoresponsabilitzar de la pròpia feina.
El treball per projectes,
per posar un altre exemple, també tindrà més
implantació. Hi ha una
altra part important, si
no estaves acostumat a
treballar amb eines digitals, la COVID-19 haurà
obligat moltes persones
a aprendre’n.

També la manera de treballar de les organitzacions canviarà, perquè moltes no treballaven en “cloud”, i perquè
s’han de tenir en compte tots els temes relacionats amb la
ciberseguretat per evitar que informació molt sensible de
l’empresa pugui ser vulnerada.

Com les startups i les plataformes col·laboratives
poden contribuir a restaurar la situació econòmica
de Barcelona?
La poca activitat econòmica que hi ha hagut a la ciutat
durant aquest període ha estat gràcies a les plataformes.
I de fet molts petits comerços s’han servit d’aquestes per
poder continuar d’alguna manera la seva activitat durant la
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COVID-19. Aquesta crisi ens ha mostrat que hi ha estratègies combinables que ens permeten anar cap a un model
de major eficiència, que ha demostrat ser molt important
aquests mesos i que seguirà sent-ho. Segur que es crearan plataformes de barri per fomentar, per exemple, el
comerç de proximitat, ja que la plataforma és un canal més
que té el comerciant per fer arribar el seu producte a les
persones.

El maig de l’any passat vau signar un conveni de
col·laboració amb l’ICAB per promoure el coneixement del dret de les noves tecnologies, de la transformació digital i de la protecció de dades personals
entre la ciutadania. Quin balanç feu del primer any
de funcionament d’aquest conveni?
Per Barcelona Tech City les aliances amb entitats com el
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona són molt importants,
ja que el seu paper és essencial per a generar regulacions on es preservin els drets, com el de les persones i
les dades personals, El
nostre sector requereix
de marcs legals que
garanteixin la seguretat jurídica per a les
startups i per als seus
inversors. I no hem
d’oblidar el component ètic que ha regir
tot desenvolupament
tecnològic, i en aquest
sentit és bàsic col·laborar amb l’advocacia per
vetllar i preservar drets
fonamentals. El paper de l’advocacia és vital a més en un
moment de gran transformació i renovació tecnològica
com el que estem vivint.

EL LEGALTECH
ÉS UN ÀMBIT QUE
HA DE CRÉIXER A
BARCELONA

Precisament per adaptar l’avenç tecnològic a la
nova realitat social des del Col·legi de l’Advocacia
s’ha impulsat i s’ha redactat la ‘Carta de Barcelona per als drets de la ciutadania en l’era digital’.,
projecte en el que ha participat Barcelona Tech City.
Què destacaríeu del projecte?
Es tracta d’un projecte que s’ha fet amb la col·laboració oberta a moltes entitats amb l’objectiu d’incorporar
opinions de diferents àmbits, no només legal sinó també
el tecnològic, acadèmic i universitari. Això és rellevant, el
treball col·laboratiu.
També s’ha de destacar el lideratge de Barcelona en
aquesta nova manera d’entendre la dada vinculada a la
persona, de protegir els seus drets. És una via més per generar posicionament i documents que consolidin aquest li-
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deratge de la ciutat comtal en l’àmbit tecnològic. La ‘Carta
de Barcelona pels drets de la ciutadania’ també reflecteix
aquesta manera de concebre l’emprenedoria que caracteritza Barcelona i l’evolució de les TIC des del respecte als
drets humans.

Adaptar l’entorn legal al sector digital és un dels
objectius de Barcelona Tech City. En quina direcció o
quins són els principals aspectes que s’han de treballar per aconseguir aquest objectiu?
Efectivament aquest és un dels nostres objectius més
importants. Per fer el nostre ecosistema més competitiu,
és molt important que els marcs legal i fiscals acompanyin.
En aquests moments la competició entre ‘hubs tecnològics’ com Londres, París, Berlín, Dublín, Amsterdam o
Lisboa és aferrissada, i un dels principals arguments competir, és a dir, per atraure talent, inversors i empreses són
aquests marcs favorables i adaptats.
En molts casos, no cal inventar la roda. Estudiant models
que s’han implementat i funcionen com per exemple al
Regne Unit (EIS i SEIS Scheme són models que funcionen molt bé), Canadà o Franca i adaptar-los, seria un pas
endavant.
Per tal de tenir més precisió en la nostra feina, hem creat
grups de treball per a diversos sectors, com turisme, legaltech, proptech, health, transformació digital, entre d’altres
per a recollir les seves necessitats sectorials.

A Barcelona Tech City conviuen professionals de
l’advocacia amb professionals d’altres branques de
coneixement. Com valora aquesta experiència?
La valoració és molt positiva. Barcelona Tech City representa més de 1.000 empreses, i més de 50 són entitats
i firmes del sector legal. La implicació de l’advocacia és
imprescindible per tres motius principals: el primer perquè
és un sector que té el repte de la transformació a través de
la tecnologia; segon, perquè una transformació tecnològica
sostenible, justa i integradora requerirà d’uns marcs ètics,
legals i fiscals acurats i tercer perquè una de les recomanacions més freqüents que fem als emprenedors és que
sempre tinguin un advocat proper des dels inicis dels projectes. És fonamental per evitar possibles conflictes futurs
amb socis i inversors.

Què el va motivar a deixar una feina còmode per
donar el salt i afrontar el repte de ser el CEO de Barcelona Tech City?
M’agraden molt els reptes. I és que hi ha moments, quan
ja tens una certa estabilitat professional, que no pots dir
que no a projectes atractius que et motiven com va ser
posar en marxa l’Associació Barcelona Tech City.

CAMBIO EN LA PROGRAMACIÓN
SUCESORIA TRAS LA REFORMA
DEL IMPUESTO DE SUCESIONES
Y DONACIONES EN CATALUÑA
Recientemente ha sido publicada la “Llei I 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals,
financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions
que incideixen en el medi ambient”, que ha supuesto un aumento considerable en el
Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Cataluña.

Alejandro Ebrat
Col·legiat núm. 12.091

C

on independencia de la oportunidad de
esta ley (ha entrado en vigor durante un
estado de alarma provocado por una pandemia causante de un aumento importante de fallecimientos, que supuestamente
tributarán por el nuevo impuesto, a partir del 1 de mayo)
, lo cierto es que aumenta la cuota del impuesto de
sucesiones y donaciones en Cataluña, mediante tres
mecanismos diferentes y que son:
Primero. - En primer lugar, se reducen las bonificaciones
que se aplican en cuota y que existían hasta ahora en
las herencias de las personas incluidas en el grupo II,
que son los hijos de 21 años o más y los ascendientes
(recordemos que en este grupo está el cónyuge que
sigue con la bonificación del 99%). Por tanto, a menos
bonificación, mayor cuota.
Se adjunta cuadro comparativo para valorar la magnitud
del cambio:

IMPORTE
HERENCIA

CUOTA A PAGAR
HASTA 30/04/20

CUOTA A PAGAR
A PARTIR REFORMA

200.000

180

3.825

300.000

1.610

10.350

400.000

1.900

19.000

500.000

3.306

27.930

600.000

6.618

41.180

1.000.000

28.490

103.137

2.000.000

152.510

323.806

3.000.000

351.697

586.000

6.000.000

1.094.383

1.526.889

Las personas del GRUPO I. (menores de 21 años)
seguirán con la escala de bonificaciones que hasta
ahora se venía aplicando, es decir, a este contingente no le afecta la reforma, en cuanto a bonificaciones
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aunque con ello perdamos la bonificación del resto
de herencia.

se refiere. En consecuencia, a partir de 1 de mayo de
2020, en las herencias en Cataluña coexistirán dos
escalas de bonificaciones, la I y la II, para los GRUPOS I y II respectivamente.
Segundo. - Se penaliza la sucesión en los supuestos que exista empresa familiar. En las herencias en
las que exista una empresa individual, o acciones y
participaciones de sociedades, en las que se aplique la reducción por empresa familiar -reducción del
95% del valor de la empresa- y además exista en la
herencia patrimonio personal no afecto a actividad
alguna, como puede ser dinero, acciones, bienes
inmuebles etc., en este tipo de herencias va a estar
muy castigada aquella parte del patrimonio que no
está afecta a la actividad, porque NO podrá aplicar
bonificación alguna.
Esto es, la asociación de empresa familiar con patrimonio personal estará castigada. Ello viene dado
porque han desaparecido las bonificaciones para
esta parte de la herencia no afecta a la actividad. Es
decir, es incompatible la reducción del 95% en el
Impuesto de Sucesiones por empresa familiar con la
bonificación general en cuota que afecta al resto del
patrimonio. O uno u otro. Podemos encontrarnos en
herencias que no podamos aprovecharnos de la reducción del 95 % en el impuesto de sucesiones por
empresa familiar, porque en la herencia existen otros
bienes de mayor importe que no podrían gozar de
la bonificación si se accediera a la reducción del 95
% por la herencia de la empresa, es decir habrá que
calcular y programar muy bien lo que más convenga
desde el punto de vista tributario. O por el contrario,
convendrá aplicar la reducción por empresa familiar,

Para ello habrá que estar muy atento al cumplimiento
de los requisitos para poder gozar de la reducción del
95% en el Impuesto de Sucesiones, ya que la Generalitat de Cataluña está extremando el control de
dicho cumplimiento y dicho sea de paso, se está demostrando que muchas empresas, pese a su convencimiento de estar al día, no cumplen los requisitos
establecidos en la legislación catalana, en especial
el relativo a las formalidades de la empresa con el directivo (contrato de trabajo fehaciente, constancia en
Junta General, en la memoria, reflejo en la nómina…)
y sobre todo, en cuanto a la a la patrimonialidad sobrevenida por el aumento de los activos financieros
ociosos en balance (tesorerías elevadas, inmuebles
no afectos o para uso de los socios…) que impide
el“acceso” a la reducción o minoran el “alcance” de
la misma.
Tercero. - En tercer lugar se instauran los coeficientes multiplicadores, tanto en herencias como en
donaciones, en función del patrimonio preexistente
del que recibe la herencia o del que recibe la donación. Es decir, ahora tendremos que tener en cuenta
el patrimonio del heredero y del donatario cuando
tengamos que calcular una herencia o una donación.
El patrimonio preexistente sólo afecta a los parientes
del GRUPO I y II.
Esto ha provocado que ya no sea tan claro el esperar a la herencia antes que hacer una donación,
como hasta ahora venía siendo aconsejable. Hasta
ahora, el punto de inflexión rozaba los 2 M de euros
(a partir de esta cifra salía más a cuenta donar que
heredar) y a partir de la reforma de abril de 2.020,
este punto de inflexión ha bajado a la cifra de
500.000 euros.

POSIBLES LINEAS DE
ACTUACIÓN INTER VIVOS
I.- DONACIONES
Como he comentado anteriormente, el punto de
inflexión se sitúa en alrededor de 500.000 euros.
Ergo si mi herencia supera este importe (para cada
heredero) es más aconsejable donarla en vida. De
hecho está proliferando este tipo de negocio jurídico
en Cataluña en el que, si media documento notarial,
los tipos son muy reducidos.
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Por ello, a partir de ahora nos encontraremos con
escenarios en los que será mucho más conveniente
efectuar donaciones en vida que esperar a la defunción. No hay que olvidar, a la hora de hacer la previsión, de los coeficientes multiplicadores en razón del
patrimonio preexistente.
Ciertamente que el dinero es el bien más óptimo
para donar, ya que no tiene ganancia. Pero si ese
dinero se invierte en un fondo de dinero o en un
fondo de renta fija y se donan estas participaciones,
el día que el donatario se las venda (que puede ser
justo después de la donación) habrá generado una
pérdida patrimonial por el importe del impuesto de
donaciones pagado, que podrá compensar de ganancias patrimoniales durante los cuatro años siguientes.
No debemos olvidar la ganancia patrimonial en renta
que se produce en sede del donante, por lo que
habrá que tener en cuenta, si se trata de bienes con
ganancia latente, lo siguiente:
• Si se dona la vivienda habitual por persona mayor
de 65 años, la ganancia quedaría exenta.
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todo, de especificar el carácter colacionable de la
misma.

III.- DISOCIAR EMPRESA FAMILIAR
DE PATRIMONIO PERSONAL
Como se ha comentado, cuando en una herencia
existe empresa familiar, no procede aplicar la bonificación general. Por ello es conveniente evitar
este perjuicio mediante la disociación de estos dos
bloques. Se trataría de donar en vida la empresa
familiar (siempre que concurran los requisitos para
ello) y dejar el patrimonio familiar para la herencia, o
viceversa, aunque en el primer supuesto la donación
estaría exenta en un 95%. Habrá que hacer cálculos.
También podemos conseguir esta disociación donando a un hijos la empresa y a otros el patrimonio
familiar. O a un hijo la empresa y a sus hijos (nietos)
el patrimonio familiar.
En todos estos supuestos de donaciones, habrá que
tener en cuenta:
• Las legítima a efectos de su cómputo

• Si se dona un bien comprado por un precio mayor
del valor real al momento de la donación, en cuyo
caso no habría ganancia.
• Si se dona un bien adquirido antes de 1994, en el
que se puedan aprovechar los coeficientes de abatimiento para reducir la ganancia en renta.

II.- RUEDA DE DONACIONES.
Como ya pasaba en las herencias a personas del
GRUPO III y IV (hermanos, tíos, sobrinos, parientes
lejanos y estaños), con una buena programación y con
un poco de tiempo, el ahorro podría ser muy considerable en el impuesto de sucesiones a través de la
rueda de donaciones cada tres años, para evitar la acumulación. Y si esa donación la realiza cada uno de los
esposos, a cada uno de sus hijos, las bases pueden
ser ciertamente altas. No olvidemos que, tras una donación, o más, las siguientes pueden estar sujetas el
coeficiente multiplicador por patrimonio preexistente.
Y puestos a hacer donaciones, no hay que olvidar
la posibilidad de reser varse el derecho de disponer, de hacer donaciones condicionadas y sobre

• La cuarta falcidia, en lo que pudiera afectar a la
herencia.
• La edad del donante, a efectos de la acumulación
en la herencia.
• La computación e imputación legitimaria, a efectos
de un correcto reparto de la herencia.
• La colación hereditaria, en caso de herederos descendientes.
• La reserva de la facultad de disponer.

IV.- PACTOS SUCESORIOS
Como siempre he dicho, a los pactos sucesorios hay que tenerles mucho respeto. Sus efectos
pueden ser muy perjudiciales. Sin embargo, hay
supuestos en los que pueden encajar y pueden
darnos un ahorro fiscal importante. En este caso
se trataría de un pacto sucesorio cumulativo en el
que se otorga de presente todo el patrimonio del
futuro causante, si bien con reserva de algún bien.
De esta manera evitaríamos la ganancia patrimonial con motivo de la entrega de presente (ya que
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este tipo de pactos tributan por sucesiones, con lo
cual están exentos de la “plusvalía del muerto”).
Se tratará de combinar posibles donaciones previas
con esta figura para conseguir un ahorro fiscal importante.
Estas donaciones previas podrían ser al mismo
beneficiario del pacto (no habría acumulación al
ser dos negocios jurídicos distintos) o bien a otro
familiar, con lo que conseguiríamos la disociación
empresa-patrimonio familiar.

POSIBLES LINEAS DE ACTUACION
MORTIS CAUSA
Si a pesar de constatar un ahorro fiscal importante, no se desea hacer movimientos en vida,
podemos minimizar el impuesto mediante la
programación sucesoria a través de disposiciones
testamentarias:

I.- DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS
Se trataría de efectuar todas aquellas disposiciones en testamento encaminadas a la disociación del
patrimonio empresarial del familiar. Ello se puede
conseguir bien a través de repartir la herencia en
bloques entre los herederos, de manera que uno de
ellos tendría el bloque empresa, o bien, tal como he
comentado en las donaciones, dejar a un hijo la empresa y a sus hijos (nietos) el patrimonio familiar, con
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las consiguientes, claro está, cautelas para que no
puedan dilapidar dicho patrimonio.

II.- DISPOSICIONES CONTRACTUALES.
Volvemos al pacto sucesorio. Pero sin entrega de presente. Ahora estamos ante una disposición de última
voluntad contractual, de tal manera que podemos
repartir el patrimonio con la misma amplitud que en
un testamento, pero garantizando la continuidad de la
empresa familiar, por ejemplo, mediante la asignación
de una manera irrevocable a una persona y dejando al
resto de herederos (por pacto o no) la restante masa
hereditario no afecta a actividad empresarial.

FÓRMULAS MIXTAS
No todo es donar o todo heredar. Podemos buscar
fórmulas mixtas muy convenientes. Es decir una
parte en donaciones y otra parte reservarla para la
herencia. Lo importante será decidir qué parte irá de
cada manera. Y también podemos combinar testamento, con pactos sucesorios para determinadas
atribuciones.
En este sentido va a tener mucha importancia la programación sucesoria a través de las pautas comentadas, ya que existen métodos para que, con tiempo,
se puedan efectuar movimientos patrimoniales para
evitar este alto coste tributario infringido a las herencias y donaciones, recientemente publicado.

ANÀLISI DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL
TRIBUNAL SUPREM, SALA PENAL, NÚM.
35/2020, DE 6 DE FEBRER: LA IMPORTÀNCIA DE
LA DENÚNCIA INTERNA, FINS I TOT ANÒNIMA,
PER A LA PREVENCIÓ I DETECCIÓ DE DELICTES
EN EL SI DE LA PERSONA JURÍDICA
Anàlisi de la STS 35/2020 on el Tribunal Suprem consent l’ús de la denúncia anònima
dins de l’empresa com a mètode vàlid per a posar en coneixement de l’òrgan de
compliment la possible comissió d’una conducta irregular o il·lícita comesa en el seu si.

Ariadna Bueno Galimany
Col·legiada Núm. 42.656

L

a implementació d’un canal de denúncies
eficaç dins de tota organització és un element clau per a la detecció precoç de pràctiques il·lícites en el seu si. L’apartat 5. 4t
de l’article 31 bis del Codi Penal recull de
manera expressa, com a condició sine qua non per a
la configuració d’un model d’organització i de gestió
penal eficaç, l’obligació d’informar dels possibles
riscos i incompliments a l’organisme encarregat de
vigilar el seu funcionament.
Una de les qüestions més debatudes sobre aquest
extrem és si el canal permet la presentació de denúncies anònimes per part dels seus membres.
La polèmica va ser generada a partir de l’Informe
Jurídic 128/2007 emès per l’Agència Espanyola de
Protecció de Dades que, després de l’anàlisi de la
creació dels sistemes de denúncies internes, va
afirmar que aquestes no podien ser anònimes si no
que havia de ‹‹garantir-se el tractament confidencial
de les denúncies presentades […] de manera que

LA IMPLEMENTACIÓ D’UN CANAL
DE DENÚNCIES EFICAÇ DINS DE TOTA
ORGANITZACIÓ ÉS
UN ELEMENT CLAU
PER A LA DETECCIÓ
PRECOÇ DE PRÀCTIQUES IL·LÍCITES EN
EL SEU SI

s’eviti l’existència de denúncies anònimes,
garantint-se
l’exactitud i
integritat de
la informació
continguda en
aquests sistemes».

Malgrat això,
l’Agència Espanyola de
Protecció de
Dades va canviar el seu criteri a partir de
la nova redacció de l’article
24 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals, el
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qual preveu la licitud de posar en coneixement d’una
entitat actes contraris a la normativa de manera anònima.
El Tribunal Suprem, no obstant això, no s’havia pronunciat sobre aquest tema fins a la recent sentència núm. 35/2020, de 6 de febrer (ponent: Excm. Sr.
Vicente Magro Servet). En aquesta Sentència, la qual
és objecte de la present anàlisi, s’emfatitzen tres
aspectes essencials sobre el canal de denúncies: (i)
la importància de la denúncia interna presentada com
“notitia criminis”, (ii) la possibilitat de presentar la denúncia de manera anònima amb efectes vàlids, i (iii)
el deure de protegir al denunciant davant possibles
represàlies pel fet d’haver posat en coneixement de
l’empresa la comissió de pràctiques delictives en el
seu si.
Abans de començar a analitzar aquestes interessants
conclusions, és important conèixer, en primer lloc,
el context i els fets que van ser enjudiciats per l’Alt
Tribunal.
Segons els fets provats de la sentència, l’acusació
particular era una important empresa en el sector
de fabricació de ferro i acer. Per a poder dur a terme
la seva activitat empresarial, la referida societat
adquiria material de ferralla a fi de transformar-la en
acer. No obstant això, a partir d’una denúncia interna
anònima rebuda l’any 2012, els directius de la companyia van tenir coneixement que alguns dels seus
treballadors estaven realitzant maniobres fraudulentes de comú acord amb els proveïdors de ferralla.
En concret, els proveïdors de la societat enviaven
càrregues de ferralla barrejada amb estèrils (això és,
materials de desfet no reciclables en ferro ni en acer)
en un percentatge molt superior a l’habitual en el
sector de deixalleria, de manera que, quan arribava
la càrrega de ferralla a l’empresa transformadora, els
classificadors realitzaven un descompte per estèrils molt inferior a la quantitat que realment estava
barrejada amb la ferralla útil. La societat perjudicada
per aquesta conducta pagava per ferralla convertible
estèrils inservibles per a la transformació i, a canvi
d’aquesta maniobra, els classificadors de ferralla rebien quantitats periòdiques de diners que oscil·laven
entre els 2.000 € i 6.000 €.
Malgrat que la societat no disposava d’un programa
de compliment normatiu, el Tribunal Suprem destaca
de manera molt notable el pioner mecanisme intern
de denúncies per a alertar als directius de la comissió d’un il·lícit penal en el si de l’empresa, conside-
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RESPECTE A L’OBLIGACIÓ D’INFORMAR DELS POSSIBLES RISCOS I
INCOMPLIMENTS
PER PART D’UNA
ORGANITZACIÓ A
L’ORGANISME ENCARREGAT DE VIGILAR EL SEU FUNCIONAMENT, UNA
QÜESTIÓ MOLT DEBATUDA ÉS SI EL
CANAL PERMET LA
PRESENTACIÓ DE
DENÚNCIES ANÒNIMES PER PART DELS
SEUS MEMBRES.

rant-la “notitia
criminis” per
a la incoació
d’una recerca
interna:

‹‹Sobre aquesta necessitat
d’implantar
aquests canals
de denúncia, i que es
va veure en
aquest cas
amb una alta
eficàcia en
constituir l’inici
de la recerca
com “notitia
criminis” es
recull per la
doctrina referent a això que
la Directiva es
justifica en la
constatació
que els informants o denunciants són el llit
més important
per a descobrir
delictes de frau
comesos en el
si d’organitzacions; i la principal raó per
la qual persones que tenen
coneixement
de pràctiques
delictives en
la seva empresa, o entitat pública, no procedeixen a
denunciar, és fonamentalment perquè no se senten
prou protegits contra possibles represàlies provinents de l’ens les infraccions del qual denuncia».
La normativa europea a la qual fa esment la Sala és
la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu
i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la
protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, el període de transposició
de la qual finalitza el 17 de desembre de 2021(excepte en algunes tipologies d’empreses taxades).
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Referent a això, l’article 19 de la Directiva preveu
mesures de protecció per a les persones alertadores,
entre elles, la prohibició de represàlies (a tall d’exemple, es destaca la prohibició de l’acomiadament, de
la degradació de categoria o de la denegació d’ascensos, del canvi d’ubicació del lloc de treball, de la
reducció salarial o de la denegació de formació, entre
altres). En tot cas, haurem d’esperar a la transposició de la Directiva per a determinar quines seran les
mesures aplicables en el nostre ordenament jurídic
intern, sense oblidar que la Directiva estableix l’amortització mínima a nivell europeu.
Seguint amb
l’anàlisi de la
Sentència, el
Tribunal Suprem conclou
en la validació
de la denúncia
anònima com a
element necessari per a garantir l’eficàcia
d’un programa
de compliment
normatiu perquè, en virtut
d’aquesta, es
pretén aconseguir un doble
objectiu: (i)
d’una banda,
descoratjar
als possibles
infractors de
dur a terme una
conducta il·lícita, ja que seran
probablement
destapats pels
seus propis
companys; i, (ii)
per l’altre, obrir
un procediment
de recerca intern en la pròpia empresa i, en el seu
cas, una posterior recerca per part de les autoritats
policials:

EL TRIBUNAL SUPREM DESTACA DE
MANERA MOLT NOTABLE EL PIONER
MECANISME INTERN DE DENÚNCIES PER A ALERTAR
ALS DIRECTIUS DE
LA COMISSIÓ D’UN
IL·LÍCIT PENAL EN
EL SI DE L’EMPRESA,
CONSIDERANT-LA
“NOTITIA CRIMINIS” PER A LA INCOACIÓ D’UNA RECERCA INTERNA

‹‹Ha de destacar-se, en conseqüència, que la implantació d’aquest canal de denúncies, forma part
integrant de les necessitats a les quals abans hem
fet referència del programa de compliment normatiu,
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EL TRIBUNAL SUPREM CONCLOU
EN LA VALIDACIÓ
DE LA DENÚNCIA
ANÒNIMA COM A
ELEMENT NECESSARI PER A GARANTIR L’EFICÀCIA D’UN
PROGRAMA DE
COMPLIMENT NORMATIU (...)

ja que amb el
canal de denúncies qui pretengui, o planegi,
dur a terme
irregularitats coneixerà que des
del seu entorn
més directe
pot produir-se
una denúncia
anònima que
determinarà
l’obertura d’una
recerca que
retalli immediatament la
mateixa».

En el supòsit de
fet analitzat, la
Sala va aplaudir la denúncia
anònima del
treballador que
va alertar de
l’il·lícit penal comesa en el si de l’organització i va
considerar necessària la correlació entre un programa
de compliment normatiu en l’empresa i la comunicació interna de la mateixa a fi de conèixer les possibles
irregularitats comeses en el seu si:
‹‹Resulta, doncs, necessària la correlació entre un
programa de compliment normatiu en l’empresa per
evitar i prevenir els delictes comesos per directius i
empleats ad intra, com aquí va ocórrer amb els tres
empleats, a fi de potenciar el control intern i el coneixement de directius i empleats de la possibilitat
que dins de la seva empresa, i davant el coneixement
d’alguna irregularitat, com aquí va ocórrer, perjudica la
pròpia empresa i, al final als propis treballadors (…)».
Per tot això, cal concloure que el Tribunal Suprem
consent l’ús de la denúncia anònima dins de l’empresa com a mètode vàlid per a posar en coneixement
de l’òrgan de compliment la possible comissió d’una
conducta irregular o il·lícita comesa en el seu si.
Aquesta denúncia, fins i tot sent anònima, és totalment vàlida per a donar inici a un procediment de
recerca intern amb l’objectiu d’esclarir els fets i, en el
seu cas, reportar els resultats obtinguts a les autoritats competents a fi que siguin elles les que incoïn el
corresponent procediment judicial.

Tu poses les històries
i nosaltres el moment
VOLUNTARIAT ICAB, COMPANYS I COMPANYES PER A COMPANYS I COMPANYES
Per a més informació: www.icab.cat
Telèfon: 936 011 252
Correu electrònic: voluntaris@icab.cat

ENTRE NOSALTRES

Mª del Pilar Tintoré Garriga
Presidenta de la Secció
d’Infància i Adolescència
de l’ICAB
Col·legiada Núm. 27.019

NOVETATS DEL
PROJECTE DE
LLEI ORGÀNICA
DE PROTECCIÓ
INTEGRAL A
LA INFÀNCIA I
L’ADOLESCÈNCIA
DAVANT LA
VIOLÈNCIA

Per fer efectius els compromisos internacionals
adquirits per Espanya en matèria de protecció de
menors d’edat, el passat dia 9 de juny de 2020 el
Govern va aprovar la Llei Orgànica de Protecció
Integral a la Infància i l’Adolescència davant de la
Violència en el marc del que disposa l’art. 44 de
la Convenció sobre els Drets de l’Infant i en les
diferents Observacions del Comitè dels Drets de
l’Infant de les Nacions Unides. En la mateixa línia
la llei compleix amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de l’ONU,
en concret l’ODS núm. 16.2 “ Posar fi al maltractament, l’explotació, la «trata» i totes les formes de
violència i tortura contra els nens”.
Són nombroses les modificacions legislatives que
deriven d’aquesta Llei Orgànica de caràcter integral,
per afectar a tots els àmbits i sectors de la vida
de la població infantil: familiars, educatius, serveis
socials, sociosanitaris, mitjans de comunicació i
tecnològics, esportius, oci, forces de seguretat,
operadors jurídics. Per destacar alguna de les seves
novetats, en matèria de sostracció internacional de
menors, es modifica de l’article 225 bis del Codi
Penal, pel que podran ser subjectes actius del delicte de sostracció internacional de menors qualsevol dels dos progenitors, tant el custodi com el no
custodi. Per aclarir possibles dubtes interpretatius
també es modifica l’article 154 del Codi Civil establint amb claredat que la facultat de decidir sobre
la residència dels menors d’edat forma part del
contingut de la potestat parental, sense importar el
règim de guarda o custòdia, de manera que excepte
suspensió, privació de la potestat o atribució exclusiva d’aquesta facultat a un dels progenitors, es
requerirà el consentiment de tots dos o autorització
judicial per al trasllat del menor d’edat. Aquest canvi
completa la vigent redacció de l’article 158 del Codi
Civil, que contempla les mesures de protecció necessàries per evitar la sostracció dels fills per algun
dels progenitors.
En l’àmbit penal es creen nous tipus delictius per
conductes realitzades a través de mitjans tecnològics i de la comunicació que poguessin produir
riscos greus per a la vida i integritat dels menors
d’edat, i s’incorpora l’edat com una causa de dis-
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criminació dins de la regulació dels delictes d’odi.
Així mateix s’ha incorporat una excepció al règim
general de dispensa de l’article 261 de la LECrim,
determinant l’obligació del cònjuge i familiars propers a aquesta persona infractora quan el fet sigui
un delicte greu comès contra una persona menor
d’edat. D’una banda, s’estableix com a obligatòria la
imposició de la pena de privació de la pàtria potestat
als autors de delictes
d’homicidi o assassiLA LLEI ESTAnat quan l’autor i la
víctima tinguessin un
BLEIX LA CREAo filla en comú i
CIÓ DE “JUTJATS fill
quan la víctima fos el
fill o filla de l’autor.
DE VIOLÈNCIA

CONTRA LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA”

A nivell processal
penal, la novetat
més rellevant és la
regulació dels requisits necessaris per
a la validesa de la
prova preconstituïda
com a instrument
per evitar la victimització secundària dels Menors no Acompanyats
(NNA), convertint en excepció la declaració en judici
dels menors de catorze anys o de les persones amb
discapacitat necessitades d’especial protecció, sent
la norma general la pràctica de la prova preconstituïda en fase d’instrucció i la seva reproducció en
l’acte del judici i sempre interessada per una de les
parts. D’altra banda, s’estén el temps de prescripció
d’aquells delictes més greus, com el d’abusos sexuals, començant el còmput del termini de prescripció
en el moment en què la víctima compleixi els trenta
anys d’edat.
També, es modifica la Llei 15/2015, de 2 de juliol,
de la jurisdicció voluntària, amb la finalitat d’assegurar el dret dels nens, nenes i adolescents a ser
escoltats en aquells expedients del seu interès,
salvaguardant el seu dret de defensa, i garantint la
seva intimitat, regulant l’aixecament d’una acta de
l’exploració pel LAJ, en tot cas, en el qual es reflectiran aquelles manifestacions realitzades pel NNA
que es consideren imprescindibles per significatives. Aquesta acta s’ha de traslladar a les persones
interessades.
Un altre dels grans avanços derivats d’aquesta
norma és el reconeixement del dret a l’assistència
jurídica gratuïta als nens, nenes i adolescents i les
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persones amb discapacitat necessitats d’especial
protecció, amb independència dels seus recursos
per litigar, quan siguin víctimes de delictes d’homicidi, de lesions dels articles 149 CP i 150 CP,
delicte de maltractament habitual de l’art. 173.2 CP,
contra la llibertat i indemnitat sexual i tràfic d’éssers
humans. El dret a la justícia gratuïta és un pas més
cap al compliment d’estàndards internacionals que
advoquen com a garantia dels seus drets la implementació de la figura del lletrat dels NNA. Exigències
recollides en normes
internacionals com
EL DRET A LA
ara l’article 4 del ConJUSTÍCIA GRAveni Europeu sobre
l’Exercici dels Drets
TUÏTA ÉS UN
dels Infants, tot i que
PAS MÉS CAP AL
encara queda molt
recorregut per a la
COMPLIMENT
regulació completa
D’ESTÀNDARDS
d’aquesta figura.

INTERNACIONALS QUE ADVOQUEN COM A
GARANTIA DELS
SEUS DRETS LA
IMPLEMENTACIÓ DE LA FIGURA DEL LLETRAT
DELS MENORS
NO ACOMPANYATS

Finalment, destacar
que la llei estableix
la creació de “jutjats de violència
contra la Infància i
l’Adolescència “ dins
de l’ordre penal i
l’especialització dins
de l’ordre jurisdiccional civil en Infància,
Família i capacitat,
ressaltant la necessitat que tots aquells
professionals vinculats amb la infància,
adquireixin una formació específica en
la matèria de drets
de la infància i l’Adolescència, exigint-se
la formació i proves selectives d’especialització per
a jutges, magistrats i fiscals.
En conclusió, totes les modificacions legislatives
derivades d’aquesta llei tenen com a finalitat un enfortiment del marc civil, penal, administratiu, laboral
i processal vigent, que permeti assegurar la tutela
judicial efectiva dels nens, nenes i adolescents víctimes de violència, amb una clara visualització de la
responsabilitat de tots davant aquesta realitat social,
prioritzant la prevenció com a forma d’evitar la violència i establint mesures de protecció i de reparació.

ENTRE NOSALTRES

¿VULNERACIÓN
DE DERECHOS
Y LIBERTADES
FUNDAMENTALES
RECONOCIDOS
EN EUROPA POR
LA CRISIS DE LA
COVID-19?
Por los miembros del GAIE:
Beatriz Gil Vallejo
Colegiada Núm. 22.154
Santiago Nadal Arce
Colegiado Núm. 14.214

El GAIE, se halla adscrito a la Comisión Delegada de
Relaciones Internacionales del Colegio de la Abogacía
de Barcelona, y tiene la vocación de promover y difundir
el ¨Derecho Europeo¨, y aproximar así los mecanismos
de defensa de los derechos fundamentales de la Unión
Europea para todos los colegiados, así como colaborar
en proyectos en defensa de los Derechos fundamentales
como el Observatorio internacional para la abogacía en
riesgo (OIAD) en defensa abogacía amenazada o el acuerdo en vías de formalización con Human Rights Watch.
Habiendo vivido una situación tan excepcional como ha
sido el ¨Estado de Alarma¨, nos ha parecido oportuno y
conveniente, preparar un “breve dossier” cuyo extracto presentamos en este artículo, en el que repasamos
algunos “Derechos fundamentales”, que pueden haberse
visto limitados durante esta grave crisis sanitaria. El dossier completo lo podéis consultar en www.icab.es, dentro
de la Comisión de Relaciones Internacionales, apartado
“Documentación”.
Vamos a analizar, si los Derechos y Libertades, conquistados por Europa, después de la 2ª Guerra Mundial, han
resistido a la pandemia, o si por el contrario, están también, siendo víctimas de la “COVID-19”, y en este caso,
qué “secuelas” pueden haber sufrido estos derechos y
libertades reconocidos en: la carta de Derechos fundamentales de la UE (Niza, 2000); Convenio Europeo de
Derechos Humanos y Libertades fundamentales ( Roma,
1950) y en la Carta Social Europea (Turín, 1961).

Cristina del Alcázar Viladomiu
Colegiada Núm. 32.424
Marta Montserrat Areny Guerrero
Colegiada Núm. 22.732
Silvia Soler Huete
Colegiada Num. 17.119

1. INTRODUCCIÓN. PRESENTACIÓN DEL GAIE
El pasado mes de Noviembre quedó constituido, el
grupo de Abogad@s especialistas en Instituciones Europeas: “GAIE”.

2. DERECHO A LA SALUD (INDIVIDUAL Y
COLECTIVA) Y LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
*El Derecho a la salud es un derecho fundamental reconocido: en el Art. 43 de nuestra Constitución. En el Art.
35 DDFF (UE) carta de los Derechos fundamentales de la
Unión Europea. En el Art. 8 CEDH (del convenio Europeo
de Derechos Humanos)
*El derecho a un proceso con todas las garantías forma
parte, del derecho a la tutela judicial efectiva, es igualmente un derecho fundamental reconocido: en el Art. 24 de
la Constitución, en el Art.47 de la Carta DDFF (UE) y en el
Art.6 del CEDH.
El Real Decreto-ley 16/2.020 de 28 de abril, ha previsto la
preferencia de las vistas telemáticas hasta tres meses después del fin del estado de alarma.
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En el camino hacia una justicia digital será necesario ponderar ambos derechos.

3. CORONAVIRUS Y DDHH:
LIBERTAD DE MOVIMIENTO, LIBERTAD DE
EXPRESIÓN, DERECHO A LA INTIMIDAD
La crisis del coronavirus y el consiguiente Estado de Alarma decretado por el Gobierno ha incido en los Derechos
Fundamentales de los ciudadanos españoles, en diversas
maneras. Unas son ya efectivas; otra ¨amenazan¨ con instalarse pronto.
I. Confinamiento y libertad de movimiento
- Residencia Forzosa
El Gobierno, ha establecido medidas de residencia forzada de los ciudadanos en sus hogares. ¿Que dice nuestro
Derecho? El Art.19 de la Constitución Española, y La Carta
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconocen y regulan: el Derecho de toda persona que se encuentre legalmente en el territorio de un Estado, a circular
libremente en él, y, a escoger libremente su residencia.
Todo ciudadano de la Unión tiene derecho a circular y residir libremente en el territorio de los estados miembros.
II. ¨Fake news¨ y libertad de expresión
Actualmente se regula Art. 510. del Código Penal, los
llamados “delitos de odio”. Durante la vigencia del estado
de alarma se observó que al amparo de este delito, se
está utilizando más alla de su objetivo inicial para controlar la libertad de expresión por Internet. Ello vulneraría
los siguientes preceptos legales: los Art, 18 y 20 de la
Constitución Española. Art. 10. del CEDH y Art.11. Carta
de derechos fundamentales de la unión europea.
III. Derecho a la intimidad
Ante la declaración del estado de alarma, las grandes empresas de telefonía han puesto a disposición del gobierno
los datos de los usuarios de teléfono móvil. En nuestro
derecho precisamente, se reconoce, el Derecho al honor, a
la intimidad, y a la propia imagen: art.18 de la Constitución
Española.; art.1de la Ley orgánica de Protección al honor y
la propia imagen. art. 5, 6 y 8 de la Ley Orgánica de Protección de datos; art. 8 Convenio de Derechos Humanos.

4. LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD Y
EL DERECHO A LA VIDA INTIMA Y FAMILIAR
La privación de libertad, además de comportar el sufrimiento inherente de verse privado del derecho a la autodeterminación personal, también inflige el sufrimiento añadido de

©️ Council of Europe

ver diluido el derecho a la vida íntima y familiar contenido
en el Art. 8 del CEDH de invocación y aplicación directa.
Con el fin de paliar esa merma entre el derecho a la vida
íntima y familiar, se han incentivado mecanismos de telecomunicación electrónicos tales como videoconferencias. Sin embargo, la implantación de sistemas digitales no pueden quedarse para sustituir los contactos de
carácter personal, sino solo para constituirse como un
tipo de comunicación más, con carácter acumulativo,
manteniéndose así las visitas orales íntimas, familiares,
y comunicaciones escritas y telefónicas ya existentes,
tal y como aluden las Reglas Nelson Mandela. En caso
contrario, el derecho no se ve fortalecido sino que sufriría una injerencia no justificada, habiendo dictado el
TEDH abundante jurisprudencia sobre el deber de la
administración de procurar ese contacto (STEDH Khoroshenko v. Russia 110)

5. CRISIS SANITARIA Y DERECHO DE PROPIEDAD
El Derecho a la propiedad privada está regulado en el Art.
33 C.E. Este Derecho a la propiedad, precisamente, es uno
de los derechos que puede ser limitado, ante la declaración
del Estado de alarma, con la correspondiente compensación (artículos 33.2 CE y 3.2 Ley Orgánica 4/1981, de 1 de
junio, de los estados de alarma, excepción y sitio).
Dentro de la casuística de la COVID-19, las medidas que han
podido afectar y limitar el derecho de propiedad son de dos
tipos: la intervención directa de recursos ( mascarillas, respiradores, test); la intervención en la economía de mercado,
mediante normas de política social, como regulación máxima
del precio de mascarillas, así como la reducción de rentas.

D’UN COP D’ULL

LA 27a EDICIÓ DE LA WORLD LAW CONGRES S’INICIA AMB UNA SESSIÓ
PRÈVIA REALITZADA A L’ICAB
El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, va inaugurar telemàticament la 27 edició de la World Law Congress 2021
que arrenca amb un nou format que inclouen sessions prèvies que es converteixen en l’avantsala de l’esdeveniment
jurídic més important a nivell internacional. Aquesta primera sessió inicial va tenir lloc al Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona, en el marc d’un acte institucional telemàtic, que a més del ministre, va comptar amb la participació de Mª
Eugènia Gay, degana de l’ICAB i presidenta del capítol espanyol de la World Jurist Association, la ministra de Justícia
de Colòmbia, Margarita Cabello, el procurador general del país, Fernando Carrillo, que és, a més, president de la World
Law Congress 2020, Javier Cremades, Viviane Reding, exvicepresidenta de la Comissió Europea, Manuel Aragón Reyes,
director acadèmic de la WLC i magistrat emèrit del Tribunal Constitucional d’Espanya, i Enrique Sanz Fernández-Lomana,
president de Mutualidad de la Abogacía.

L’ADVOCACIA I LA PROCURA DAVANT EL POST COVID-19

El Col·legi de l’Advocacia i el Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona van organitzar un webinar per
analitzar els reptes i oportunitats que la COVID-19 planteja a ambdós col·lectius professionals. La sessió, celebrada
de forma on-line el passat 12 de juny, va comptar amb la participació de la degana del Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona, Mª Eugènia Gay i el degà del Col·legi de Procuradors de Barcelona, Ángel Quemada. La moderació va
anar a càrrec del periodista especialitzat en temes de tribunals de El Periódico de Catalunya, Jesús Albalat.
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LA TRANSCEDÈNCIA DELS INFORMES ORALS EN UN JUDICI PENAL

La Secció de Dret Penal del Col·legi va organitzar una conferència on-line sobre ‘La transcendència dels informes
orals en un judici penal’ en la qual hi van participar com a ponents els advocats Jordi Pina, Cristóbal Martell i Olga
Tubau. La degana de l’ICAB, Mª Eugènia Gay, va presentar l’acte, celebrat el dia 13 de juliol, i va moderar el diputat de
la Junta de Govern Carlos Echavarri.

PACTA SUNT SERVANDA VS CLÀUSULA REBUS EN CONTRACTES
D’ARRENDAMENTS DE LOCALS DE NEGOCI

La Comissió de Normativa de l’ICAB i la Secció de Dret Civil van organitzar una conferència telemàtica per abordar la disjuntiva entre el principi de ‘pacta sunt servanda’ i la clàusula rebus sic stantibus’ per fer front a la situació
provocada per la COVID-19 en els contractes d’arrendament de locals de negoci. Els ponents van ser Fernando
Lacaba, magistrat, president de l’Audiència Provincial de Girona; Javier Orduña, exmagistrat de la Sala 1a del TS i
Catedràtic de Dret Civil de la Universitat de València i Jesús Sánchez secretari de la Junta de Govern de l’ICAB
Marta Legarreta, secretària de la Secció de Dret Civil de l’ICAB va presentar la conferència i la diputada de la Junta
de Govern del Col·legi Cristina Vallejo la va moderar. Chantall Moll, vicepresidenta de la Secció de Dret Civil del
Col·legi va actuar com a relatora.

D’UN COP D’ULL

IMPLICACIONS DE LA COVID-19 EN EL DRET DE FAMÍLIA

La Secció de Dret de Família i el deganat del Col·legi van organitzen una conferència on-line per analitzar l’impacte de
l’estat d’alarma i la COVID-19 en el Dret de Família. La sessió -que es va realitzar el passat 28 de maig, va comptar
amb la presentació de la degana de la Corporació, Mª Eugènia Gay i va ser moderada per Joaquim de Miquel,
vicedegà de l’ICAB i Cristina Díaz-Malnero, presidenta de la Secció de Família del Col·legi. Hi van participar com a
ponents Regina Selva, magistrada titular del Jutjat de Primera Instància 18 de Barcelona; Maria Isabel Hernando,
magistrada del Jutjat de Primera Instància 16 de Barcelona; Pascual Ortuño, magistrat de la Secció 12a de l’Audiència
Provincial de Barcelona i Francisco Javier Pereda; magistrat de la Secció 18a de l’Audiència Provincial de Barcelona.

COVID-19 I REEQUILIBRI ECONÒMIC EN ELS CONTRACTES PÚBLICS

El dimecres 10 de juny, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) juntament amb el Col·legi d’Advocats de Madrid
(ICAM) van celebrar una conferència on-line per analitzar l’aplicació de la clàusula ‘rebus sic stantibus’ en la contractació pública. La presentació de l’acte va anar a càrrec de la diputada de la Junta de Govern de l’ICAB de Susana
Ferrer i d’Eugenio Ribón, diputat de la Junta de Govern de l’ICAM. Alberto Dorrego de Carlos, president de la Secció
de Dret Administratiu del Col·legi d’Advocats de Madrid va moderar la taula formada pels catedràtics de Drets Administratiu Joaquín Tornos, Javier Guillén i Tomás Ramón Fernández i l’advocat José Alberto Navarro.
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GESTIÓ DEL DESPATX A LA NOVA REALITAT POST-COVID-19

L’ICAB va organitzar una conferència per abordar quines eines i estratègies ha de tenir en compte l’advocacia a l’hora
de gestionar el despatx davant el nou context generat arran de la COVID-19. La sessió, realitzada el 4 de juny, va ser
presentada per la degana del Col·legi, Mª Eugènia Gay i moderada per Yvonne Pavía, diputada de la Junta de Govern
de l’ICAB. La ponència va anar a càrrec de l’experta en màrqueting Eugenia Navarro i de Jordi Estalella, vocal de la
Comissió de Transformació Digital de l’ICAB.

EFECTES JURÍDICS DE LA COVID-19 EN DRET DE LA CONSTRUCCIÓ

Les Seccions de Dret Civil i de Dret de la Construcció de l’ICAB van organitzar el dia 26 de maig una conferència
on-line per analitzar la problemàtica jurídica originada per les mesures legals adoptades pel Govern amb motiu de la
pandèmia de la COVID-19 en els contractes d’arrendament d’obra immobiliària. La sessió, moderada pel diputat de la
Junta de Govern del Col·legi Alejandro Fuentes-Lojo Rius va comptar amb les intervencions de Chantal Moll de Alba,
vicepresidenta de la Secció de Dret Civil del Col·legi, Paco Echeverría Summers, vocal de la Comissió de Codificació
de Catalunya, i José Manuel Garrido Gómez, president de la Secció de Dret de la Construcció de l’ICAB.
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LA LEY MEDIACIÓN Y
ARBITRAJE [EN LÍNIA]
Editor: Las Rozas, Madrid:
Wolters Kluwer España
Periodicitat: Trimestral
1r. fasc: N. 01 (enero-marzo 2020)
Accessible només des de la
Sala Multimèdia de la Biblioteca
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MONOGRAFIES
DRET ADMINISTRATIU
FUERTES LÓPEZ, FRANCISCO
JAVIER, PALOMAR OLMEDA,
ALBERTO
Cuestiones prácticas del
derecho de extranjería: 236
preguntas y respuestas.
Las Rozas (Madrid):
Sepín, 2020.
eBook Biblioteca Digital

SÁNCHEZ LEGIDO, ÁNGEL
Controles migratorios y
derechos humanos. Valencia:
Tirant lo Blanch, 2020.
[351.756San]

DRET CIVIL
Arrendamientos de locales y
viviendas según RDL 15/2020
y 11/2020 (COVID-19): 50
preguntas y respuestas. Las
Rozas (Madrid): Sepín, 2020.
eBook Biblioteca Digital
BUSTO LAGO, JOSÉ MANUEL
(COORD.)
Reclamaciones de
consumo: materiales para la
construcción de un tratado de
derecho de consumo. 4ª ed.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2020.
[347.731(46)Rec]

REVISTA DE DERECHO
PÚBLICO: TEORÍA Y MÉTODO
[EN LÍNIA]
Editor: Madrid: Marcial Pons
Ediciones Jurídicas y Sociales
ISSN: 2695-7191
Periodicitat: Semestral
1r. fasc: Vol 1 (2020) , 2020
Accés lliure Biblioteca Digital

DESTAQUEM
“TARJETAS Y CRÉDITO
REVOLVING”, En: Revista jurídica
sobre consumidores y usuarios,
n. 7, febrero 2020, 191 p.
Accessible només des de la sala
Multimèdia de la Biblioteca
“SISTEMA ELECTORAL”, En:
Teoría y realidad constitucional,
2020, n. 45, 625 p.
Accés lliure Biblioteca Digital
[http://revistas.uned.es/index.
php/TRC/index]
“BIOÉTICA Y MEDICINA
INTENSIVA” [EN LÍNIA], En:
Revista de bioética y derecho,
n. 48, 2020, 191 p.
Accés lliure Biblioteca Digital
[https://revistes.ub.edu/index.
php/RBD/issue/view/2096]

GONZÁLEZ GARCÍA, JULIO V.
Enajenación de los bienes
públicos.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2020.
[351.778.4(46)Gon]
eBook Biblioteca Digital
GOSÁLBEZ PEQUEÑO,
HUMBERTO
La denuncia administrativa:
el régimen de la Ley
39/2015, de 2 de octubre,
de Procedimiento
Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[35.077.3(46)”2015”Gos]
Las Notificaciones
administrativas: ¿cómo,
cuándo, dónde y a quién?.
Las Rozas (Madrid):
Sepín, 2020.
eBook Biblioteca Digital
RANDO BURGOS, ESTHER
Régimen jurídico de la
gestión territorial.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2020.
[351.778.5(46)Ran]
eBook Biblioteca Digital

PUIG BLANES, FRANCISCO DE
PAULA, SOSPEDRA NAVAS,
FRANCISCO JOSÉ (COORDS.)
Comentarios al Código Civil
de Cataluña. 3ª ed. Cizur
Menor (Navarra): Civitas
Thomson Reuters, 2020. 2 vols.
[347(46.71)Com]
Responsabilidad civil médica
por contagio. Las Rozas
(Madrid): Sepín, 2020.
eBook Biblioteca Digital
RIBÓN SEISDEDOS, EUGENIO
Cláusula IRPH: cómo
efectuar una reclamación
judicial: análisis práctico
y formularios. Las Rozas
(Madrid): Sepín, 2020.
eBook Biblioteca Digital

DRET CONSTITUCIONAL
La compensación del art.
1438 CC en el régimen
económico de separación. Las
Rozas (Madrid): Sepín, 2020.
eBook Biblioteca Digital
El contrato de mandato. Las
Rozas (Madrid): Sepín, 2020.
eBook Biblioteca Digital
FUENTES-LOJO RIUS,
ALEJANDRO (COORD.);
ELORRIAGA BASOA, ESTIBALIZ
(COL.)
Arrendamientos urbanos
y turísticos: guía práctica
sobre alquileres urbanos,
con especial atención a los
arrendamientos de vivienda y
turísticos.
A Coruña (Galicia):
Colex, 2019.
[347.453.3(46):338.48Arr]

APARICIO SALOM, JAVIER,
VIDAL LASO, MARÍA
Estudio sobre la protección
de datos. 5ª ed. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[342.738(46)”2018”Apa]
ARROYO GIL, ANTONIO,
BILBAO UBILLOS, JUAN
MARÍA, ELVIRA PERALES,
ASCENSIÓN (AUT.) [I 5 MÉS]
De la intimidad a la vida
privada y familiar: un
derecho en construcción.
Valencia: Tirant lo Blanch,
2020. [342.738(46)Del]
eBook Biblioteca Digital
OVEJERO PUENTE, ANA MARÍA
Los derechos humanos en
el ámbito empresarial: qué,
cómo y por qué es posible
regular en la materia.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2020.
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[342.7(46)Ove]
eBook Biblioteca Digital

PABLO VARONA, CARLOS DE
El régimen fiscal de los planes
de pensiones en favor de
personas con discapacidad.
Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters,
2019. [347.734(46):368.43Pab]
PÉREZ LARA, JOSÉ MANUEL
Medidas de carácter
tributario adoptadas por
el COVID-19. Valencia:
Tirant lo Blanch, 2020.
[351.77(46):336.2Per]
eBook Biblioteca Digital

Passenger rights: report.
Brussels:
European Union, 2020.
eBook Biblioteca Digital

DRET FISCAL
El embargo por deudas
tributarias en el régimen
económico matrimonial de
separación de bienes.
Las Rozas (Madrid):
Sepín, 2020.
eBook Biblioteca Digital
MANZANO SILVA, ELENA
¿Tiene futuro el impuesto
sobre sucesiones y
donaciones?.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2020.
[336.226.22(46)Man]
eBook Biblioteca Digital

DRET LABORAL
ALFONSO MELLADO,
CARLOS L., ALMENDROS
GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL,
FABREGAT MONFORT,
GEMMA (COORDS.) [I 6 MÉS]
La regulación legal
y convencional
del tiempo de trabajo.
Madrid: Fundación
1º de Mayo: Francis Lefebvre-El
Derecho, 2020.
[331.811(46)Reg]

Thomson Reuters, 2020.
[331(46)Der]
IGLESIAS CABERO, MANUEL
(COORD.); CANDAMIO
BOUTUREIRA, JOSÉ JUAN
(COL.)
Contingencias
profesionales: guía práctica
sobre los accidentes de
trabajo y enfermedades
profesionales.
A Coruña (Galicia):
Colex, 2019.
[331.823(46)(036)Con]

DRET INTERNACIONAL
FERNÁNDEZ GAZTEA,
JOSEBA
Cooperación procedimental
en la Unión Europea: límites
jurisdiccionales.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2020.
[341.649(4-672UE)Fer]
eBook Biblioteca Digital
LLORENTE SÁNCHEZ-ARJONA,
MERCEDES
La Orden europea de
investigación y su
incorporación al derecho
español.
Valencia: Tirant lo Blanch,
2020. [343.132(4-672UE)Llo]
eBook Biblioteca Digital

MARTÍN LÓPEZ, JORGE,
PÉREZ BERNABEU, BEGOÑA
(DIRS.)
Seguridad jurídica y derecho
tributario: presente y futuro.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[336.2(46)Seg]

ALFONSO MELLADO,
CARLOS L., FABREGAT
MONFORT, GEMMA (DIRS.)
GPS laboral:
guía profesional.
6ª ed. Valencia:
Tirant lo Blanch, 2020. [PRA]
eBook Biblioteca Digital
CABALLERO,
JOSÉ MARÍA
Seguridad Social y
asignaciones internacionales.
Madrid: Francis Lefebvre, 2020.
[368.4(46)Cab]
Cómo proceder
ante un ERTE.
Las Rozas (Madrid):
Sepín, 2020.
eBook Biblioteca Digital

VÍRSEDA FERNÁNDEZ,
MARÍA DEL CARMEN
Unión Europea: principios,
competencias, primacía,
impacto de las sentencias,
política exterior.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[341.176(4-672UE)Vír]

FERRANDO GARCÍA,
FRANCISCA, LUJÁN ALCARAZ,
JOSÉ (DIRS.)
Derecho sustantivo y proceso
laboral: repercusión procesal
de las reformas sustantivas
laborales.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi

LÓPEZ TERRADA, EVA
El régimen jurídico del
personal laboral al servicio
de la administración española
en el exterior: especial
referencia a las cuestiones
relativas a la competencia
judicial y determinación
de la ley aplicable. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2020.
[331.113.7(46):35.08Lop]
ROQUETA BUJ, REMEDIOS
Los expedientes de regulación
de empleo temporal. Valencia:
Tirant lo Blanch, 2020.
[331.63(46)Roq]
eBook Biblioteca Digital
SICRE GILABERT, FERNANDO
Guía de medidas de ajustes
de plantillas durante la
situación de pandemia y
otras actuaciones legislativas
(actualizada conforme al RDL
18/2020). Las Rozas (Madrid):
Sepín, 2020.
eBook Biblioteca Digital

BIBLIOTECA
DRET MERCANTIL
ARROYO APARICIO, ALICIA
Contrato de agencia:
principios y análisis. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[347.762(46)Arr]
AZNAR GINER, EDUARDO
(COORD./AUT.), MONDÉJAR
AMBOU, SANTOS, MONSALVE
MORA, RAÚL (AUTS.) [I 9 MÉS]
Formularios de contratos
mercantiles y de la empresa:
formularios y documentos
adaptados a la práctica
mercantil diaria.
Valencia: Tirant lo
Blanch, 2020.
[347.74(46)(083.2)Azn]
CAMPUZANO LAGUILLO,
ANA BELÉN, FERNÁNDEZ
LARREA, IGNACIO, MOLINA
HERNÁNDEZ, CECILIO
[I 2 MÉS]
GPS contratos mercantiles:
guía profesional.
Valencia: Tirant lo Blanch,
2020. [347.74(46)(036)Cam]
eBook Biblioteca Digital
CARBAJO VASCO, DOMINGO,
DÍAZ ECHEGARAY, JOSÉ LUIS,
DÍAZ ECHEGARAY LÓPEZ,
MARÍA [I 2 MÉS]
La liquidación de la
sociedad en el concurso
de acreedores: cuestiones
jurídicas, sociales,
contables y tributarias.
Valencia: Tirant lo Blanch,
2020. [347.739(46)”2003”Car]
eBook Biblioteca Digital
Cláusulas abusivas
en los préstamos
hipotecarios: 9 cuestiones
polémicas.
Las Rozas (Madrid):
Sepín, 2020.
eBook Biblioteca Digital
El crédito revolving. Las
Rozas (Madrid): Sepín, 2020.
eBook Biblioteca Digital
DITTMAR, EDUARDO CARLOS
(COORD.)
La empresa en el siglo XXI:
un estudio multidisciplinar

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]).

La detención y los derechos
del detenido.
Las Rozas (Madrid):
Sepín, 2020.
eBook Biblioteca Digital

de carácter jurídico
empresarial.
Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson
Reuters, 2019.
[347.72(46)Emp]

ESPALIÚ BERDUD,
CARLOS (DIR.)
El conflicto y su situación
actual: del terrorismo a la
amenaza híbrida.
Cizur Menor (Navarra): Civitas
Thomson Reuters, 2019.
[343.341Con]

Estudios sobre propiedad
industrial e intelectual:
colección de trabajos en
homenaje a Luis-Alfonso Durán.
Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters,
2019. [347.77(46)Est]
ROMERO GARCÍA MORA,
GUILLERMO
Venta de carteras de créditos
y retracto de créditos
litigiosos.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2020.
[347.756(46)Rom]
eBook Biblioteca Digital

DRET PENAL
FUENTES NAHARRO,
MÓNICA
El Presidente de la junta
general de las sociedades
de capital.
Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters,
2020. [347.72.036(46)Fue]
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ,
MARIA BELÉN, COHEN
BENCHETRIT, AMANDA (DIRS.);
MÁRQUEZ LOBILLO, PATRICIA,
OTERO COBOS, MARÍA
TERESA (COORDS.)
Derecho de sociedades:
los derechos del socio.
Valencia: Tirant lo Blanch,
2020. [347.72.031(46)Der]
eBook Biblioteca Digital
PASCUAL PEDREÑO, ELADIO
Obligaciones contables y
fiscales del empresario.
3ª ed. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters,
2020. [347.719(46)Pas]
PILOÑETA ALONSO,
LUIS MANUEL
Contratos mercantiles.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2020.
[347.74(46)Pil]
eBook Biblioteca Digital

ÁLVAREZ VINAGRE, RUTH,
BAL FRANCÉS, EDMUNDO,
BERTRÁN GIRÓN, FERNANDO
[I 7 MÉS]
Delitos cometidos por
funcionarios públicos:
Abogacía del Estado.
Madrid: Francis Lefebvre, 2019.
[343.35(46)Alv]
DELGADO SANCHO, CARLOS
DAVID (COORD.); CANEDA
RENDO, SUSANA (COL.)
Entrada y registro en el
domicilio del contribuyente:
cuestiones a tener en cuenta
por el contribuyente en
caso de personación de la
administración o Autoridad
Judicial en su domicilio.
A Coruña (Galicia):
Colex, 2019.
[343.132(46):342.737Ent]
DEMETRIO CRESPO, EDUARDO
(DIR.); CUERDA MARTÍN,
MÓNICA DE LA, GARCÍA DE
LA TORRE GARCÍA, FAUSTINO
(COORDS.)
Derecho penal económico y
teoría del delito.
Valencia: Tirant lo
Blanch, 2020.
[343.7(46)Der]
eBook Biblioteca Digital

ETXEBERRIA GURIDI,
JOSÉ FRANCISCO
La Responsabilidad
penal del árbitro y de las
instituciones arbitrales.
Valencia: Tirant lo Blanch,
2020. [343.222(46):347.19Etx]
eBook Biblioteca Digital
PEDREIRA GONZÁLEZ,
FÉLIX MARÍA
En Defensa del indulto.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2020.
[343.292(46)Ped]
eBook Biblioteca Digital
QUICIOS MOLINA, SUSANA,
ÁLVAREZ MEDINA, SILVINA
(DIRS.)
El derecho frente a la violencia
dentro de la familia: un
acercamiento multidisciplinar
a la
violencia de género
y la protección de los
hijos menores de edad.
Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters,
2019. [343.615(46):347.157Der]
RUIZ ARIAS, MIRIAM
Delito de contaminación
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básico: atribución de
responsabilidad a la empresa.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2020.
[343.77(46)Rui]
eBook Biblioteca Digital
VICENTE MARTÍNEZ,
ROSARIO DE
Derecho penal del trabajo:
los delitos contra los
derechos de los
trabajadores y contra
la Seguridad Social.
Valencia: Tirant lo Blanch,
2020. [343.46(46)Vic]
eBook Biblioteca Digital

Biblioteca 81

Valencia: Tirant lo Blanch, 2020.
[347.94(46)Rod]
eBook Biblioteca Digital

DRETS DIGITALS
GURREA MARTÍNEZ, AURELIO,
REMOLINA, NYDIA (DIRS.)
Fintech, regtech y legaltech:
fundamentos y desafíos
regulatorios.
Valencia: Tirant lo Blanch,
2020. [347.732(46):004.7Fin]
eBook Biblioteca Digital

DRET PROCESSAL
BLANCO URIZAR, IGNACIO
El perito y la prueba
económica: práctica en
el procedimiento judicial.
Valencia: Tirant lo Blanch,
2020. [347.948(46)Bla]
eBook Biblioteca Digital
Las costas procesales en la
jurisdicción contenciosoadministrativa.
Las Rozas (Madrid):
Sepín, 2020.
eBook Biblioteca Digital
La prueba en el proceso civil.
Madrid: Francis Lefebvre, 2019.
[347.94(46)Mem]

RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, ANA
La carga de la prueba en
supuestos de discriminación:
su regulación en el proceso
civil.

COVID-TAX. Madrid: Francis Lefebvre, 2020.
[336.22(46):342.76Cov]

Amb aquesta obra que avui recomanem, l’editorial
facilita una eina de treball molt útil pel professional
de l’advocacia que podrà assessorar al seu client
respecte als diferents impactes que ha suposat
i suposarà la crisi sanitària de la COVID-19,
especialment pel que fa al compliment de les
obligacions civils, comercials i mercantils derivades
dels contractes, així com dels impostos que
afecten a tots i cadascun d’aquests. Es tracta d’una
recopilació de normativa, sentències i respostes
a consultes elevades, que abasten des dels
impactes produïts a impostos com l’IRPF o l’IAE, passant pels efectes sobre
Patrimoni, Societats, Donacions i Successions, IVA, fins als Impostos Locals
o Transmissions...des d’una perspectiva de procediment (actuació i funcions
de l’administració) com dels titulars de les diferents activitats.
ESPUNY TOMÁS, MARÍA JESÚS, VALLÈS
MUÑÍO, DANIEL, VELO I FABREGAT, ELISABET
(COORDS.)
La investigación en derecho con perspectiva
de género. Madrid: Dykinson, 2020. [ID-250]
eBook Biblioteca Digital

La Laboralización de las
plataformas digitales.
Las Rozas (Madrid):
Sepín, 2020.
eBook Biblioteca Digital
LÓPEZ ARRANZ,
MARÍA ASUNCIÓN
Violencias de género en el
nuevo mercado tecnológico
de trabajo.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[343.615(46)Lop]
Nuevas tecnologías,
propiedad industrial e
intelectual: criterios del
Tribunal Supremo 2019.
Las Rozas (Madrid):
Sepín, 2020.
eBook Biblioteca Digital

Litisconsorcio.
Las Rozas (Madrid):
Sepín, 2020.
eBook Biblioteca Digital

RECENSIONS

PÉREZ CAPITÁN, LUIS
La Controvertida delimitación
del trabajo autónomo y
asalariado: (el TRADE y el
trabajo en las plataformas
digitales).
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[331.1(46):004.7Per]

Obra coral coordinada per tres autors de
referència que apareix dedicada a la degana
de l’ICAB per la seva trajectòria en defensa de
la Igualtat en el món del Dret, els Negocis la
Ciència i la Cultura. La finalitat d’aquesta obra
és la d’establir la necessària utilitat d’introduir la perspectiva de gènere
en la investigació per tractar-se d’una obligació i d’una demanda social
a la que s’ha de donar resposta de forma urgent. En aquesta obra
s’aborden els principals fenòmens socials que des de fa segles han
afectat l’accés de la dona a la Universitat, el desenvolupament de la
dona en el treball , així com la seva integritat física i social.
FUENTES-LOJO RIUS, ALEJANDRO
Guia práctica sobre cláusulas nulas y
abusivas en los contratos de arrendamiento
de vivienda. Las Rozas (Madrid): Sepín, 2020.
eBook Biblioteca Digital

L’autor ens presenta una eina de treball molt
útil, en format de guia pràctica i que, amb una
àgil sistema de “preguntes/respostes” abasta
totes les qüestions que es poden derivar
dels contractes d’arrendament de l’habitatge,
abordant-les primer, amb l’anàlisi de la
protecció legal de l’arrendatari de l’habitatge
permanent, i després des d’una perspectiva més pràctica donant
resposta a totes les problemàtiques que es poden derivar d’aquesta
relació contractual, tals com la forma del contracte, la durada, l’import
de la renda, les garanties de cobrament, les despeses del contracte,
de la finca, de les obres, dels danys, habilitat de l’habitatge i d’altres
drets de l’arrendatari. En definitiva, es tracta d’un anàlisi exhaustiu de
l’àmplia protecció legal que la recent Reforma de la LAU RDL 7/2019
ha atorgat a l’arrendatari en comprovar que les mesures alliberadores
adoptades en el seu dia pel RDL4/2013, lluny d’aconseguir el seu
objectiu d’augmentar la taxa de lloguers, havia fracassat fomentant
una precarització del mercat de lloguer i establint la necessitat de
protegir la part més dèbil del contracte.

LLIBRES D’ADVOCATS

Arriba l’estiu i des de Món Jurídic volem destacar
llibres escrits per advocats i advocades, tot ells estan
al catàleg de la Biblioteca de l’ICAB. Bona lectura!
“El judici de la meva vida”,
de Jordi Pina
Columna Edicions
L’advocat i exvicedegà de l’ICAB Jordi
Pina relata en primera persona la vivència del procés català des que li encomanen la defensa de Jordi Sànchez,
Josep Rull i Jordi Turull fins que el
judici queda vist per a sentència. Dos
anys llargs d’un procés jurídic amb una
forta càrrega política, d’anades i vingudes a les presons,
d’hores de treball en equip, d’agombolar les famílies i de
donar la cara davant dels mitjans. En aquesta obra Pina fa
partícips al lector de la relació amb els funcionaris de presons i dels jutjats, amb els magistrats i amb els fiscals.
“El Encargo”,
un abogado en el juicio del procés, de
Javier Melero
Editorial Ariel
L’advocat Javier Melero descriu en
aquesta obra el «món català més
enllà del procés» i recórrer a l’ús dels
diàlegs no només (estava repetit)
per mostrar el dia a dia del «judici del
procés» si no per fer-nos partícips del
mateix, mostrant-nos les estratègies i tensions de les
defenses, els secrets judicials, els dubtes i temors dels
encausats. Melero construeix un relat apassionant, amb
pinzellades de referències culturals i sentit de l’humor que
posen la distància justa amb la gravetat del que està en joc.
“7 Despatxos”,
de Francesc Cabana
Editorial Mobil books
Recull de fets, divertits els uns, tristos
els altres, informatius la majoria, que
tenen poc a veure amb les finances i el
món editorial. La vida professional de
Francesc Cabana ha girat al voltant del
món financer i de l’editorial, i ha tingut el
complement d’una obra escrita d’un cert gruix. Fundador de
Banca Catalana, va iniciar aleshores la seva tasca de recopi-

lació de documentació i d’estudi del sector financer, que va
ampliar posteriorment amb l’estudi de les empreses que van
fer possible la industrialització de Catalunya, així com de les
institucions econòmiques catalanes que la van acompanyar.
“Ama”,
de Jose Ignacio Carnero
Editorial Caballo de Troya
El títol d’aquesta obra fa referència
a la veu en euskera que significa
«mare» i també a la tercera persona del present del verb «amar», i és
justament en aquesta intersecció
on l’advocat José Ignacio Carnero
desplega una narració elegant i plena
de bellesa al voltant de la malaltia d’un ésser estimat, de
les expectatives complertes i incomplertes de tota una
generació i de la memòria familiar.
El Jurista enloquecido,
de becario a ciudadano,
de Abel Gende i Adrián Fernández
Penguin Random House
En aquesta obra , el Jurista Enloquecido, ens relata l’extraordinària vida de
«Ticio», un esclau-becari que s’haurà
de sotmetre a diverses proves i reptes
divertits per aconseguir el seu gran
somni: convertir-se en un gran jurista.
«Ticio» es aquella veu irracional que t’anima a arriscar-te, a
voler més, a no conformar-te, a equivocar-se i a aixecar-se.
Barcelona 2020, Crònica visual
d’una ciutat confinada,
de Jordi Panyella
Editorial Saldonar
Barcelona 2020 desgrana a través
d’un relat teixit amb imatges captades durant el confinament de dos
mesos el dia a dia de Barcelona,
aquesta meravellosa ciutat, els carrers i la gent, en una primavera única,
buida de vida, plena de por i espant, lluites i esperances.
És la crònica visual d’un esdeveniment històric que marcarà tota una generació. Un relat únic, carregat d’emocions, el testimoni gràfic d’uns dies irrepetibles, escrit
pel periodista Jordi Panyella, especialitzat en temes
d’àmbit judicial i de successos.

Contacta ahora con nosotros y te informamos
91 352 75 51 · sac@sepin.
es · www.sepin.es

