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EDITORIAL

E
stem acabant una legislatura que, a nivell 
de les Corts Generals, no ofereix un balanç 
favorable per als drets de les persones. No 
creiem necessari parlar de les limitacions que 
ha patit l’exercici de drets com el de la salut 

o el de l’assistència social; ni creiem que calgui recordar 
el dramàtic episodi que ha sofert perllongadament en el 
temps el dret a la tutela judicial efectiva per culpa de les 
taxes judicials (que encara afecten als que no són perso-
nes físiques). Però resulta que per acabar la legislatura 
encara ens faltava un últim cop, aquest contra les lliber-
tats fonamentals i contra el Dret com a tal.

Ens referim a l’entrada en vigor que s’ha produït el pas-
sat dia 1 de juliol de les reformes de la Llei orgànica de 
protecció de la seguretat ciutadana i del Codi Penal. Cap 
de les dues reformes és tal, sinó un autèntica transfor-
mació de dos cossos legals; la modificació conjunta de 
les quals afecta radicalment a les llibertats de reunió, 
manifestació i expressió i al concepte mateix del que és 
el Dret penal en un Estat social i democràtic de Dret.

Amb l’excusa de garantir més la seguretat s’aproven 
dues normes que afecten la llibertat dels ciutadans fins 
a un punt inimaginable des de l’aprovació de la Constitu-
ció espanyola. 

El repertori de mecanismes utilitzats per aquesta re-
forma és molt divers i detallat. Així, ens trobem amb 
l’establiment com a infracció administrativa de moltes 

conductes, algunes de les quals no ho eren fins ara; 
altres eren infraccions més lleus i moltes eren faltes 
penals que passen a tenir un tractament d’infracció 
administrativa molt important des del punt de vista de la 
seva sanció econòmica. Cal recordar que la nova llei de 
protecció de la seguretat ciutadana preveu sancions de 
fins a 600.000€. D’altra banda i per acabar-ho d’arrodo-
nir, la reforma del Codi Penal comporta que moltes altres 
conductes que ja eren delicte s’agreugen en la seva 
pena, sense que això respongui a cap raó de política 
criminal justificada. Fins i tot s’amplia el repertori de de-
lictes i penes, desvirtuant el principi de mínima interven-
ció propi del Dret penal, tot creant com a clau de volta 
del sistema una pena de presó permanent revisable que 
encobreix una autèntica cadena perpetua, demostrant 
la renúncia definitiva a la resocialització i reinserció de 
determinats delinqüents.

Davant d’aquest panorama hem d’exigir a tots els po-
ders públics una aplicació prudent i equitativa d’aques-
tes lleis, que tingui en compte els principis i llibertats 
constitucionals de les persones; tot partint de la 
premissa que són lleis interines: la nova legislatura ha 
de portar una modificació substancial -sinó derogació 
total- d’ambdues.

Estem esperançats amb què el Ministre Catalá escolti 
les nostres peticions i pugui modificar alguns dels punts 
d’aquestes lleis restrictives. Per als ciutadans, per a no-
saltres, per a tots i totes. 

UN FINAL DE LEGISLATURA  
AMB LLEIS REPRESSORES

J. Oriol Rusca i Nadal
Degà del Col·legi de  

l’Advocacia de Barcelona
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Actualitat

NOVETATS
LEGISLATIVES

 Llei 8/2015, de 21 de maig, 
per la qual es modifica la Llei 
34/1998, de 7 d’octubre, del Sector 
d’hidrocarburs, i per la qual es 
regulen determinades mesures 
tributàries i no tributàries en relació 
amb l’exploració, investigació i ex-
plotació d’hidrocarburs (BOE núm. 
122, 22.05.2015).

 Resolució de 14 de maig de 
2015, del Congrés dels Diputats, 
per la qual s’ordena la publicació 
de l’Acord de convalidació del Reial 
decret llei 5/2015, de 30 d’abril, de 
mesures urgents en relació amb 
la comercialització dels drets 
d’explotació de continguts audi-
ovisuals de les competicions de 
futbol professional (BOE núm. 122, 
22.05.2015).

 Resolució PRE/1073/2015, de 
21 de maig, per la qual s’aproven 
les bases reguladores generals per 
a la concessió de subvencions des-
tinades a donar suport  a projectes 
de desenvolupament, educació per 
al desenvolupament i acció huma-
nitària amb 1 plantejament integrat 
d‘enfocament de gènere i basat en 
drets humans, d’acordar amb el Pla 
director de cooperació al desenvo-
lupament 2015-2018 (DOGC núm. 
6879, 26.05.2015).

 Llei 10/2015, de 26 de maig, 
per a la salvaguarda del Patrimoni 
Cultural Immaterial (BOE núm. 
126, 27.05.2015).

 Ordre GRI/149/2015, de 21 
de maig, per la qual s’estableix 
amb caràcter supletori la fixació de 
l’hora per a la Sessió constitutiva 
de les Corporacions municipals 
de Catalunya (DOGC núm. 6880, 
27.05.2015).

  Ordre CLT/148/2015, de 15 
de maig, per la qual es dóna publi-
citat a les Taxes que gestionen el 
Departament de Cultura i les enti-
tats que en depenen (DOGC núm. 
6880, 27.05.2015).

 Reial Decret 381/2015, de 
14 de maig, pel qual s’estableixen 
mesures contra el tràfic no permès 
i el trànsit irregular amb fins fraudu-
lents en comunicacions electròni-
ques (BOE núm. 127, 28.05.2015).

 Decret 80/2015, de 26 de 
maig, de les indemnitzacions i 
ajuts per a dones víctimes de 
violència masclista que estableixen 
l’article 47 de la Llei 5/2008, de 
24 d’abril, del Dret de les dones a   
eradicar la violència masclista, i l‘ar-
ticle 27 de la Llei orgànica 1/2004, 
de 28 de desembre, de Mesures 
amb protecció integral contra la 
violència de gènere (DOGC núm. 
6881, 28.05.2015).

 Acord GOV / 76/2015, de 26 
de maig, paper qual s’aproven el 
Programa d’Ocupació Juvenil a 
Catalunya, Garantia Juvenil 2014-
2020 i el pla d’actuació per al 2015 
(DOGC núm. 6881, 28.05.2015).

 Reial Decret 414/2015, de 
29 de maig, pel qual es modifica 
el Reial Decret 1553/2005, de 23 
de desembre, pel qual es regula 
l’expedició del document nacional 
d’identitat i els seus certificats de 
signatura electrònica (BOE núm. 
129, 30.05.2015).

 Llei 7/2015, de 14 de maig, 
de modificació de la Llei 3/2008, 
de l’exercici de les professi-
ons de l’esport (BOE núm. 130, 
01.06.2015).

 Decret llei 1/2015, de 24 de 
març, de mesures extraordinàries 
i urgents per a la mobilització dels 
habitatges provinents de proces-
sos d’execució hipotecària (BOE 
núm. 130, 01.06.2015).

 Ordre ECC / 1087/2015, de 5 
de juny, per la qual es regula l’ob-
tenció del segell de Petita i Mitjana 
Empresa Innovadora i es crea i 
regula el Registre de la Petita i Mitja-
na Empresa Innovadora (BOE núm. 
139, 11.06.2015).

 Decret 95/2015, de 9 de juny, 
pel qual es regula el Registre del 
sector públic local de Catalunya 
(DOGC núm. 6890, 11.06.2015).

 Ordre JUS / 1126/2015, de 10 
de juny, per la qual es crea la seu 
judicial electrònica corresponent a 
l’àmbit territorial del Ministeri de Jus-
tícia (BOE núm. 143,  16.06.2015).
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AMPLIACIÓ DE
LA LEGISLACIÓ

Actualitat

LES REVISIONS DE PREUS DE CONTRACTES D’ARRENDAMENT

Per Jesús Miguel  
Cativiela Rodríguez
Col·legiat núm. 38.827 

El 31 de març del 2015 es va publi-
car al Butlletí Oficial de l’Estat la Llei 
2/2015, de 30 de març, de desindexa-
ció de l’economia espanyola (LDEE), 
seguint les recomanacions que el 
Consell de la Unió Europea va realitzar 
a Espanya per corregir els desequili-
bris estructurals de la nostra econo-
mia. La indexació és una pràctica que 
permet modificar els valors mone-
taris, d’acord amb la variació d’un 
índex de preus al llarg d’un període. A 
Espanya, la subjecció de múltiples va-
riables econòmiques a les variacions 
sofertes en l’IPC que mensualment 
publica l’INE ha estat, fins ara, una 
pràctica àmpliament utilitzada en dife-
rents àmbits del tràfic jurídic. No obs-
tant això, aquesta indexació suposa 
la modificació de preus de productes 
que no necessàriament han d’estar 
connectats de manera directa en els 
seus processos de creació, generant 
una inflació més elevada amb persis-
tència en el temps.

L’objecte d’aquesta Llei el constitueix 
l’establiment d’un règim basat en què 
els valors monetaris no es modifiquin 
en virtut d’índexs de preus que els 
continguin, sent excloses del seu àmbit 
d’aplicació la negociació salarial col·lec-
tiva, les revaloritzacions de les pensions 
-que es regulen per la seva normativa 
específica- i els instruments financers. 
 
Els subjectes que es veuen afectats 
per aquesta norma vénen definits 
en el seu article 3, en funció de si es 

tracten de negocis jurídics celebrats 
dins de l’esfera pública o privada. En 
relació als celebrats dins de l’esfera 
pública, l’article 3.1.a) LDEE estableix 
que s’ha d’entendre el “sector pú-
blic” d’acord amb la definició prevista 
a l’article 3.1. del Text refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic (TR-
LCSP). L’aplicació d’aquesta Llei és 
d’ordre prescriptiu per al sector pú-
blic, amb independència de si la seva 
participació es realitza en base a dret 
públic o privat. La LDEE, com a regla 

general, desvincula els preus dels 
serveis públics a l’IPC. No obstant 
això, el legislador preveu, amb caràc-
ter excepcional, certs supòsits en els 
quals el sector públic podrà revisar 
valors monetaris en els contractes 
per variacions de costos. L’esborrany 
del Reglament de desenvolupament 
de la LDEE, en fase d’audiència 
pública a data de redacció d’aquest 
estudi, contempla certs principis 
aplicables per a la revisió de valors 
monetaris, així com la identificació 

de supòsits en els quals es podrà la 
revisió periòdica i predeterminada en 
funció d’índexs específics, així com 
el contingut mínim de la memòria 
econòmica necessària per a revisions 
periòdiques no predeterminades o no 
periòdiques, tot això d’aplicació per a 
les licitacions de contractes públics.

Pel que fa als arrendaments d’im-
mobles, l’article 4.6. LDEE preveu 
una altra excepció a la norma general 
de desindexació, segons la qual els 
contractes d’arrendament d’immobles 
realitzats pel sector públic de l’article 
4.1.p) TRLCSP podran incorporar un 
règim de revisió de preus diari i prede-
terminat si hi ha una justificació eco-
nòmica. En aquests casos es podrà 
atendre la variació anual de l’índex de 
preus del lloguer d’oficines, a nivell 
autonòmic, publicat per l’INE, llevat 
falta de pacte exprés sobre aquest 
punt, on no s’aplicarà cap revisió.

Quant als negocis jurídics entre pri-
vats, l’article 3.1.b) LDEE denota que 
l’aplicació de la norma als contractes 
entre privats té caràcter indicatiu, 
primant la lliure disposició de les parts 
contractants. L’article 7.1. LDEE preveu 
que, com a regla general, només és 
procedent revisar els valors moneta-
ris quan s’hagi pactat expressament, 
sent d’aplicació la variació de l’Índex 
de Garantia de Competitivitat (IGC) 
en els casos en què no s’especifiqui 
l’índex de referència.

L’Índex de Garantia de Competitivi-
tat es fixa en base a paràmetres no 
només nacionals, sinó també comu-
nitaris, amb un índex corrector per la 
pèrdua de competitivitat acumulada 
des de l’entrada d’Espanya a l’euro. 

EN L’ACTUALITAT, 
HI HA TRES 
RÈGIMS DIFERENTS 
D’ACTUALITZACIÓ 
DE LES RENDES 
DE CONTRACTES 
D’ARRENDAMENT 
CELEBRATS SOTA 
EL PARAIGUA DE 
LA LAU
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Aquest índex, que tindria un límit 
màxim del 2%, segons l’objectiu a 
mitjà termini del BCE, i mínim del 0%, 
comportarà que l’actual conjuntura 
deflacionista en el mercat de lloguer 
difícilment tornarà a repetir-se per les 
variables a les que està subjecta. No 
obstant això, el legislador deixa oberta 
la porta a què el Ministeri d’Economia, 
a través d’una ordre ministerial, pugui 
modificar aquest valor per recollir els 
canvis que pugui patir la definició de 
l’objectiu a mitjà termini del BCE.

La LDEE modifica l’article 18 de la Llei 
29/1994, de 24 de novembre, d’Arren-
daments Urbans (LAU), fixant l’aplica-
ció de l’IGC per als casos en què les 
parts contractants no detallin l’índex 
sota el qual es revisaran les rendes 

acordades en els contractes d’arren-
dament. En cas de faltar de forma ex-
pressa una concreció d’aquest pacte 
sobre revisió de rendes, s’estableix 
que no s’aplicarà la mateixa. Aquesta 
reforma provoca que, en l’actualitat, hi 
hagi tres règims diferents d’actualitza-
ció de les rendes de contractes d’ar-
rendament celebrats sota el paraigua 
de la LAU, atès que la Llei 4/2013, de 4 
de juny, de mesures de flexibilització i 
foment del mercat del lloguer d’habi-
tatge, ja va modificar aquest mateix 
article 18 de la LAU, permetent que les 
parts puguin pactar l’actualització de 
la renda per altres sistemes diferents 
a la variació de l’IPC, però en defec-
te de concreció s’aplicaria l’IPC. En 
conseqüència, hi ha el règim d’actua-
lització inicialment previst per la LAU, 

el reformat per la Llei 4/2013 i l’ara 
disposat per la Llei de desindexació 
de l’economia espanyola, d’acord amb 
l’article 10.3 LAU que disposa que als 
contractes que es prorroguin els seran 
aplicables els règims legals i conven-
cionals als que estiguessin sotmesos. 
Així mateix, la revisió de rendes de les 
VPO, que preveu la disposició addici-
onal primera de la LAU, també es veu 
subjecte al mateix sistema previst en 
el citat article 18 LAU.

Finalment, pel que fa al règim dels 
arrendaments rústics, la LDEE modi-
fica l’apartat 2 de l’article 13 de la Llei 
49/2003, de 26 de novembre, d’ar-
rendaments rústics, amb el mateix 
esperit que s’aplica en els arrenda-
ments urbans.
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Actualitat

CIVIL

COORDINADOR  
DE PARENTALITAT 

Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, 26 de febrer de 2015

Tenint en compte la situació de con-
flictivitat existent i el deteriorament 
de les relacions personals dels fills 
amb el pare, la sentència de l’Audièn-
cia Provincial de Barcelona va estimar 
que el règim de relacions personals 
no podia ser establert directament 
sinó que va acordar que l’anterior dis-
tribució temporal d’estades i visites 
es fixés a partir del moment en què 
es normalitzessin les relacions pater-
no-filials, disposant a tal fi el segui-
ment i suport per un coordinador de 
parentalitat.

En aquesta sentència, s’examina 
l’ajustament del dret de família de 
Catalunya amb la mesura de segui-
ment i suport acordada per l’Audièn-
cia Provincial i que va ser objecte del 
recurs de cassació. En aquest sentit, 
la sentència del TSJC, que es refereix 
al coordinador de parentalitat com 
un professional que apareix als anys 
90 als Estats Units i al Canadà, que 
actua com a auxiliar del jutge, exposa 
que les diverses lleis, tant substanti-
ves civils (art. 158 Codi Civil espanyol 
i arts. 233-10, 4 i 236-3 Codi civil de 
Catalunya, art. 12.2 Llei 14/2010, de 
27 de maig, dels drets i les oportu-
nitats en la infància i l’adolescència) 
com processals (arts. 748-755 i 770 
LEC 1/2000), van atorgant als jutges 
un ampli marge d’actuació d’ofici 
quan es tracta de prendre mesures 
per evitar perjudicis als menors, o bé 
per conèixer la situació real familiar, 
que li permetin prendre les decisions 

més adequades, sobre la base del 
superior interès del menor que és el 
que sempre ha de prevaler.

La Sala no veu, doncs, obstacle legal 
perquè els jutges, de forma fonamen-
tada, en casos de greu conflicte i, per 
tant, excepcionals, amb l’objectiu de 
preservar les relacions dels proge-
nitors amb els seus fills menors, 
acordin sol·licitar un suport especialit-
zat, no només per a l’elaboració d’un 
dictamen estàtic sinó també per a un 
actuació dinàmica en execució de sen-
tència, com la que l’Audiència Provinci-
al ha previst, sempre que es respectin 
els principis exposats.

S’hi estableix, també, que la designa 
de l’especialista serà consensuada 
entre les parts de mutu acord o de-
signat pels Equips d’assessorament 
tècnic en l’àmbit de família (EATAF), 
per tal de poder acceptar i realit-
zar el treball en forma immediata. 
Altrament, la designació pot recaure 
en un professional entre els espe-
cialistes en parentalitat, en la forma 
prevista per l’art. 341 de la LEC 
1/2000. L’especialista comptarà amb 
facultats per mantenir entrevistes 
amb els progenitors, amb els citats 
menors, amb els membres de la 
família extensa, professors i amb els 
metges psiquiatres o psicòlegs que 
atenguin als pares o als fills, sense 
perjudici del que disposa la dispo-
sició addicional sisena nº 4, in fine, 
del Llibre II Codi Civil de Catalunya. 
Ha d’intentar consensuar amb els 
pares les mesures d’aproximació que 
entengui adients (calendari, pautes i 
condicions per a la normalització de 
la relació paterno-filial), informant al 
Jutjat dels acords als quals les parts 
hagin arribat al respecte, amb la seva 
intervenció o fent les propostes de 

relacions personals o estades dels 
menors amb el pare que estimi 
convenients al jutge de l’execució 
perquè aquest adopti l’oportuna 
decisió, en cas de desacord. La seva 
intervenció serà temporal així que 
cessarà en el termini de tres mesos, 
llevat que el jutge de l’execució 
disposi amb fonament una pròrroga. 
Les despeses que comporti la seva 
intervenció seran afrontats per les 
parts en la forma disposada per l’art. 
241 i ss de la LEC 1/2000.

 
DOCTRINA 
JURISPRUDENCIAL: 
INTERESSOS DE 
DEMORA EN ELS 
CONTRACTES 
DE PRÉSTEC 
SENSE GARANTIA 
HIPOTECÀRIA 
CELEBRATS AMB 
CONSUMIDORS 

Tribunal Suprem, Ple,  
22 d’abril de 2015

El Ple de la Sala Civil del Tribunal Su-
prem s’ha pronunciat sobre el caràcter 
abusiu dels interessos de demora 
en els contractes de préstec sense 
garantia hipotecària celebrats amb 
consumidors.

La sentència, que desestima subs-
tancialment els recursos de l’entitat 
bancària prestadora, resol amb base 
en la doctrina del Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea i declara que en 
els préstecs personals, sense garantia 
hipotecària, concertats per consumi-
dors, és abusiva la condició general 
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que estableix un interès de demora 
que superi en més de dos punts 
percentuals l’interès remuneratori. La 
conseqüència d’aquesta declaració 
d’abusivitat consisteix en què el prés-
tec meritarà exclusivament l’interès 
remuneratori, eliminant completa-
ment l’increment percentual en què 
consisteix l’interès de demora abusiu.

En la mateixa sentència declara que 
en els contractes bancaris concertats 
amb consumidors, es presumeix que 
les clàusules constitueixen condicions 
generals de la contractació, suscep-
tibles de control de abusivitat, llevat 
que es provi complidament l’existèn-
cia de negociació i les contrapartides 
que en ella va obtenir el consumidor.

Finalment, considera que l’abusivitat 
d’una clàusula no negociada indivi-  
dualment en un contracte celebrat 
amb consumidors és apreciable de 
ofici quan es resol un recurs d’apel-
lació, i que les conseqüències de la 
nul·litat provocada pel caràcter abusiu 
de la clàusula, en els termes que es 
deriven de la jurisprudència comuni-
tària i nacional, han de ser aplicades     
d’ofici pels tribunals.

LABORAL

UNIFICACIÓ 
DE DOCTRINA: 
FINALITZACIÓ DE 

L’OBRA O SERVEI 
SEGUIDA D’UNA NOVA 
CONTRACTACIÓ PEL 
MATEIX OBJECTE I 
EMPRESA

Tribunal Suprem,  
20 de març de 2015

La Sala del Social del Tribunal 
Suprem de 20 de març del 2015 
(referència Aranzadi RJ 2015/1155), 
ha resolt recentment, en unificació 
de doctrina, que no cap l’extinció 
d’un contracte de treball temporal 
per finalització de l’obra o servei, 
quan la finalització de la contractació 
va seguida d’una altra nova, amb la 
mateixa empresa i en la que l’objec-
te segueix sent el mateix. En aquest 
cas en concret, l’empresa rescindeix 
el contracte temporal d’un treballa-
dor abans de renovar la contractació 
administrativa, declarant pel Tribunal 
Suprem que la referida rescissió és 
en realitat constitutiva d’acomiada-
ment improcedent. L’argumentació 
és que, mentre subsisteixi aquesta 
necessitat temporal d’empleats (és 
a dir, mentre l’empleadora segueixi 
sent adjudicatària de la contracta o 
concessió que va motivar el contrac-
te temporal), la vigència del contrac-
te temporal continua, considerant 
no vençut el termini pactat per a la 
seva durada.

CANVI DE CENTRE 
DE TREBALL PER 
QUEIXA D’UN CLIENT: 
MODIFICACIÓ DE LES 
CONDICIONS  
DE TREBALL

Tribunal Suprem,  
7 de juliol de 2014

La Sala del Social del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya 
de 7 de juliol del 2014 (referèn-
cia Aranzadi AS 2014\2418) ha 
declarat que la decisió de l’entitat 
ocupadora de canviar a un treba-
llador de centre de treball a causa 
de la queixa d’un client, alterant el 
seu horari i retribució, constitueix 
una modificació substancial de 
condicions de treball injustificada, 
en no estar emparada en causa 
legal. En aquest sentit, sosté que 
no es pot considerar que la queixa 
d’un client afecti els sistemes i 
mètodes de treball del personal 
(causes organitzatives), ni als pro-
ductes o serveis que l’empresa 
ofereix al mercat (causes produc-
tives), ni tampoc està relacionada 
amb la competitivitat, producti-
vitat o organització tècnica o del 
treball a l’empresa, de manera 
que la decisió empresarial de 
canviar al treballador del centre 
de treball s’ha de reputar injusti-
ficada.
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E
l 20 de maig es va publicar al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya la Llei 5/2015, 
de modificació del Llibre Cinquè del Codi 
Civil de Catalunya, en matèria de propietat 
horitzontal. 

La nova regulació va entrar en vigor al mes de la seva 
publicació, és a dir, el 21 de juny de 2015.

La norma respecta l’estructura, sistemàtica i principis 
bàsics de l’art. 553 de la Llei 5/2006, però introdueix im-
portants i múltiples novetats en la seva regulació. 

L’objectiu inicial de la llei és solucionar les múltiples 
deficiències, errors i disfuncions que la pràctica quo-
tidiana havia posat de manifest en relació amb la Llei 
5/2006. Així: es resolen definitivament el termini d’im-
pugnació dels acords contraris a la Llei (art. 553-31) i 
l’aplicació en Catalunya del procediment monitori espe-
cial de l’art. 21 LPH (art. 553-47); s’elimina la distinció 
entre elements comuns d’ús restringit i els elements 
comuns d’ús exclusiu i s’unifica tot el règim de les 
activitats prohibides en elements privatius i comus en 
l’art. 553-40.

La Llei reconeix expressament el caràcter privilegiat 
dels crèdits de les comunitats de propietaris per despe-
ses generals o per les quotes del fons de reserva (art. 
553-4.3). Aquest privilegi es fixa en el lapse comprès 
entre l’any en curs i els quatre anys naturals anteriors. 
L’ordre de prelació que ocuparà entre els crèdits privi-
legiats és el fixat en l’art. 9.1 e) LPH, és a dir, prece-
deixen als citats en els nombres 3º, 4º i 5º del art. 1923 
CC, sense perjudici de la preferència establerta a favor 
dels crèdits salarials en l’Estatut dels Treballadors.

La Llei amplia el termini de l’afecció real del pis o local 
per als casos de transmissió, responent dels deutes 
que es deguin per l’any en curs i els quatre anys natu-
rals anteriors a la transmissió. La Disposició final de la 
Llei 5/2015 al punt 3 determina que l’ampliació del ter-
mini de l’afecció real serà aplicable a totes les transmis-
sions que s’operin a partir de la seva entrada en vigor.

La Llei regula el fons de reserva amb caràcter cumu-
latiu, de manera que les quantitats amb les quals està 
dotat i que no s’hagin gastat en un exercici s’acumu-
laran amb les corresponents al fons de l’any següent. 
Les quantitats corresponents al fons de reserves hau-

LA REFORMA DEL RÈGIM DE LA PROPIETAT 
HORITZONTAL A CATALUNYA
L’aprovació de la Llei 5/2015 pretén pal·liar les deficiències, 
errors i disfuncions del Llibre Cinquè del Codi civil de 
Catalunya com ara el règim general d’adopció del acords i el 
significat del vot dels propietaris que s’abstenen de la votació.

Francisco M. Echeverría Summers
Col·legiat núm.25.883 
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ran de ser objecte d’una comptabilitat separada i hau-
ran de dipositar-se en un compte especial obert a nom 
de la comunitat. El fons pertany als propietaris que 
integren la comunitat, però les seves quantitats estan 
afectes a la destinació del fons i, per tant, no poden ser 
reclamades pels propietaris quan transmetin les seves 
entitats privatives (art. 553-6).

En relació a la junta, la gran modificació és la supres-
sió del sistema de doble convocatòria. La reforma 
contempla el sistema d’una única convocatòria, sense 
quòrum mínim d’assistència per a la seva constitució 
(art. 553-23). 

La decisió de la convocatòria segueix atribuint-se al pre-
sident, qui haurà de fer-ho almenys una vegada a l’any, 
ampliant-se els casos en els quals pot celebrar-se a 
petició dels propietaris (abans s’exigia per a això que ho 
sol·licitessin la ¼ part dels propietaris, sempre que re-
presentessin el 25% de les quotes de participació i ara 
n’hi ha prou que compleixin un o un altre pressupòsit). 

S’introdueixen la possibilitat que els propietaris puguin 
sol·licitar la inclusió d’extrems en l’ordre del dia de les 
reunions mitjançant escrit remès a la presidència (art. 

553-21.4 a) i la utilització de les noves tecnologies en 
les notificacions i requeriments de la comunitat (correu 
electrònic, fax, o qualsevol altre mitjà de comunicació 
que garanteixi l’autenticitat de la comunicació i del seu 
contingut -art. 553-21.2-).

La votació podrà efectuar-se personalment, a través 
de representant o pel sistema de delegació de vot 
(art. 553-24), que es mostra com una tercera via que 
permet als propietaris poder participar en un concret 
punt de l’ordre del dia, sense haver d’assistir a la junta 
i nomenar un representant que li vinculi en relació a la 
resta d’extrems que puguin ser objecte de la mateixa. 
Per tant, podrà donar-se el cas que hi hagi propietaris 
que assisteixen i que no voten (propietaris morosos 
privats del seu dret de vot, o propietaris que absenten 
abans de la votació) i propietaris que no assisteixen i 
voten alguns dels acords (aquells que han delegat el 
seu vot en els termes de l’art. 553-24).

S’aclareix definitivament el significat que ha de do-
nar-se al vot dels propietaris que s’abstenen en la 
votació. Entén la norma que aquests propietaris opten 
per assumir allò que decideixi la majoria i en tal sentit 
haurà de computar-se el seu vot. Es fomenta, així, que 

SERVEIS INCLOSOS PER 
COL·LEGIATS/DES I FAMILIARS

• Neteja dental anual
• Visites
• Revisions
• Visites d'urgències
• Rx intraorals

ESPECIALISTES EN TOTES LES BRANQUES ODONTOLÒGIQUES. 

PIONERS EN IMPLANTS DE ZIRCONI 
I ODONTOLOGIA HOLISTICA I KINESIOLÒGICA. 

Muntaner 239, 08021 Barcelona  

Indústria 7, 08037 Barcelona 

info@mirave.es
www.mirave.es

T. 93 200 93 39

T. 93 458 46 11
La resta de serveis i tractaments, tenen tots els 
avantatges d’una pòlissa Dental Familiar tant per als 
Col·legiats/des, com per als familiars que convisquin 
amb ells/es Acreditació: carnet col·legial de l’ICAB.

TOTES LES ESPECIALITATS

E08031263



Món Jurídic · #298 · Juny 2015 Actualitat 14

els propietaris es pronunciïn en un o un altre sentit. 
També s’aclareix el sentit que haurà de donar-se al 
vot corresponent a les entitats privatives de benefici 
comú. Aquest vot i quota computarà en el mateix 
sentit que la majoria assolida (art. 553-24.3).

La Llei 5/2015 recull tot el règim d’adopció d’acords 
en dos preceptes, els arts. 553-25 i 553-26, que trac-
ten de superar la dicotomia entre actes de col·lectiu 
i actes de rigorós domini que venien aplicant no-

taris i registradors. 
Les decisions de 
les comunitats de 
propietaris s’adopten 
a través del sistema 
orgànic previst en la 
Llei i s’aconsegueixen 
conforme als criteris 
assentats en els pre-
ceptes citats.

L’art. 553-25 recull 
el règim general 
d’adopció d’acords, 
que s’aplicarà a tots 
aquells acords que 
no tinguin prevista 
una majoria diferent 
per a la seva adopció. 
Aquest règim és de 
formació instantània, 
ja que no hi participen 
els absents. El criteri 

a aconseguir és la simple majoria de propietaris i 
quotes partícips en la votació. Aquest és el criteri 
que se segueix, entre altres, per a: les actuacions de 
supressió de barreres arquitectòniques, la instal·lació 
de l’ascensor, l’execució de les innovacions exigi-
bles per a l’habitabilitat, accessibilitat i seguretat de 
l’immoble, la instal·lació d’infraestructures comunes 
i equips de millora energètica o hídrica, la instal·lació 
de serveis generals de comunicació de banda ampla, 
la individualització dels consums d’aigua, gas i elec-
tricitat, o  la instal·lació general de punts de recarre-
ga per a vehicles elèctrics.

En l’art. 553-26 es recullen els acords de formació 
successiva, en els quals participen també els propie-
taris absents. Aquests propietaris tenen el termini 
d’un mes des que rebin l’acta, per manifestar la seva 
voluntat per escrit remès al Secretari de la comuni-
tat i de no fer-ho s’entendrà que voten a favor de la 
majoria assolida en la junta.

Dins dels acords de formació successiva es distin-
geix entre:

(a) Els acords que estan subjectes a la unanimitat, 
que són: la modificació de les quotes de participa-
ció, la desvinculació d’annexos, l’atribució a una o 
diverses entitats de l’ús exclusiu d’elements co-
muns, la cessió gratuïta de l’ús d’elements comuns 
d’ús comú, la constitució de drets de sobreedificació, 
subedificació i edificació, l’extinció de la propietat 
simple i complexa o la integració en una propietat 
horitzontal complexa ja existent i  la submissió a arbi-
tratge de conflictes comunitaris. 

Si del que es tracta és de modificar les quotes de 
participació, extingir la propietat horitzontal simple o 
complexa o d’aprovar un acord que suposi la privació 
total de l’ús d’un element comú per a algun propie-
tari serà necessari comptar amb el consentiment 

LA LLEI RECO-
NEIX EXPRES-
SAMENT EL 
CARÀCTER PRI-
VILEGIAT DELS 
CRÈDITS DE LES 
COMUNITATS 
DE PROPIETARIS 
PER DESPESES 
GENERALS O 
PER LES QUOTES 
DEL FONS DE 
RESERVA
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exprés dels propietaris i no s’aplicarà el sistema del 
consentiment presumpte de l’art. 553-26.3.

(b) Els acords que estan subjectes de la majoria 
qualificada de les 4/5 parts de propietaris i quotes. 
Aquests es votaran en junta, bastant que votin a 
favor la majoria dels propietaris i quotes partícips. A 
continuació es notificarà la decisió als absents, els 
qui s’entendran que voten a favor si no manifesten la 
seva dissidència per escrit al Secretari en el termini 
d’un mes. 

Una vegada transcorregut aquest termini el Secretari 
haurà d’elaborar un annex a l’acta recollint el resultat 
final de la votació i remetre-ho als propietaris amb el 
vistiplau del president de la mateixa manera que es 
va notificar l’acta. És a partir d’aquest moment quan 
comença a córrer el termini d’impugnació d’aquests 
acords.

Queden subjecte a 
la majoria qualifica-
da: la modificació 
del títol constitutiu 
i estatuts, excepte 
disposició especial 
en un altre sentit; 
les innovacions 
físiques que afecten 
a l’estructura ge-
neral o a la confi-
guració exterior; 
la construcció de 
piscines i instal·la-
cions recreatives; 

la desafecció d’elements comuns; la constitució, 
alienació, gravamen o divisió d’elements privatius de 
benefici comú; l’establiment de quotes especials de 
despeses o l’assignació d’un increment als titulars 
d’elements privatius en els quals es desenvolupin 
activitats empresarials o professionals que facin un 
ús excessiu dels elements comuns; l’extinció de la 
propietat horitzontal per parcel·les i la cessió onero-
sa de l’ús o l’arrendament d’elements comuns per 
termini superior a 15 anys. 

Els acords són executius des del moment de la seva 
adopció (art. 553-29) i no des de la seva notificació.

Els acords es podran impugnar en el termini d’1 any 
des de la seva notificació quan el motiu d’impugnació 
sigui el de ser contrari a la llei, el títol constitutiu, els 
estatuts o haver-se adoptat en abús de dret. El termi-
ni es redueix a 3 mesos (i no 2 mesos com succeeix 
en l’actualitat), quan siguin contraris als interessos 
de la comunitat o greument perjudicials per a un pro-
pietari concret. Els terminis són de caducitat. 

Els legitimats per impugnar són els propietaris que 
hagin votat en contra de l’acord, els absents que 
s’hagin oposat a l’acord i els que hagin estat privats 
il·legítimament del dret de vot. Per poder impugnar 
els acords és requisit necessari sempre estar al co-
rrent de pagament de les despeses de comunitat, o 
haver consignat la quantitat deguda (553-31).

La Llei 5/2015 modifica també l’art. 551-2, a fi d’evi-
tar que les denominades “propietats horitzontals 
de fet”, no constituïdes formalment, quedin automà-
ticament sotmeses al règim general del comunitat 
de béns, permetent als jutges que els apliquin les 
normes del capítol tercer que siguin conformes a la 
seva naturalesa. 

ELS ACORDS SÓN 
EXECUTIUS DES 
DEL MOMENT  
DE LA SEVA 
ADOPCIÓ (ART. 
553-29) I NO  
DES DE LA SEVA  
NOTIFICACIÓ



REGLES DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICI-
TUD DE CONCURS I DOCUMENTS

S’han elaborat tres nous impresos - models estandar-
ditzats de sol·licitud, per adaptar els ja existents a les 
últimes reformes legals: a) sol·licitud de concurs volun-
tari de persona jurídica i persona física professional o 
autònoma, b) sol·licitud de concurs voluntari de persona 
física consumidor i c) sol·licitud de concurs necessari.
La presentació d’aquests models serà obligatòria però 
no exclourà la possibilitat de presentar, sol·licitud en 
forma de demanda, si el lletrat ho considera oportú.
Els nous impresos - models es troben a disposició dels 
diferents operadors jurídics, en els Jutjats Mercantils i 
en les pàgines web del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya i dels Col·legis d’Advocats i Procuradors.

DECLARACIÓ DE CONCURS  
NECESSARI EXPRÉS

La regla general, quant a tramitació dels concursos 
necessaris, serà la prevista en l’art. 15.2 Llei Concursal 
(en endavant, LC), és a dir, admissió a tràmit i trasllat al 
deutor. La possibilitat de l’art 15.1 LC de poder decla-
rar directament el concurs necessari sense audiència 
prèvia al deutor té caràcter excepcional i s’aplicarà de 
forma restrictiva, seguint el criteri de l’AP de Barcelona, 
S. 15a, de 05 de setembre de 2013 per la transcendèn-
cia de la decisió que s’adopta”. Si el jutge té, a més, evi-
dències que el deutor no té massa activa suficient per 
a la tramitació del concurs necessari, conforme a l’art. 
176 bis LC, està obligat a declarar el concurs neces-
sari i concloure-ho, en no establir el precepte distinció 

ASPECTES PROCESSALS 
EN LA TRAMITACIÓ DELS 
CONCURSOS
Al seminari organitzat per la “Secció de Dret Concursal de la Comissió 
de Cultura”, moderat per Jordi Gras, els autors van exposar les últimes 
conclusions assolides per magistrats i secretaris judicials dels jutjats del 
Mercantil en la tramitació dels concursos.

Bárbara Córdoba Ardao
Magistrada-Jutge titular del jutjat 
mercantil núm. 9 de Barcelona

Jesus S. Ortego Briongos
Secretari judicial del jutjat 
mercantil núm. 8 de Barcelona
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segons qui sigui la 
persona instant del 
concurs. Si bé, de 
forma prèvia, l’òrgan 
judicial ha de practi-
car d’ofici, a través 
del punt neutre, un 
esbrinament sobre el 
patrimoni i situació 
del deutor;  requerirà 
a l’instant perquè 
descrigui i justifiqui 
indicis suficients per 
considerar que poden 
exercitar accions de 
reintegració o per 
qualificar el concurs 
com a culpable i 
perquè consigni una 

quantitat suficient per satisfer els primers i previsibles 
crèdits contra la massa que es generaran, aplicant 
analògicament l’art. 176 bis 5 LC.

Aquests criteris es faran extensibles al supòsit de de-
claració de concurs necessari de l’art. 184.7 L.C.

CONCURSOS CONNEXOS
La sol·licitud de declaració conjunta de diversos deutors 
(art. 25 LC) es podrà presentar en una sola demanda 
però s’adjuntaran tants models - impresos de sol·licitud i 
documentació de l’art. 6 LC, com deutors hi hagi.

El Jutjat Mercantil competent dictarà una sola interlo-
cutòria de declaració conjunta i nomenarà la mateixa 
administració concursal. Tramitació conjunta no significa 
tramitació en un únic procediment, sinó en expedients 
independents però coordinats entre si. 

Excepcionalment, podrà l’administrador concursal sol·li-
citar que es tramiten en un únic procediment quan hagi 
confusió de masses, sigui difícil discernir-ho quan això 
suposi un elevat cost. L’escrit d’acumulació de concursos 
ja declarats serà motivat i es presentarà davant el jutge 
objectivament competent, segons l’art. 25 bis LC per 
conèixer de l’acumulació.

Poden sol·licitar la declaració conjunta de concursos, tot 
i que l’art. 25.1 LC ho ometi, les parelles de fet que reu-
neixin els requisits exigits en el Dret Civil Català o el seu 
dret personal, encara que no estiguin inscrites, així com 
les empreses i els seus avaladors o fiadors.

HONORARIS DE L’ADMINISTRACIÓ CONCURSAL
En concursos connexos, la retribució de l’administrador 
concursal es calcula sumant actius i passius de totes les 
concursades i, sobre la suma total, s’aplicarà l’aranzel 
previst en el RD 1860/2004. L’import resultant es distri-
buirà després entre les empreses concursades del grup 
en proporció al seu actiu i passiu.

En el cas que se solapin les fases comú i de liquidació, 
els honoraris d’aquesta només es meriten un cop apro-
vat el pla de liquidació.

LES IMPUGNA-
CIONS REVESTI-
RAN FORMA DE 
DEMANDA, AMB 
PROPOSICIÓ DE 
PROVA, HAVENT 
D’APORTAR  
TANTES CÒPIES 
COM PARTS  
DEMANDADES
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EL PROCURADOR DEL DEUTOR
De conformitat amb els arts. 184.2 LEC i 26 LEC, fins 
que se’l tingui per renunciat, el procurador del deutor serà 
responsable i haurà de sufragar totes les despeses que 
comporti la publicació de les resolucions judicials. Un cop 
se’l tingui per renunciat, en tant que la concursada no de-
signi un altre procurador, no se li notificaran més resolu-
cions que aquelles que estableixi la llei, com l’obertura de 
la secció de qualificació o la conclusió del concurs.

Declarat el concurs, no s’ha de sol·licitar Provisió de Fons 
(art. 29 LEC) havent el procurador de dirigir-se directa-
ment a l’administrador concursal. Fins a l’aprovació del 
conveni o la conclusió el concurs, tampoc podran sol·lici-
tar “compte de procurador” (art. 34 LEC) havent de plan-
tejar les reclamacions a través de l’incident concursal.

NOTIFICACIÓ A  
L’ADMINISTRACIÓ CONCURSAL 
S’advoca perquè les notificacions a l’administrador con-
cursal es facin a través de procurador, Lexnet o Transnet.

PROCEDIMENT ABREUJAT
La tramitació per les normes del procediment abreujat 
serà, en tot cas, potestativa del jutge. Per valorar l’espe-
cial complexitat del concurs, n’hi haurà prou que hi conco-
rri un sol dels tres supòsits de l’art. 190.1 LC.

El pla de liquidació amb 
venda d’unitat productiva 
presentat pel deutor ha 
de ser complet i haurà 
de contenir, no només 
l’oferta de compra sinó 
també la realització de la 
resta d’actius no inclosos 
en la proposta.

Per a la impugnació 
de l’inventari i la llista 
provisional de creditors, 
el termini de 10 dies es 
computarà des de la no-
tificació de la presentació 
de l’informe provisional.
Les impugnacions reves-

tiran forma de demanda, amb proposició de prova, havent 
d’aportar tantes còpies com parts demandades.

El jutjat formarà dues peces separades, una amb els 
originals i una altra amb les còpies, la qual es lliurarà a 
l’administrador concursal. En el termini de 10 dies, l’ad-
ministrador concursal haurà de presentar un sol escrit 

per a aquelles modificacions que accepti i amb les que no 
estigui d’acord, haurà de presentar un escrit d’oposició, 
de manera individualitzada, en forma de contestació a la 
demanda i amb proposició de prova.

Amb cadascuna de les demandes d’impugnació a què 
s’oposi l’administrador concursal i les seves correspo-
nents respostes es formarà un incident concursal. Prèvia 
a la seva admissió, es requerirà al demandant per al pa-
gament de la taxa judicial, si escau. Dels textos definitius 
només es pot impugnar la llista de creditors respecte als 
“crèdits nous” o “comunicats tardanament” i les modi-
ficacions que hagin estat acceptades per l’AC. Formulada 
demanda d’impugnació, es formarà incident concursal 
(arts. 96, 96 bis i 97.3 LC).

ESPECIALITATS DEL CONCURS ABREUJAT  
EN CAS DE SOL·LICITUD DE CONVENI
La sol·licitud de concurs amb proposta de conveni es 
regirà pel tràmit de l’art. 191 bis. No obstant això, les PAC 
presentades amb posterioritat la interlocutòria de declara-
ció, la seva tramitació serà l’establerta en els arts. 106 i ss 
de la LC, per aplicació de l’art. 191 quater LC.

La proposta ordinària de conveni es podrà presentar fins 
a 5 dies després de la notificació de la presentació de 
l’informe provisional (art.191.5 LC). En cas contrari, el se-
cretari judicial ha de dictar decret obrint d’ofici la fase de 
liquidació (art. 191.6 LC) amb tots els pronunciaments que 
li són propis (arts. 145-147 LC).

ACCIÓ RESCISSÒRIA
Per a admetre la demanda d’un creditor (legitimació acti-
va subsidiària), s’exigirà, com a requisit previ de proce-
dibilidad, la notificació a l’administrador concursal per al 
còmput del termini dels 2 mesos.

Estan legitimats passivament el deutor i qui hagi estat 
part en l’acte impugnat, no l’administrador concursal, 
sense perjudici de notificar-li la presentació de la deman-
da per si desitja intervenir en l’incident com coadjuvant 
(art. 72.4 LC).

QUALIFICACIÓ
Els creditors poden personar-se en la secció 6a de qua-
lificació en qualsevol moment, sense que això suposi 
retroacció d’actuacions. Transcorregut el termini de 
l’art. 168 LC, no podran formular al·legacions.

L’informe de qualificació de l’administració concursal i 
del Ministeri Fiscal són autèntiques demandes en què 
s’han de proposar els mitjans de prova dels que inten-
tin valer-se, sent aquest un moment preclusiu. 

CONCURSOS 
CONNEXOS: 
LA TRAMITA-
CIÓ CONJUNTA 
SIGNIFICA UNA 
TRAMITACIÓ 
D’EXPEDIENTS 
INDEPENDENTS 
PERÒ COORDI-
NATS ENTRE SI



Món Jurídic · #298 · Juny 2015 Actualitat 19

1. Pots disposar dels estalvis a partir del primer any. Del primer al segon any, s’aplica un 2,5% de penalització; del segon al tercer any, un 1%, i 
a partir del tercer any, no hi ha cap tipus de penalització. A partir del cinquè any, no s’ha de tributar pels rendiments.
2. Rendibilitat mitjana del Plan Universal des del 2005 fins al 31 de desembre de 2014: 5,51%. Les rendibilitats passades no pressuposen les 
rendibilitats futures.
3. Aquest exemple és de caràcter informatiu. Els termes corresponents queden supeditats a la normativa legal, estatutària i reglamentària 
vigent. La simulació s’ha fet amb hipòtesis de rendibilitat del 5% a llarg termini, que es pot modificar trimestralment en funció de la rendibili-
tat financera esperada de les inversions.

5
Ahorro
Plan de

  Estalviar és tan 
fàcil com això

Una mà 
d’avantatges! 

5.000 €
Aportació màxima anual

× 5 anys
Per estalviar impostos1

+ del 5 %
Rendibilitat mitjana
del Plan Universal2

= 3.567 €
Rendiments sense cap impost3

Estabilitat i solvència
de la Mutualidad de la Abogacía

Estalvia’t 
els impostos
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Per a més informació, truca al 914 35 24 86 o envia un correu a buzon@mutualidadabogacia.com

www.mutualidadabogacia.com

Atenció personalitzada
Delegació de la Mutualidad de la Abogacía
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

Patricia Ruiz Puente
C/ Mallorca, 283. 08037 Barcelona
Telèfon: 936 01 12 33
E-mail: patricia.ruiz@mutualidadabogacia.com



L
es associacions declarades d’utilitat pública 
(ADUP) són associacions que per la seva 
especial rellevància en la persecució de fina-
litats d’interès general gaudeixen d’aquest 
reconeixement mitjançant la declaració 

d’utilitat pública per part de l’administració. Les ADUP, 
regulades als art. 32 a 36 de la Llei Orgànica 1/2002, de 
22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE n. 73, 
de 23.3; en endavant LORDA) tenen una naturalesa simi-
lar a les fundacions en cercar necessàriament finalitats 
d’interès general, tal com mostra la similitud entre l’art. 
32.1.a LORDA i l’art. 3 de la Llei estatal de fundacions 
(Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, BOE 
n. 310, de 27.2) i el fet que la llei també els imposa tenir 
mitjans suficients per realitzar les seves activitats (art. 
32.1.d LORDA), tot i que no s’estableix dotació mínima, 
així com el deure de no poder beneficiar únicament 
els seus associats (art. 32.1.b LORDA), principi similar 
al d’imparcialitat i no-discriminació que trobem en la 
regulació de les fundacions (art. 331-1.3 CCCat i 3.2 Llei 
estatal de fundacions). 

Les associacions que compleixin aquests requisits 
poden sol·licitar la declaració d’utilitat pública (regulada 
pel Reial Decret 1740/2003, de 19 de desembre, BOE 
n. 11, de 13.1.2004) que els hi permet utilitzar pública-
ment aquest reconeixement i accedir a beneficis fiscals 
–exempcions en Impost de Societats i tributs locals, 
entre d’altres- i ajuts públics. La Llei 49/2002, de 23 de 
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finali-
tats lucratives (BOE n. 307, de 24.2) les inclou expressa-
ment (art. 2.b) i els hi imposa altres deures als efectes 
d’aplicació d’aquests beneficis (art. 3), com per exem-
ple, destinar un mínim del 70% dels seus ingressos a 
les finalitats o no desenvolupar activitats econòmiques 
alienes a aquestes finalitats més enllà del 40% del seu 

volum total (la llei es desenvolupa reglamentàriament 
en el RD 1270/2003, de 10 d’octubre, BOE n. 254, de 
23.10).   

Les ADUP que desenvolupin majoritàriament les seves 
activitats a Catalunya són competència de la Generalitat 
d’acord amb l’art. 118.1.b de l’Estatut i el Reial Decret 
1266/2007, de 24 de setembre (DOGC n. 4974, de 25.9), 
que inclou la declaració d’utilitat pública i la seva revo-
cació, així com l’aplicació de beneficis fiscals a associa-
cions i fundacions. El Llibre III del CCCat, però, només 
els hi dedica l’art. 332-15.2 per tal d’obligar-les a formular 
comptes anuals i a presentar una memòria d’activitats 
en el mateix sentit que preveu l’art. 34.1 LORDA.  

El passat desembre, el Parlament de Catalunya va apro-
var la Llei 21/2014, de 29 de desembre (DOGC n. 6780, 
de 31.12), del protectorat de les fundacions i de verifica-
ció de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat 
pública, que desenvolupa la regulació del Protectorat 
feta pel Llibre III del Codi civil de Catalunya (art. 336-1 a 
336-4 CCCat - aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, 
DOGC n. 5123, de 2.5-) i, especialment, les previsions 
de la seva disposició transitòria quarta, ara derogada, en 
regular íntegrament la potestat inspectora (art. 23 a 29). 
A més, incorpora, com a novetat, un règim sancionador 
(art. 30 a 40) que entrarà en vigor amb l’entrada del nou 
any 2016 i que també s’aplicarà sobre les ADUP. 

La Llei 21/2014 fa aplicable bona part de la regulació del 
Protectorat a les ADUP, tot creant un òrgan de supervi-
sió que és l’encarregat de vetllar pel manteniment dels 
requisits que motivaren la declaració d’utilitat pública 
(art. 2 i 12.1), mitjançant les funcions que la llei li atri-
bueix per a la verificació de les seves activitats (art. 13 
a 15). La llei estableix com a principi que l’òrgan ha de 

LES ASSOCIACIONS DECLARADES  
D’UTILITAT PÚBLICA 
La Llei 21/2014 crea un òrgan de supervisió, encarregat de l’apreciació 
de la revocació de la declaració d’utilitat pública i estableix una possible 
inspecció i un règim sancionador d’aquestes associacions

Marc-Roger Lloveras i Ferrer
Professor associat de dret civil (UPF) 
Col·legiat  núm. 40.219
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respectar l’autonomia de gestió i funcionament de les 
ADUP (art. 12.2) –el preàmbul afirma que no té capaci-
tat d’intervenció ni de fiscalització-. No obstant, es pre-
veu el foment d’òrgans de control intern i se’n regulen 
les funcions de manera pràcticament idèntica a les del 
Protectorat. A més, s’estableixen nous deures per les 
ADUP com el de transparència (art. 4), la formulació de 
comptes per les entitats vinculades que, a més, genera 
una incompatibilitat de càrrecs (art. 17-19) i deures de 
col·laboració (art. 20 i 27). 

L’òrgan de supervisió té funcions d’assessorament i re-
gistre (art. 13), funcions de supervisió per la verificació 
de les activitats mitjançant la verificació dels comptes 
anuals i altres instruments com la memòria d’activi-
tats (art. 14.2), i és l’encarregat de l’apreciació de la 
revocació de la declaració d’utilitat pública (art. 14.1) de 
les que se’n preveuen les causes (art. 14.b), com ara 

la no presentació 
dels comptes o dels 
informes o la desti-
nació de recursos o 
ajuts a activitats no 
relacionades direc-
tament amb la seva 
finalitat. 

La llei, pel que fa 
a les ADUP, podria 
finalitzar aquí ja que 
la revocació de la 
declaració és la prin-
cipal conseqüència 
per l’incompliment 
de les seves obliga-
cions. No obs-

tant això, emmirallant-se en el Protectorat, també les 
sotmet a la possible inspecció (art. 23) –que pot tenir 
sentit per a verificar allò que no s’ha pogut determinar 
amb els informes o els comptes, tot i que la regulació 
del procediment ho podria subsanar- i també a sanció 
(art. 30). 

La inspecció pot produir sense haver comès cap in-
fracció sempre que se segueixi el pla inspector (art. 
24), però hi ha una sèrie d’incompliments o de conduc-
tes que també la generen i que cal interpretar que la 
legitimen ja poden posar en risc el manteniment dels 
requisits per mantenir el caràcter d’utilitat pública. 
Entre aquestes (art. 23): la no presentació de comptes, 
desatendre els requeriments d’informació, incomplir 
les condicions que han motivat l’atorgament d’ajuts, 
la no renovació dels òrgans de govern després de dos 

anys de la vacant, no respectar el règim d’incompatibili-
tats o mantenir una inactivitat continuada. 

Les sancions es graduen en molt greus (art. 33), greus 
(art. 34) i lleus (art. 35) podent arribar a 20.000 euros 
les molt greus i a 4.000 les greus. Entre les conductes 
constitutives de sanció molt greu trobem, per exemple, 
l’execució d’actes o acords sense autorització de l’òrgan 
de supervisió –tot i que desconeixem el supòsit en què 
això sigui necessari d’acord amb la llei- i, entre les greus, 
trobem novament l’incompliment del deure de presenta-
ció de comptes. 

Aquestes sancions, però, no recauen sobre la mateixa 
ADUP, com tampoc ho fan sobre les fundacions, malgrat 
ser les entitats que actuen com a tal i que, per tant, 
cometen les conductes sancionables d’acord amb la llei. 
Les sancions recauen sobre les persones que exer-
ceixen les funcions de direcció de l’associació o sobre el 
seus òrgans corresponents d’acord amb el que estableix 
l’art. 31.

Les ADUP no deixen de ser associacions sobre les quals 
l’administració no té atribucions de supervisió i con-
trol més enllà de la pròpia declaració, com les que sí té 
amb notable intensitat, exercida en aquesta llei potser 
de manera també una mica exorbitant, en el cas de les 
fundacions. 

Per tot plegat, la llei pot afectar l’autonomia d’aquestes 
associacions, cosa que no sembla quedar massa justifi-
cada amb la necessitat de protegir els potencials bene-
ficiaris de les activitats i el correcte ús dels beneficis, ja 
que amb la seva eventual pèrdua ja se n’evita l’abús. 

L’ÒRGAN DE 
SUPERVISIÓ ÉS 
L’ENCARREGAT 
DE L’APRECIACIÓ 
DE LA 
REVOCACIÓ DE 
LA DECLARACIÓ 
D’UTILITAT 
PÚBLICA



EL COL·LEGI ES MOU

MENYS DRETS 
AMB EL NOU 
CODI PENAL 
Aquesta Corporació es mostra molt crítica amb la re-
forma del Codi penal que va entrar en vigor l’1 de juliol 
perquè considera que era totalment innecessària tenint 
em compte el baix índex de delinqüència a Espanya en 
comparació amb d’altres països. A més, el nou Codi penal 
realitza una modificació important, ja que es canvien 250 
articles del text actual, més d’una tercera part. 

 També comporta un enduriment de la resposta penal 
sense que existeixi cap estudi previ que ho justifiqui i 
un increment de la tipificació de les conductes punibles 
sense que responguin a una raó de política criminal jus-
tificada. A més, s’han detectat fins al moment errors en 
les penes de 16 delictes; de manera que alguns delictes 
com per exemple el d’omissió del deure de socors, que 
està previst que sigui jutjat per un jurat popular, té un 
procediment específic en el nou Codi. 

L’ICAB també considera un error la introducció de la 
“pena de presó permanent revisable”, perquè a Espanya 
la durada de les penes pot arribar fins als 40 anys efec-
tius d’estada a presó, període que està per sobre dels 
cànons europeus. Aquest enduriment de les penes no 
determina una major seguretat alhora de viure en una 
societat  democràtica. 

La reforma del Codi Penal no és només denunciable 
pel fons sinó també per la forma, doncs el Govern va 
aprovar una reforma després d’haver presentat un text 
a la Fiscalia i al Consejo General del Poder Judicial però 
va portar al Congrés un text definitiu que inclou matèries 
que no havien estat objecte prèviament de dictamen. 
Fins i tot en el tràmit parlamentari es van incloure -a 
través d’esmenes del Grup Parlamentari Popular- noves 
figures penals referides a delictes que no havien estat 
sotmeses a dictamen previ. 

Per això amb motiu de la seva entrada en vigor, l’ICAB va 
realitzar una acte de denúncia a Madrid el dia 1 de juliol. 

MODERNITZATS  
ELS ESTATUTS 
Junt a aquest Món Jurídic trobareu un llibret amb els 
nous Estatuts col·legials, que van ser aprovats per la 
Junta General Extraordinària celebrada els dies 4 i 6 de 
febrer, publicats al DOGC el 17 d’abril, i que van entrar 
en vigor el passat mes de maig.

Entre les principals novetats que incorporen els nous 
Estatuts està la nova  denominació de la Corporació, que 
amb l’objectiu d’incloure totes les sensibilitats ha passat 
a anomenar-se Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Una altra novetat és la renovació en bloc de la Junta 
cada quatre anys, mantenint el sistema de llistes obertes, 
mentre que el nombre de membres de Junta passa de 20 
a 16. Així doncs, les eleccions recents -a secretari- es van 
convocar únicament amb la finalitat de proveir 6 càrrecs 
de la Junta per a dos anys fins als propers comicis.    

El text ara aprovat contempla un major control de l’actua-
ció de la Junta de Govern, mitjançant la creació de la 
Comissió Econòmica Assessora i, per major transparèn-
cia, la realització d’una auditoria anual de verificació dels 
comptes anuals o la regulació de la moció de censura.  
En la mateixa línia destaca la possibilitat del vot te-
lemàtic i del referèndum consultiu amb la intenció de 
fomentar la participació electoral, però incorporant com 
a novetat la regulació del vot anticipat i en nous espais 
col·legials com seria el de la Ciutat de la Justícia. A més, 
potencia també les notificacions i comunicacions per 
mitjans electrònics.

La diputada Carme Adell i el degà, Oriol Rusca, durant la roda de 
premsa celebrada a Madrid l’1 de juliol.
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Els nous Estatuts aprovats regulen formalment les 
figures del defensor de la persona col·legiada i de les 
persones associades –i que s’amplien a les persones 
llicenciades i graduades en Dret o amb títol equivalent-,  
la previsió de les societats professionals i l’aposta per la 
mediació entre companys per resoldre els conflictes.

Els nous Estatuts permeten l’adaptació als nombrosos 
canvis normatius produïts des de 1984 i volen donar un 
impuls a la vida col·legial, fent de la Institució com sempre 
ha estat al llarg dels seus 181 anys d’història, una Corpo-
ració capdavantera, moderna i atenta a donar respostes 
als reptes que en cada etapa ha d’afrontar l’advocacia.

LA FESTA EPJ 50 ANYS
 
L’Escola de Pràctica 
Jurídica (EPJ) compleix 
aquest proper curs 50 
anys i, per celebrar-ho, el 
Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona organitzarà una 
Festa d’estiu al Pati de 
columnes i a la terrassa el 
proper 16 de juliol, a partir 
de les 20h, amb motiu 
de la graduació del darrer 
curs de l’Escola.  

Arrenca amb la festa i l’any 
de celebració del 50è ani-
versari de l’EPJ. La festa 

serà una ocasió única per reunir els alumnes, ex alumnes i 
professors que al llarg de cinc dècades heu passat per les 
aules de l’Escola. Un moment de retrobament per recordar 
vivències i històries relacionades amb l’EPJ. 

Però si no vas ser ni alumne ni professor de la EPJ, t’ani-
nem a què també vinguis. No te la pots perdre!

PARTICIPA EN L’ORLA  
COMMEMORATIVA DE L’EPJ!
Igualment estem preparant una “Orla” amb la foto dels 
alumnes i professors que heu passat per l’EPJ. Ens 
podeu enviar la vostra foto a comunicacio@icab.cat o bé 
sol·licitar hora per tal de què us la facin ja sigui al juliol  
o el mes de setembre!

PER LA 
DIGNIFICACIÓ 
DEL TORN 
 
Amb motiu del ‘Dia del Torn d’Ofici’, que es commemora 
cada 12 de juliol, l’ICAB vol retre homenatge als més de 
3.000 col·legiats de Barcelona que presten aquest servei 
amb la realització de diferents actes que tindran lloc di-
vendres 10 de juliol.

JORNADA DE PORTES OBERTES  
Els actes s’iniciaran a les 9.30h amb la lectura d’un ma-
nifest reivindicatiu a càrrec del degà de l’ICAB, Oriol 
Rusca. A continuació, i com és tradició, es realitzarà al 
Palauet Casades una jornada de portes obertes de 10 
a 14h en la qual els advocats que ho desitgin es podran 
apuntar per oferir un primer assessorament sobre temes 
de civil, estrangeria, laboral, família, penal... Amb aquest 
esdeveniment es vol reivindicar i fer visible, un any més, 
la important tasca social que duen a terme els lletrats i 
la necessitat que es valori la feina que realitzen vers la 
ciutadania amb un pagament més just. A les 17.30h tindrà 
lloc la taula rodona “L’ahir, l’avui i el demà del Torn d’Ofici”, 
que estarà presidida per les diputades responsables del 
TO, Mercè Claramunt i Carmen Valenzuela. També a la 
tarda, tindrà lloc el lliurament de Diplomes als advocats 
que portin 30 anys continuats adscrit s al Torn d’Ofici. 

Si ets del Torn, participa d’aquesta jornada reivindicativa!

La teva acció és un pas més per aconseguir una societat 
més justa! 

IDIOMES PER  
A TOTHOM
La Comissió de Cultura de l’ICAB organitza, un any 
més, cursos d’idiomes per tal que els advocats tin-
gueu al vostre abast totes les competències ne-
cessàries per encarar l’exercici de la professió en una 
societat globalitzada. 

50
ANYS

ESCOLA DE

PRÀCTICA JURÍDICA
FEM ADVOCATS

APUNTA’T A LA FESTA D’ESTIU DE L’ADVOCACIA 

BARCELONINA, ENGUANY DEDICADA A LA CELEBRACIÓ 

DELS 50 ANYS DE L’ESCOLA DE PRÀCTICA JURÍDICA.

DIJOUS, 16 DE JULIOL

TOTS ELS COL·LEGIATS I COL·LEGIADES ESTEU CONVIDATS A PARTICIPAR-HI

MÚSICA EN DIRECTE I ALTRES SORPRESES

COMPTEM AMB VOSALTRES!!

COMPRA DE TIQUETS ONLINE A TRAVÉS DEL WEB WWW.ICAB.CAT

20 A 24 HORES

ENTREPÀ DE BOTIFARRA I CERVESA O REFRESC

PATI DE COLUMNES

8€ IVA INCLÓS
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Durant el juliol s’estan fent cursos intensius d’anglès, an-
glès jurídic, francès, xinès i rus. Els cursos serveixen per 
refrescar i alhora aprofundir els coneixements sobre una 
llengua. I el més important, el fet que els cursos siguin 
intensius permet avançar en menys temps.  

PROPERS CURSOS ANUALS
S’iniciaran a partir de setembre cursos d’anglès gene-
ral i jurídic, francès, portuguès, italià, rus, xinès, català i 
alemany que finalitzaran al juny. Els cursos es realitzaran 
en horari de migdia, a excepció del nivell B2 d’anglès, 
que es farà també en horari de tarda.

Aquesta edició la formació en anglès incorpora impor-
tants novetats que es detallen a continuació. 

CURSOS D’ANGLÈS AMB EQUIPARACIÓ AL MCER
Des de l’ICAB s’ofereixen 5 dels 6 nivells d’anglès cata-
logats pel Marc Comú Europeu de Referència per a les 
Llengües (MCER) - un estàndard de la UE- que serveix 
per mesurar el nivell de comprensió i expressió oral i 
escrita d’una persona sobre un idioma substituint el nivell 
més avançat per un reforç extra en el nivell intermedi tal 
com recomanen les acadèmies. A més enguany el nivell 
B2.2 (Intermedi alt) serà l’únic nivell que es desdoblarà 
per realitzar formació al migdia i a la tarda; això es deu, a 
què com es el nivell que permet obtindre el First Certifica-
te és el que té mes demanda de tots els nivells generals. 

 A més, per tal d’assolir un nivell complet per any acadè-
mic, s’amplien les hores de formació de 70 a 90 hores 
en els cursos de caràcter anual. A més s’inclou una 
classe de seguiment l’últim divendres de cada mes, per 
avaluar l’assimilació de coneixements obtinguts per part 
de l’alumne amb exàmens i proves, així com resolució 
de dubtes i reforços amb el professor nadiu assignat. 

Si no et vols quedar enrere, aprofita el servei de for-
mació en idiomes de l’ICAB! 

L’ADVOCACIA DE BARCELONA, 
AL COSTAT DE LA INFÀNCIA 

Amb motiu del ‘Dia internacional dels infants víctimes 
d’agressions’, que es va commemorar el passat 4 de 
juny, i del ‘Dia Mundial contra el treball infantil’ que 
se celebra  cada 12 de juny, la Secció de Drets de 
la Infància i Adolescència va alertar i sensibilitzar la 
societat sobre la necessitat de disposar dels recursos 

econòmics i humans necessaris per poder solucionar les 
problemàtiques de la infància, perquè són el nostre futur. 

En aquest sentit, la Secció d’Infància juntament amb l’Asso-
ciació catalana d’infants maltractats i l’Hospital Sant Joan 
de Déu van alertar que malgrat els avenços realitzats, el 
maltractament infantil és una realitat existent en la nostra 
ciutat, i que de maltractes n’hi ha de molts tipus no només 
físic, sinó també mental o emocional. Aquestes entitats 
consideren que en una societat desenvolupada i amb re-
cursos econòmics s’ha de tenir com a prioritat la infància, 
és a dir, que els nens  han de poder menjar cada dia, no 
passar fred a casa,  tenir accés a una educació. Per aquest 
motiu, van demanar a les Administracions que estableixin 
els mecanismes necessaris i facilitin més recursos per llui-
tar contra la pobresa infantil i la pobresa energètica.  
 

En relació al treball infantil, la Secció de Drets de la Infància 
i la Comissió per a la Cooperació i el Desenvolupament 
(0,7%) van destacar la solidaritat dels més de 23.000 
col·legiats des de l’ICAB atès que el cada any es destina 
el 0,7% del seu pressupost a projectes de Cooperació per 
ajudar a diferents col·lectius de països en vies de desenvo-
lupament. Així, per exemple, durant el 2014 es van destinar 
prop d’111.000 euros, a 7 projectes, dels quals 2 correspo-
nen a infància i s’hi van destinar 60.000 euros. 

Des del Col·legi es van donar a conèixer 3 projectes als 
quals l’ICAB dóna suport i que s’han dut a terme durant els 

Roda de premsa del 4 de juny: En l’acte hi van participar el degà 
d’aquesta corporació, Oriol Rusca, la diputada de la Junta de Govern 
Esther Palmés, el president de la Secció de Dret d’Infància i Adoles-
cència de l’ICAB, Xavier Puigdollers, la presidenta de l’Associació ca-
talana d’infants maltractats, Maria Eulàlia Palau i el doctor i membre 
del servei de Psiquiatria i Psicologia de l’Hospital Sant Joan de Déu, 
Fernando Lacasa. 
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anys 2013 i 2014. Aquests han servit per combatre el treball 
infantil, l’explotació sexual o fer possible que els nens i 
nenes tinguin accés a la sanitat o a l’educació. Concreta-
ment es tracta d’un projecte destinat a promoure i facilitar 
l’accés al sistema sanitari dels infants més desafavorits del 
Paraguai. Un altre sobre les accions realitzades a Cambodja 
per lluitar contra els abusos i l’explotació sexual dels nens i 
finalment un que es realitza a Mèxic i que té com a objectiu 
que els nens mexicans d’1 a 8 anys puguin regularitzar el 
seu naixement no inscrit, ja que si estan inscrits legalment 
al Registre Civil podran tenir una identitat reconeguda i uns 
drets que sense estar registrats no disposen. 

En aquest acte reivindicatiu a favor de la infància va parti-
cipar també l’advocada i presidenta de la “Fundació Marc 
Palmés nens de Katana”, Eva Labarta, que va explicar els 
diferents projectes que estan duent a terme a la regió de 
Katana, a la República Democràtica del Congo, on molts 
nens treballen en les mines de coltan per subsistir; mentre 
que el director general de la Fundación Vicente Ferrer, 
Jordi Folgado Ferrer, va donar a conèixer els avenços que 
aquesta ONG va aconseguir en l’àmbit educatiu a l’Índia i 
que actualment el 100% de nenes i nens estan escolarit-
zats a primària i el 82% a secundària gràcies a la feina de 
sensibilització de més de 40 anys que aquest organisme 
ha dut a terme a l’Índia, tot i que va destacar que encara 
queda molt per fer.

NOU SERVEI PER ALS 
COL·LEGIATS/DES: 
ENVIAMENT DEL 
RECULL DE PREMSA 
DIARI 
El Col·legi ofereix un nou servei a tots els seus col·legiats/
des: l’enviament del Recull de Premsa diari. Des de fa pocs 
dies esteu rebent per e-mail, en forma de newsletter, una 
selecció de notícies agrupades en 8 apartats: Destacats, Col-
legi de l’Advocacia de Barcelona, Altres Col·legis Professio-
nals, Advocacia, Lleis, Tribunals, General i Economia i Política.

Cada matí, de dilluns a divendres, els col·legiats/des 
podeu consultar un resum de premsa amb les notícies 
col·legials publicades en els diferents mitjans de comu-
nicació, les portades dels diaris i una tria de les informa-
cions sobre l’àmbit de la justícia i d’actualitat en general 
publicades en premsa, ràdio, televisió i Internet.

En aquesta comunicació on-line, a més dels enllaços  
de les notícies seleccionades, trobareu també un link que us 
permetrà disposar del més destacat del dia en format PDF.

El servei del Recull de Premsa es pot consultar igual-
ment on-line, a través del web www.icab.cat (apartat  
El Col·legi/ Sala de Premsa/Recull de Premsa).

L’ICAB ha renovat el Recull de Premsa i us l’envia diària-
ment per oferir-vos un millor servei! Estem per ajudar-vos!

DIRECTIVES EUROPEES I LA 
SEVA TRANSPOSICIÓ

Amb motiu de les Directives Europees i la seva trans-
posició, el passat dia 15 de juny es va realitzar una taula 
de debat i una conferència a l’ICAB organitzada per la 
CRAJ, Torn d’Ofici i la Secció de Dret Penal, que va estar 
presidida pel degà d’aquesta Corporació. Es van redactar 
unes conclusions respecte a l’actual situació actual en 
aquest àmbit que podreu descarregar-vos de la pàgina 
web de l’ICAB juntament amb la normativa europea. 

Roda de premsa del 12 de juny: Hi va participar el president de la 
Secció de Drets de la Infància i Adolescència del Col·legi, Xavier 
Puigdollers la vocal de la Comissió  per a la Cooperació i el Desen-
volupament (0,7%) de l’ICAB, Mari Luz Pérez, l’advocada i presiden-
ta de la “Fundació Marc Palmés nens de Katana”, Eva Labarta, i el 
director general de la Fundación Vicente Ferrer, Jordi Folgado.   
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PAPER ZERO A 
L’ADMINISTRACIÓ  
DE JUSTÍCIA: PROJECTE VIABLE

El Ministeri de Justícia està impulsant, sota la denominació 
“Paper Zero” un projecte que pretén establir un sistema de 
comunicació amb l’Administració de Justícia que pugui supo-
sar l’eradicació del paper i aconseguir així una agilització de 
les comunicacions i una major eficiència en la tramitació.

Amb aquest objectiu s’estan impulsant una sèrie de modifi-
cacions legislatives que afectarien a la Llei d’Enjudiciament 
Civil o suposarien la promulgació d’un nou Decret de Comu-
nicacions Telemàtiques pel qual s’establiria l’obligació pels 
advocats a partir de l’1 de gener de 2016 de comunicar-se 
mitjançant l’anomenat sistema LexNet. 

Segons la informació que dóna el Ministeri de Justícia, 
LexNet és una plataforma d’intercanvi segur d’informació 
entre els òrgans judicials i els operadors jurídics a través del 
qual es pretén que es puguin recollir i gestionar de forma 
telemàtica totes les notificacions, així com remetre escrits 
o demandes als òrgans judicials tant amb el procurador o 
directament amb l’advocat en els procediments en què no 
sigui preceptiu el procurador. És un servei en línia disponi-
ble 24 hores al dia, 365 dies a l’any que pretén evitar cues 
indesitjades i haver d’ajustar els horaris als de l’Administració 
de Justícia. LexNet, a més, permetrà l’organització de les no-
tificacions mitjançant etiquetes per tal d’assegurar un major 
control de la informació podent-se fins i tot configurar “aler-
tes” que s’envien al correu electrònic o per SMS al mòbil, 
que informen de la recepció de noves notificacions.

Des del Consejo General de la Abogacía Española s’han 
mantingut una sèrie de reunions amb el Ministeri de Justícia 
per fer possible aquesta realitat per a l’advocacia, facilitant 
una plataforma tecnològica adequada. Així, s’ha creat l’ano-
menat LexNet Advocacia per tal de garantir l’autenticitat i 
integritat de la tramesa, així com la data i hora d’enviament 
i recepció i descarregar justificants de presentació d’escrits 
amb plena validesa jurídica.

Per a l‘ús de LexNet és necessari disposar de certificació 
electrònica. En aquesta línia la targeta ACA, com a sistema 
de certificació pròpia i exclusiva de l’Advocacia, compleix 
aquesta funció a l’estar reconeguda pel Ministeri de Justícia 
i complir amb totes les funcionalitats pròpies de la certifica-
ció electrònica com seria la signatura de documents amb el 
mateix valor que una signatura manuscrita. La targeta ACA 

també permet realitzar moltes altres gestions: tramitar pas-
sis de presó, presentar escrits i declaracions a les adminis-
tracions públiques, dotar de seguretat les comunicacions, 
enviar burosms, etc.

Per obtenir més informació o adquirir  la targeta ACA, 
adreça’t al Servei d’Atenció Col·legial de l’ICAB.

2A EDICIÓ DEL ‘MENTORING’

El proper mes d’octubre es posarà 
en marxa la 2a edició del ‘Mento-
ring’. Es tracta d’una iniciativa que 
té com a finalitat donar recolzament 
als joves advocats i advocades amb 
menys de set anys en l’exercici de 
l’advocacia per trobar solucions als 
dubtes, necessitats o inquietuds 
que puguin tenir en el dia a dia de la 
seva tasca professional. 

COM FUNCIONA?  
Un advocat mentor coordinarà els joves advocats i ad-
vocades durant les sessions presencials que es faran 
un cop al mes i que tindran una durada de dues hores 
(de 14 a 16h). En aquestes trobades els joves advocats 
plantejaran els seus dubtes, necessitats o inquietuds 
respecte a una matèria concreta del Dret, per tal que 
amb l’ajuda del mentor i de forma conjunta a la resta de 
companyes es pugui resoldre la qüestió plantejada. Així 
mateix, pretén proporcionar un sistema de networking, 
posant en contacte advocats i advocades amb necessi-
tats i problemàtiques diferents. 

L’ICAB CONDEMNA   
L’ATAC GIHADISTA 

L’ICAB va denunciar i condemnar el triple atemptat a Tunísia, 
França i Kuwait, en complir-se el primer any del califat fundat 
per l’Estat Islàmic, que va tenir lloc el passat 26 de juny.

L’ICAB es manifesta contrari a qualsevol tipus de 
violència o atac terrorista que malmeti el principal dret 
fonamental a la vida de qualsevol ésser humà. Per això 
exigeix responsabilitats al respecte i ofereix suport i soli-
daritat als familiars de les víctimes.





E
l Ministeri d’Educació va aprovar un nou i 
polèmic currículum de l’assignatura de Reli-
gió, el contingut del qual, com sempre des 
que Espanya va subscriure els Acords amb 
la Santa Seu de 1979, ha anat a càrrec de la 

Conferència Episcopal. A partir d’ara, els més de 3,5 mi-
lions d’estudiants de Religió podran ser avaluats sobre la 
seva comprensió de «[...] l’origen diví del cosmos», que, 
pel que sembla, no prové del «caos i l’atzar» sinó que és 
un «regal de Déu». Amb tot, el fet que el model educatiu 
passi a assumir postures obertament creacionistes, que 
desafien l’origen de l’univers fa gairebé 14.000 milions 
d’anys amb el Big Bang o els postulats evolucionistes de 
Darwin -o que inclogui referències a Servet i Galileu Ga-
lilei, no pas per rehabilitar-los)- no deixa de ser un insòlit 
desafiament al coneixement científic. El rellevant és que, 
en el seu afany catequètic, el Govern de l’Estat pretén 
igualar l’ensenyament de la religió catòlica a la resta de 
matèries en el marc d’un Estat aconfessional [art. 16 de 
la Constitució espanyola (CE)].

Esclar que no podem oblidar que en els Acords amb la 
Santa Seu de 1979, que van substituir el Concordat amb 
el Vaticà de 1953, subsisteixen normes sobre l’educa-

ció religiosa a l’escola pública que no només promouen 
aquesta equiparació sinó que garanteixen fins i tot la 
designació dels professors a proposta dels Bisbats o 
que salvaguarden el fet que la jerarquia catòlica indiqui el 
contingut de l’assignatura, els llibres i els materials es-
caients. Això no és més que una servitud de la Transició, 
tributària d’un arcà com el paper en altres temps hege-
mònic de l’Església catòlica. Amb el temps, aquesta po-
sició avantatjosa de l’Església catòlica ha esdevingut poc 
pacífica i ha obligat a pronunciar-se al Tribunal Suprem i 
al Tribunal Constitucional en qüestions com la presència 
de la religió en les Forces Armades (STC 24/1982) o en 
l’educació (STC 128/2007, entre d’altres). 

No obstant això, cap Govern ha postulat obertament 
l’apartament d’aquells Acords o simplement la formu-
lació d’uns altres de nous. Ans el contrari, els Acords 
de cooperació subscrits amb la resta de confessions 
només reconeixen, sense major concreció, «el dret a 
rebre ensenyament religiós en els centres docents pú-
blics i privats concertats» (art. 10, idèntic per al cas de 
les religions jueva, musulmana i protestant). A més, en 
els centres privats concertats, el dret a rebre ensenya-
ment de religions diferents de la catòlica es pot exercir, 

EDUCACIÓ  
I LLIBERTAT 
RELIGIOSA
L’aprovació d’un nou currículum de l’assignatura de religió 
catòlica, avaluada com una altra assignatura, reobre el debat de 
l’aconfessionalitat de l’Estat. 

Joan Ridao Martín 
Professor de Dret Constitucional
Col·legiat núm. 18.128
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sempre que «no entri en conflicte amb el caràcter propi 
del centre», limitació que no es preveu per a l’ensenya-
ment de la religió catòlica, el cost del qual és assumit, 
per cert, pels poders públics (art. VII de l’Acord amb la 
Santa Seu, que remet a un acord entre l’Administració de 
l’Estat i la Conferència Episcopal Espanyola sobre la si-
tuació econòmica dels professors de religió catòlica que 
no pertanyin als cossos docents de l’Estat). Per contra, 
res no diuen els Acords de cooperació amb la resta de 
confessions sobre aquesta onerosa qüestió, de manera 
que són les mateixes confessions, o pitjor, els pares dels 
alumnes, els que han d’assumir-ne el cost.

La solució no passa, al meu entendre, per fer cas omís 
als acords amb el Vaticà, com s’ha defensat des de di-
ferents sectors polítics i pedagògics arran de l’enèsima 
polèmica propiciada pel Ministeri d’Educació. Això no 
faria més que perpetuar un ensenyament genuïnament 

confessional, que in-
tenta de forma gens 
dissimulada fer pro-
selitisme o adoctrinar 
enlloc d’ensenyar, 
com demostra el fet, 
per cert, que es recu-
pera el caràcter avalu-
able de l’assignatura. 
En efecte, l’art. 27.3 
CE reconeix als pares 
el dret que els seus 
fills rebin la formació 
religiosa i moral que 
estigui d’acord amb 

les seves conviccions. Però això és difícil que es com-
pleixi si es dóna un tractament inadequat del fet religiós 
des del punt de vista científic, com hem vist abans; o si 
es dóna un tractament diferenciat a l’ensenyament de 
la resta de religions. Per altra part, el principi d’igualtat 
consagrat també constitucionalment (art. 14) prohibeix 
qualsevol discriminació per raó de religió i la conculca-
ció del dret a la llibertat religiosa (art. 16 CE). Així ho va 
reconèixer el mateix Tribunal Constitucional (TC) en una 
Sentència senyera: «La llibertat d’ensenyament [...] pot 
ser entesa com una projecció de la llibertat ideològica 
i religiosa [...]»; i, per tant, «[...] del principi de llibertat 
d’ensenyament deriva també el dret dels pares a escollir 
la formació religiosa i moral que desitgen per als seus 
fills)» (STC 5/1981). 

En altres paraules, la Constitució proclama que cap 
confessió tindrà caràcter estatal, això és, que l’Estat ha 
de ser neutral pel que fa a les religions, al marge que els 
poders públics hagin de cooperar amb l’Església catòlica 

i amb la resta de confessions religioses. Això ha de fer-
se, a més, sense vulnerar el dret a la llibertat religiosa ni 
abandonar la neutralitat que es deriva d’aquesta, perquè 
aquest dret -com tots- té límits. No cal dir, a més, que 
una cosa és que la Carta Magna reconegui als pares el 
dret a què els seus fills rebin la formació religiosa i moral 
que estigui d’acord amb les seves conviccions, i una 
altra de molt distinta que això no es faci des d’una pers-
pectiva multidisciplinària i plenament científica.

Així doncs, seguint el mateix TC, es tracta que la llibertat 
religiosa es concreti veritablement en la neutralitat de 
l’Estat (STC 340/1993, entre d’altres) i garantir l’ense-
nyament imparcial en els centres públics i –en cas que 
no ho sigui- l’elecció de centre escolar (ATC 382/1996). 
En suma, la determinació que «cap confessió tindrà 
caràcter estatal» implica que les confessions religioses 
no poden transcendir les finalitats que els hi són pròpies 
i ser equiparades a l’Estat, ja que l’art. 16.3 CE veda 
qualsevol tipus de confusió entre «funcions religioses i 
funcions estatals» (STC 24/1982 i 340/1993). I, si bé és 
cert és que la Constitució només esmenta la religió catò-
lica, no es pot oblidar que això ho fa quan es refereix a la 
necessitat que l’Estat cooperi amb totes les religions. 

En conclusió: el caràcter confessional de l’educació de 
la religió en els centres escolars, que deriva dels Acords 
amb el Vaticà no pot ser més que inconstitucional, per 
contrari a l’article 16.3 CE. Això no es pot veure tan sols 
mitigat per l’existència d’acords de col·laboració amb 
altres religions distintes de la catòlica. Qualsevol col·la-
boració, ja sigui amb el Vaticà o amb altres confessions, 
només pot ser acceptable en el marc dels principis cons-
titucionals i, en cap cas, emparar, com ara, la vulneració 
de drets fonamentals.  

LA CONSTITUCIÓ 
PROCLAMA QUE 
L’ESTAT HA DE 
SER NEUTRAL PEL 
QUE FA A  
LES RELIGIONS



A 
la pregunta de si quieres aumentar tu 
cartera de clientes, casi todo el mundo 
responde afirmativamente y sin embargo 
cuando profundizamos en las acciones 
que se llevan a cabo para conseguir un re-

sultado positivo con un cliente, observamos que muchas 
técnicas de las que se podrían utilizar para mejorar el 
resultado de la venta no aparecen. 

También es habitual que profesiones que tienen un com-
ponente técnico considerable, le den poca o ninguna 
importancia a esta función y ello nos lleva a que no se 
apliquen las técnicas adecuadas, bien por desconocimi-
ento o bien simplemente porque repetimos nuestros 
hábitos profesionales que nos han ido dando resultado 
hasta la fecha aunque veamos que desde hace un cierto 
tiempo no funcionan igual que antes. 

Relacionando lo expuesto con la venta de los servicios 
profesionales que ofrecen los abogados, nos encontra-
mos con que todavía queda un importante camino por 
recorrer y que las oportunidades de mejora para conse-
guir resultados de venta para este colectivo son múlti-
ples. 

Amparándonos en ello, a continuación vamos a describir 
de forma resumida una serie de técnicas para mejorar el 
resultado de la acción comercial que en algunos casos 
serán más adecuadas para un bufete o profesional que 
para otro pero que sin duda, una a una o mezcladas 
entre sí, tienen una aplicación inmediata para mejorar las 
ventas. 

• Los cinco ceros de la calidad: supone tener como 
filosofía para aplicar con los clientes cero defectos, cero 
retrasos, cero papeles, cero problemas y cero desaten-
ciones. 

•  Desarrollar la actitud de calidad: se trata de salir de 
una actitud rutinaria donde entre otras cosas esperamos 
que nos soliciten los servicios a aplicar una actitud cali-
dad donde hagamos sugerencias y propuestas a medida 
de la necesidad de nuestros clientes. Es evidente que 
esta actitud se puede desarrollar mucho y de forma to-
talmente adaptada a nuestro mercado. 

•  Conocer profundamente al cliente: supone compren-
der las expectativas que éste tiene, tener claro qué 
quiere, cómo lo quiere y aplicar una estrategia de servi-

HABILIDADES 
COMERCIALES  
DEL ABOGADO
Técnicas en la acción comercial de abogados o bufetes que, una 
a una o mezcladas entre sí,  tienen una aplicación inmediata para 
mejorar la promoción del servicio.

Antonio Valdivia  
Experto en estrategia empresarial  
y comercial 
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cio adecuada a cada 
caso. Adicionalmente 
se deberán controlar 
las expectativas y 
medir el rendimiento 
del usuario para me-
jorar todo el proceso. 

• Orientar el negocio 
hacia el mercado, es 
decir, poner al cliente 

en el centro del servicio y a partir de ahí ser proactivo e 
interactivo con él, personalizar las acciones hacia éste, 
recordar detalles significativos que mejorarán la relación, 
aceptar positivamente las posibles objeciones que el 
cliente nos manifieste y hacer una correcta y adecuada 
segmentación en base al servicio que podamos ofrecer. 
Esta segmentación creativa se debe realizar en función 
de las necesidades del cliente y no en función de la ofer-
ta de la empresa. 

Aplicar perspectiva de servicio: se trata de salir de la 
visión tradicional donde se piensa que el cliente es 
exigente y no sabe lo que quiere y pasar a una visión 
de servicio donde se le asesora y se tiene claro que es 
nuestra razón de ser, sin clientes no hay negocio. 

• La buena atención al cliente: difícilmente atenderemos 
bien al usuario si no le escuchamos primero y enten-
demos cuáles son sus deseos, no se trata de añadirle 
problemas, se trata de solucionárselos aportándole con-
fianza y buena disposición desde el inicio del contacto. 

• Mejorar la experiencia del cliente: hay que conectar 
emocionalmente con él, detectar con claridad los mo-
mentos clave que son aquellos donde más valor tiene 
nuestro servicio y aplicar creatividad con el objetivo de 
incrementar el valor del servicio que ofrecemos. 

• Enfoque metodológico de la acción comercial: la venta 
es un proceso que requiere de un enfoque profesional 
basado en tres etapas claramente diferenciadas pero 
que se deben fusionar en un todo si queremos que la 
acción comercial de todo su fruto. Estas etapas son: 

- Antes de la venta: supone la planificación y orga-
nización de las tareas necesarias a desarrollar para 
clasificar a la clientela, organizar las visitas, preparar la 
agenda, establecer los objetivos para cada entrevista, 
anticipar objeciones y prever los medios necesarios 
para llevar a cabo la visita con el cliente con la mayor 
planificación posible. Una buena preparación supone 
una parte importante del éxito en la acción comercial. 

- Durante la venta: se trata de la entrevista de ventas 
con el cliente, es un momento decisivo, elementos 
como la comunicación tanto oral como no verbal serán 
vitales para que la visita fluya de forma adecuada. Hay 
que manejar buenos argumentos y previamente son-
dear de forma profunda al cliente. 

- Después de la venta: la acción comercial no acaba 
con la visita del cliente si no que sigue tras la entre-
vista y hay varios aspectos a cuidar para mantener 
una buena relación con el cliente, tanto si nos ha 
contratado el servicio como si no. Aspectos como la 
información que le enviamos, el cumplimiento de las 
expectativas que hemos generado o el mantenimien-
to de la relación a través de eventos que realicemos 
se convierten en un elemento importante de acción 
comercial para el futuro. 

No se trata de poner todas las técnicas en marcha, pero sí 
de ir incorporando poco a poco a la actividad cotidiana y a 
nuestra visión de negocio aquellas que mejor se adapten 
a nuestra realidad y a nuestros objetivos de futuro. 

En definitiva, nuestra calidad como abogado ya se supone 
pero hoy en día no es suficiente, hay que cuidar otros 
aspectos que permitan una buena evolución profesional 
con los clientes y para ello se deben cuidar todos aquellos 
matices que pueden fomentar la lealtad del usuario de 
nuestro servicio ya que un cliente satisfecho vuelve a 
contratar servicios y habla favorablemente de nosotros, 
convirtiéndose en un excelente embajador de nuestra 
marca.  

UN CLIENTE 
SATISFECHO 
VUELVE A 
CONTRATAR  
TUS SERVICIOS 





Va estudiar Dret a Nigèria i va ser la primera dona de 
Gàmbia a especialitzar-se en legislació del Mar. Comp-
ta amb una llarga experiència dins el món jurídic (se-
cretària d’Estat de Justícia, fiscal i advocada general 
de l’Estat a Gàmbia…). Com se sent en ser la primera 
dona fiscal a dirigir el Tribunal Penal Internacional?
És un gran honor servir com a fiscal de Tribunal Penal 
Internacional (TPI) i tinc plena consciència de la gran 
responsabilitat d’aquest mandat. La meva veu és una 
goteta en un mar de dones coratge que fomenten la 
causa de prosperitat, pau, i estabilitat.

Les dones tenim veu i una perspectiva molt important, 
però hem sigut  històricament marginades. Cal tenir 
en compte el nostre potencial. Les primeres víctimes 
de la violència en conflictes polítics i militars del món 
són dones. Per això tenim una sensibilitat especial per 
entendre l’impacte físic i psicològic de la violència sobre 
les dones, els nens i sobre la societat.

Per això és important que un grup que rarament ha pres 
les decisions tingui veu en la taula de negociacions.

Com a fiscal del Tribunal Penal Internacional he fet tot el 
possible i continuaré fent-ho per tornar la dignitat a les 
vides de les víctimes.

Es va incorporar com a fiscal del TPI quan alguns dels 
seus membres estaven retinguts a Líbia. Com va afec-
tar aquest fet a la institució a nivell internacional?

La meva oficina no estava involucrada en aquest proble-
ma. És lamentable que tres membres del Registre del 
Tribunal i un advocat de l’oficina pública per a la defensa 
del Tribunal Penal Internacional fossin detinguts a Zintan, 
Líbia, per algunes setmanes. La presidència i la Registre 
del Tribunal estan seguint aquesta situació.

La principal funció del TPI és jutjar la impunitat dels 
genocidis, els crims contra la humanitat i els crims 
de guerra. A quins reptes s’enfronta aquest tribunal 
per conservar la seva independència en l’actualitat?
La meva oficina investiga i processa genocidis, crims 
contra la humanitat, i crims de guerra a partir de juliol de 
2002, data del pacte fundacional del Tribunal Penal Inter-
nacional El TPI és un projecte global jove, que va comen-
çar a funcionar amb 60 partits d’estats: ara ja n’hi ha 123.
El Tribunal Penal Internacional representa la promesa de 
justícia per a les víctimes dels pitjors crims del món. El 
Tribunal va ser establert per enjudiciar els sospitosos de 
crims en massa quan no és possible fer-ho en la pròpia 
nació perquè els sospitosos tenen massa poder. El pacte 
fundacional del Tribunal, l’estatut de Roma, diu que ningú 
està per sobre de la llei.

El nostre treball té molts desafiaments. Un d’ells és que 
necessitem resoldre els nombrosos casos d’interferèn-
cia i de manipulació de testimonis, ja que això debilita 
el sistema judicial i es deshonra al Tribunal. Aquestes 
situacions no poden ser tolerades. Un altre desafiament 
és detenir els fugitius de casos com els de Sudan i Líbia. 

Amb motiu de la visita a Barcelona que va realitzar la fiscal del  
Tribunal Penal Internacional, Fatou Bensouda, Món Jurídic l’ha 

entrevistada per conèixer millor el funcionament d’aquest Tribunal  
així com per parlar del paper de la dona en el món de la justícia.  

“El TPI representa la promesa 
de justícia per a les víctimes 
dels pitjors crims del món”

ENTREVISTA A FATOU BENSOUDA

Text: Roser Ripoll
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Finalment, un altre dels reptes és continuar protegint el 
Tribunal de la politització, ja que han de complir els man-
dats imparcialment i sense por.

Els socis del Tribunal, incloent els col·legis d’advocats 
del món, han d’ajudar a fer que la institució sigui millor 
entesa, i reconeguda. No hem de vacil·lar en la nostra 
resolució per crear un món amb més justícia.

El TPI es posiciona com un defensor imparcial de la 
justícia, però des de 2002 està obrint expedients i 
dossiers criminals a africans. Per això el Tribunal ha 
estat titllat d’actuar només contra Àfrica. Què respon 
als que opinen aquest sentit? 
Les acusacions de l’aplicació selectiva del Tribunal no 
són certes.
 
Moltes situacions relatives a l’Àfrica són perquè els 
estats demanen al tribunal que intervingui. És el cas 
de situacions de la República Centreafricana, Mali, 
República Democràtica del Congo, Uganda, i Costa 
d’Ivori. La República Centreafricana és el segon país 
que va demanar ajuda al TPI al juny de 2014. Aquest 

cas demostra la importància del Tribunal als estats de 
l’Àfrica. Líbia i Darfur van ser referits pel Consell de 
seguretat de l’ONU i la meva oficina va fer una anàlisi 
abans d’acceptar-los. 

L’excepció és en el cas de Kenya on el fet de què no 
s’investigués de mutu propi va fer que el TPI enjudiciés 
a les persones responsables per als crims de les elecci-
ons de 2008.

La meva oficina té investigacions en nou països fora d’Àfri-
ca, incloent Palestina, Afganistan, Colòmbia, Hondures, 
Geòrgia i Irak. El Tribunal no té una parcialitat per als paï-
sos d’Àfrica. És fonamental el respecte a la llei per asse-
gurar la seguretat i la prosperitat d’Àfrica en el nou segle.

Des que vaig assumir el càrrec, he conegut a molts caps 
d’estats de l’Àfrica. La majoria han cooperat perquè es 
puguin dur a terme les investigacions. No obstant això, 
ens cal estar relacionats amb la Unió Africana, i estem 
gestionant per dur-ho a terme.

Hi ha una necessitat de corregir aquest malentès. I per això 
és necessari la col·laboració de periodistes, ONG, activistes 
de drets humans, professionals legals i fins i tot dels estats.

El TPI pot imposar cadena perpètua i penes de 30 anys, però 
no la pena de mort. Quina és la seva posició al respecte?
La sentència màxima permesa per l’Estatut de Roma és 
de 30 anys. La cadena perpètua pot excepcionalment 
ser transmesa com un sentència per la gravetat del crim 
i perquè les circumstàncies individuals de la persona 
condemnada justifica aquesta sentència més dura. En 
el moment de les negociacions de l’estatut de Roma, 
això va ser debatut acaloradament i va haver-hi dispari-
tat d’opinions. Però la pena capital va ser exclosa de la 
redacció final de l’Estatut.

Com condemna el TPI el reclutament de nens per con-
vertir-los en soldats a Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia?
Estem compromesos a investigar i jutjar  a totes aque-
lles persones que cometen crims contra els nens amb 
tot el rigor de la llei. El principi de complementarietat és 
una pedra angular del Tribunal Penal Internacional com 

a tribunal d’última instància, respectant els processos 
nacionals genuïns.

El primer procés de Tribunal Penal Internacional es va cen-
trar en els nens soldats a la República Democràtica del 
Congo, per l’allistament militar obligatori i l’ús per part de 
rebels de nens menors de 15 anys per cometre atrocitats.
Amb aquest cas vam veure la necessitat no només de 
tenir en compte als “nens que es veuen obligats a portar 
armes”, també el problema dels “nens que es veuen 
afectats per les armes”. Aquest enfocament més ampli 
s’ha estès en un plet pendent que anirà a judici aquest 
any. Els jutges han confirmat els càrrecs contra el Bosco 
Ntaganda no només per allistament i utilització de nens, 
sinó també per esclavitud sexual i violència sexual contra 
nens que van formar part de la seva pròpia milícia.

La meva oficina està preparant un document de políti-
ca sobre nens que es beneficiaran d’àmplies consultes 
amb experts en drets de la infància en el sistema de les 
Nacions Unides i en la societat civil.

“Les dones hem de tenir més veu  
en la taula de negociacions” 
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DES DE LA JUNTA

E
n les eleccions celebrades al Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona el passat 30 de juny 
va ser escollit com a nou secretari Rafael  
Espino, amb un total de 1.461 vots, juntament 
amb tots els membres de la seva candidatu-

ra: Jani Trias Arraut: 1.456 vots; Blanca Olivar Oliver: 1.472 
vots; Josep Guiu Badia: 1.466 vots; Josep Llàcer Morell: 
1.467 vots; Elena Moreno Badia:1.462 vots. Tots ells pren-
dran possessió del càrrec el proper 14 de juliol.

Un total de 5 candidatures es van presentar en aquests 
comicis.

D’aquestes, 2 eren candidatures senceres (les encap-
çalades per Rafael Espino i Vanessa González), és a dir, 
optaven a tots els càrrecs electes per aquestes eleccions 
- secretari/ària i de 5 diputats/des de la junta de Govern de 
l’ICAB- mentre que de les altres tres, una optava al càrrec 
de secretari (Antonio Vallbona Méndez) i les altres dues 
es presentaven només als càrrecs de diputat/da de la 
Junta (Josep M. Paños Pascual, Lluís Vancells i Sancho).

Els altres candidats a secretari van obtenir 464 vots (Va-
nessa González) i 23 vots (Antonio Vallbona). 

En relació a la resta de candidatures van obtenir els se-
güents resultats: Candidatura Josep M. Paños Pascual: 
20 vots; Candidatura Lluís Vancells i Sancho: 33 vots; Can-
didatura de Vanessa Gonzalez: Eduardo Fraire Coter: 462 
vots; M. Mercè Goday i Ruiz: 462 vots; Marie Jenniffer 
Mateo Valenzuela: 458 vots; Xavier Pocino Vilanova: 470 
vots; Raul Soldevila García: 464 vots;  

2017, RENOVACIÓ EN BLOC
La durada d’aquest mandat és de 2 anys, atès que 
d’acord amb els nous estatuts col·legiats, que van entrar 
en vigor el passat 7 de maig, la Junta es renovarà en les 
eleccions de 2017 en bloc i no per meitats com ara. 

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ
Per tal de fomentar la participació, la Junta de Govern va 
implantar per aquests comicis dues mesures: la possibi-
litat de votar a les dependències de l’ICAB a la Ciutat de 
la Justícia i el vot anticipat (que va permetre votar a la seu 
del carrer de Mallorca 283, el 29 de juny de 15h a 21h). 

Les votacions es van desenvolupar amb total tranquil·litat 
i sense incidents al llarg de tota la jornada. A més dels 
vots emesos a la seu del Col·legi de l’Advocacia de Barce-
lona els lletratss censats en alguna de les 11 delegacions 
també van poder exercir el vot en aquestes seus. També 
es va poder exercir el dret a vot per correu.

RENOVACIÓ 
PARCIAL DE 
LA JUNTA DE 
GOVERN DEL 
COL·LEGI
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PRACTICAR IOGA PER VIURE TRANQUIL NO ET FA ÚNIC,
GAUDIR DE LA TRANQUIL·LITAT DE REGAL, SÍ

L’ingrés es farà efectiu en el compte en el qual tens domiciliada la pòlissa, un cop cobrat el rebut. D’acord amb l’article 33 de la Llei 35/06, de 28 de novembre, de l’IRPF, aquests pagaments tenen 
la consideració de guanys patrimonials. No acumulable amb altres ofertes. Queden exclosos d’aquesta oferta els reemplaçaments. Companyia asseguradora: Liberty Seguros, Compañía de 
Seguros y Reaseguros S.A., a través del seu canal directe: Regal. C/ Llacuna, 56-70, Edifici C, 08005 Barcelona.

DEMANA ARA EL TEU PRESSUPOST

I PERQUÈ ETS ÚNIC TENS AQUESTES OFERTES ESPECIALS

DEL 15 DE 
JUNY AL 30 
DE SETEMBRE

DEL 2015

DE L’ 1 1 
DE MAIG AL 
31 DE JULIOL

DEL 2015

DE TRANSFERÈNCIA
SI CONTRACTES A TERCERS

AUTO 40
DE TRANSFERÈNCIA
SI CONTRACTES A TOT RISC

25

93 489 06 77
902 444 707

TRUCA AL ENTRA A www.regal.es/advocats CONTACTA AMB esther.perez@libertyseguros.es
ESTHER PEREZ

Per ser col·legiat del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb Regal gaudeixes d’un servei àgil i 
proper, l’assessorament personalitzat de professionals que saben el que fan i d’aquestes ofertes:

MOTO

VIDA 

DE DTE.10%

DE DTE.10%

    DE TRANSFERÈNCIA20
DE DTE.12%

    DE TRANSFERÈNCIA20

D’esquerra a dreta: Josep Guiu, Elena Moreno, Rafael Espino (Secretari), Blanca de Olivar, Josep Llàcer i Jani Trias.



ENTRE NOSALTRES

l’haver de compensar. Per combatre-ho res millor que 
bones dosis de les 3Hs: Humilitat, Humanisme i Humor.

3. Tots tenim un petit “funcionari” dins, un petit “Golum” 
que ens aferra a la zona de confort, al que coneixem. A la 
zona de confort no existeix creixement només mediocritat; 
s’ha de sortir a la zona d’aprenentatge en el dia a dia i fer 
una petita cosa que ens faci una mica de por.

I recordeu “tenir la serenitat per acceptar les coses que 
no podeu canviar, la valentia per canviar les que sí podeu 
i la saviesa per a diferenciar les dues”.

El 17 de juny, amb motiu de l’”In House Day 2015”, 
aquesta Comissió va convidar la psicòloga Montse Ven-
tosa Garcia-Morato, per tractar el tema de “Com ser ad-
vocat, feliç i no morir en l’intent”, que ens fa cinc cèntims 
del més rellevant de la seva exposició.

En els últims anys la Psicologia Positiva ha sofert un 
impuls que ha contribuït al desenvolupament d’una 
ciència enfocada més en el benestar que a la malaltia, 
com a forma de prevenció d’una de les epidèmies del 
segle XXI: l’estrès, la depressió i l’ansietat. Seligman ha 
estat un dels impulsors clau i ha afirmat que una de les 
professions més pessimistes, i per tant més infeliç, és la 
d’advocat. 

En tant que la felicitat és una actitud, una forma d’inter-
pretació de la realitat que determina uns determinats 
comportaments i tal com diversos estudis posen de 
manifest quan afirmen que la depressió ve determinada 
per la ‘indefensió apresa’, podem afirmar que la felicitat 
és un hàbit. I per tant és una decisió personal que es 
pot prendre per ser feliç en el món actual, no sortint del 
sistema, si no des de dins, el que nosaltres anomenen 
Happyshifting.

Tres remeis per tres dels lladres de la felicitat més co-
muns:

1. Les persones amb una elevada orientació a resultats 
sovint s’enfoquen més en allò queda per fer que allò 
que ja s’ha aconseguit. Intentar reconèixer què s’ha fet i 
què queda així com celebrar què s’ha aconseguit ajuda a 
crear l’hàbit de la felicitat.

2. Les persones amb molta capacitat de treball poden 
patir del “pronto” que genera una pèrdua d’energia a 

COMISSIÓ 
D’ADVOCATS 
D’EMPRESA
Per la Junta directiva

APUNTA’T A LA COMISSIÓ  
D’ADVOCATS D’EMPRESA

Dins el Col·legi també tenen el seu espai els ano-
menats “In House”, els advocats que exercim la 
professió per compte d’altri dins de les assessories 
jurídiques d’empreses l’objecte social de les quals 
no és la prestació de serveis jurídics.

L’any 2009 uns quants companys vam tenir l’oportu-
nitat de fundar la Comissió d’Advocats d’Empresa, 
amb l’objectiu de compartir interessos, coneixe-
ments i inquietuds pròpies del nostre col·lectiu, així 
com donar a conèixer el nostre valor afegit per a les 
empreses i afrontar els reptes propis de la nostra 
professió.

Comptem amb més de 250 professionals molt 
eficients, orientats a resultats, pragmàtics i amb un 
profund coneixement dels sectors i negocis on des-
envolupen la seva activitat i el seu entorn jurídic en 
fructífera col·laboració amb els advocats externs.

 La nostra Comissió té vocació d’acollir a tots els 
Advocats d’Empresa amb independència de la 
posició que ocupin dins el departament jurídic, ja 
siguin júniors o sèniors, directors o gerents jurídics, 
secretaris generals, i de tot tipus de companyies, 
locals o multinacionals, petites o grans, o amb més 
o menys mitjans

Vivim la nostra professió apassionadament i 
animem a tots els companys que encara no són 
membres de la Comissió que s’inscriguin i ens 
facin partícips de les seves inquietuds i interessos.



ES BUSQUEN
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INICI PROGRAMA
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SOOP
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D’UN COP D’ULL

SÈNIORS
30 d’abril: Conferència a càrrec del periodista Lluís Foix 
titulada “Europa garantia d’estabilitat davant els EUA, 
Rússia i Àsia”, organitzada per la Comissió d’Advocats 
Sèniors.

MEDALLA DE L’ICAB
30 d’abril: La companya Avel·lina Rucosa rep de mans 
del degà, Oriol Rusca, la medalla de l’ICAB.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
24 d’abril: Conferència de la Secció de Dret de Propietat 
Intel·lectual i de Drets d’Imatge del Col·legi d’Advocats 
de Barcelona per defensar la necessitat de garantir la 
propietat intel·lectual de totes les produccions, especial-
ment les artístiques.

SÈNIORS
23 d’abril: Conferència organitzada per la Comissió 
d’Advocats Sèniors, amb el títol “Fugacitat dels 
moviments socials en els 80”, a càrrec del company Marc 
Viader i Pericas.
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ICAB-ICAM
16 de juny: Reunió “Juntes conjuntes ICAB-ICAM”

VISITA AL CIE
17 de juny: El degà J. Oriol Rusca i la diputada Gemma 
Solanas van visitar el CIE de la Zona Franca.

DRET PER A NO JURISTES
19 de maig: Cicle de conferències- Dret per a no juristes: 
“Què vol dir estar imputat?” va anar a càrrec del diputat 
de la Junta de Govern de l’ICAB, Jorge Navarro.

RENOVACIÓ DE CONVENI
18 de maig: El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) 
i l’Institut Català d’Oncologia (ICO) van renovar el conveni 
de col·laboració que permet als pacients i familiars de ma-
lalts oncològics amb pocs recursos econòmics disposar 
d’assessorament jurídic gratuït. Aquest servei (pro bono) 
l’ofereixen una vintena de lletrats de l’ICAB de forma to-
talment voluntària. 



BIBLIOTECA
Aquesta secció conté una sel·lecció d’obres adquirides i incorporades darrerament al catàleg de la 
Biblioteca. Per consultar-les cal demanar-les indicant: autor, títol i signatura topogràfica ( per ex.788-
13 o també [324.4(46)Hor]).

REVISTES

Apuntes & consejos. Impuestos: 
boletín de asesoría quincenal 
con consejos prácticos para 
economizar impuestos  
Editor: Indicator, Asesores y 
Editores 
Periodicitat: quinzenal 
Números de 2015 disponibles a la 
Biblioteca   
Versió en línia accesible només 
des de la Sala Multimèdia de la 
Biblioteca  

Apuntes & consejos. Usted y su 
sociedad: boletín de asesoría 
quincenal para aumentar sus 
beneficios y los de su empresa 
Editor: Indicator, Asesores y 
Editores 
Periodicitat: quinzenal 
Números de 2015 disponibles a la 
Biblioteca   
Versió en línia accesible només 
des de la Sala Multimèdia de la 
Biblioteca 
 
DESTAQUEM: 
“Contratación electrónica 2.0” 
[en línia], EN: Contratación 
administrativa práctica, n. 137, 
mayo-jun. 2015, 163 p.   
Acccessible només des de la Sala 
Multimèdia de la Biblioteca 

“Emprendimiento: innovación 
y cambio social”, EN: ICADE: 
revista cuatrimestral de las 
Facultades de Derecho y Ciencias 
Económicas y Empresariales, n. 
94, enero-abril 2015, 142 p.   

 
 
 

MONOGRAFIES

DRET ADMINISTRATIU

ALMEIDA CERRADA, MARCOS; 
TUBERTINI, CLAUDIA; COSTA 
GONÇALVES, PEDRO (DIRS.); 
SANTIAGO IGLESIAS, DIANA; 
DI LASCIO, FRANCESCA; CRUZ 
SILVA, PEDRO (COORDS.)
La racionalización de la 
organización administrativa 
local: las experiencias española, 
italiana y portuguesa. Cizur 
Menor (Navarra): Civitas 
Thomsom Reuters, 2015. 
[352(46)Rac] 

BUENO SÁNCHEZ, JOSÉ 
MIGUEL; HOCES, JOSÉ RAMÓN 
DE; GAVELA LLOPIS, ANDREA 
(COORDS.)…[ET AL.] 
Lecciones fundamentales de 
derecho administrativo: (parte 
general y parte especial). 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2015.  
[35(46)(035)Lec]    

GONZÁLEZ PÉREZ, JESÚS 
Responsabilidad patrimonial de 
las administraciones públicas. 
7ª ed. Cizur Menor (Navarra): 
Civitas Thomson Reuters, 2015. 
[35.076(46)Gon]    

LORA-TAMAYO VALLVÉ, MARTA 
(DIR.); PARADA VÁZQUEZ, 
RAMÓN...[ET AL.] 
Manual de derecho local.  
3ª ed. Madrid: Iustel, 2015. 
[352(46)(035)Man]   

RECUERDA GIRELA, 
MIGUEL ÁNGEL (COORD.); 
AGUIRREGOMEZCORTA OPPELT, 
JORGE (AUTS.)…[ET AL.] 
Problemas prácticos y actualidad 
del derecho administrativo: 
anuario 2015. Cizur Menor 
(Navarra): Civitas Thomson 
Reuters, 2015. [35(46)Pro]   

Recurso de casación 
contencioso-administrativo: 
cómo lograr su admisión: 
(doctrina, jurisprudencia, 
definición y formularios).  
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi  
 

Thomson Reuters, 2015. 
[351.955(46)Rec]    
 

RIDAURA MARTÍNEZ,  
Mª JOSEFA 
Seguridad privada y derechos 
fundamentales: (la nueva 
Ley 5/2014, de 4 de abril, 
de Seguridad Privada). 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[351.746(46)Rid]  

eBook Biblioteca Digital 

TORRES LÓPEZ, MARÍA 
ASUNCIÓN; ARANA GARCÍA, 
ESTANISLAO (DIRS.); CONDE 
ANTEQUERA, JESÚS (COORD.); 
ARANA GARCÍA, ESTANISLAO 
(AUTS.)…[ET AL.] 
Derecho ambiental: (adaptado 
al EEES). 2ª ed. Madrid: Tecnos, 
2015. [351.777(46)(035)Der] 

VÁZQUEZ MATILLA,  
FRANCISCO JAVIER 
La modificación de los contratos 
públicos. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2015. 
[351.712(46)Vaz]   

VICENTE DOMINGO,  
RICARDO DE 
La inactividad administrativa  
en la ejecución de actos  
firmes: análisis del artículo  
29.2 LJCA.  
Cizur Menor (Navarra): Civitas 
Thomson Reuters, 2015. 
[35.077.8(46)Vic]    

DRET CIVIL

CALVO VIDAL,  
ISIDORO ANTONIO 
El certificado sucesorio 
europeo.  
Las Rozas (Madrid): La Ley, 2015.  
[347.65(4-672UE)Cal] 

 

CUADRADO IGLESIAS, MANUEL; 
NÚÑEZ BOLUDA, MARÍA DE 
LOS DESAMPARADOS (DIRS.); 
BERROCAL LANZAROT, ANA 
ISABEL; JIMÉNEZ PARÍS, 
TERESA ASUNCIÓN; CALLEJO 
RODRÍGUEZ, CARMEN (COORDS.) 
Estudios jurídicos en homenaje 
al profesor Manuel García 
Amigo. Las Rozas (Madrid): La 
Ley, 2015. 2 vol. [347(46)Est] 

DOMÍNGUEZ LUELMO, 
ANDRÉS; GARCÍA RUBIO, 
MARÍA PAZ (DIRS.); HERRERO 
OVIEDO, MARGARITA (COORD.); 
AGUILERA RULL, ARIADNA 
(AUTS.)…[ET AL.] 
Estudios de derecho de 
sucesiones: “Liber Amicorum” 
Teodora F. Torres García. Las 
Rozas (Madrid): La Ley, 2014. 
[347.65(46)Est] 

LÓPEZ Y GARCÍA DE LA 
SERRANA, JAVIER; ELUM 
MACÍAS, DIEGO (COORDS.); 
MEDINA CRESPO, MARIANO 
(AUTS.)…[ET AL.] 
Ponencias XIII Congreso 
Nacional: Valencia (País 
Valencià) novembre 2013: 
[sobre responsabilidad civil 
y derecho de circulación]. 
Las Rozas (Madrid): Sepin: 
Asociación Española de 
Abogados Especializados en 
Responsabilidad Civil y Seguro, 
2013. [347.51(46)(063)Con] 

LÓPEZ Y LÓPEZ, ÁNGEL M.; 
VALPUESTA FERNÁNDEZ, 
ROSARIO (EDS.); PÉREZ 
VELÁZQUEZ, JUAN PABLO; 
PIZARRO MORENO, EUGENIO 
(COORDS.); AGUILAR RUIZ, 
LEONOR (AUTS.)...[ET AL.] 
Derecho de sucesiones. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[347.65(46)(035)Der] 
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MAGRO SERVET, VICENTE 
Guía práctica sobre 
responsabilidad civil. Las 
Rozas (Madrid): La Ley, 2015. 
[347.56(46)(036)Mag] 

TOMILLO URBINA, JORGE; 
CAYÓN DE LAS CUEVAS, 
JOAQUÍN (DIRS.) 
Derecho y salud como 
realidades interactivas: 
selección de intervenciones 
del IV, V y VI Encuentro 
Interautonómico de protección 
jurídica del paciente como 
consumidor. Cizur Menor 
(Navarra): Aranzadi  
Thomson Reuters, 2015. 
[347.56(46)(063):614.25Der]  
 
ZÁRATE RIVERO, BELÉN 
La tutela de la dependencia 
en el ordenamiento 
jurídico español: principios 
constitucionales y desarrollo 
normativo. Cizur Menor 
(Navarra): Aranzadi Thomson 
Reuters, 2015. [368.42(46)Zar]    

DRET 
CONSTITUCIONAL

ALCÁCER GUIRAO, RAFAEL
La protección de los derechos 
fundamentales en la extradición y 
la Euroorden: texto adaptado a la 
Ley 23/2014, de 20 de noviembre, 
de reconocimiento mútuo de 
resoluciones penales en la Unión 
Europea. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2015.
[351.756.4(4-672UE)Alc]    

GARCÍA BERRO, FLORIÁN (DIR.)
Derechos fundamentales 
y Hacienda Pública: una 
perspectiva europea. Cizur 
Menor (Navarra): Civitas 
Thomsom Reuters, 2015. 
[336.225.3(4-672UE):342.7Der]

GERMÁN URDIOLA, Mª JESÚS
Derechos humanos, 
enfermedad mental y bioética. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomsom Reuters, 2015. 
[347.155(46)Ger] 

PALOMAR OLMEDA, ALBERTO; 
TEROL GÓMEZ, RAMÓN; 
VÁZQUEZ GARRANZO, JAVIER 
Constitución española. Cizur 
Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2015.
[342.4(46)”1978”Esp]    

PÉREZ-UGENA COROMINA, 
MARÍA 
La objeción de conciencia 
entre la desobediencia y 
el derecho constitucional. 
Cizur Menor (Navarra): Civitas 
Thomsom Reuters, 2015. 
[342.731(46):355Per] 

DRET FISCAL

CARMONA FERNÁNDEZ, 
NÉSTOR (COORD.); CALDERÓN 
CARRERO, JOSÉ MANUEL 
(AUTS.)…[ET AL.] 
Convenios fiscales 
internacionales y fiscalidad 
de la Unión Europea. 
Madrid: Wolters Kluwer, 2014. 
[336.227(4-672UE)Con] 

PLA VALL, ÁNGELES; SALVADOR 
CIFRE, CONCEPCIÓN  
Impuesto sobre sociedades. 
14ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2015. [DM-Codis]    

RAGUÉ, JAVIER…[ET AL.]
Manual de la reforma tributaria. 
Las Rozas (Madrid): La Ley, 2015. 
[336.2(46)(035)Man] 

DRET LABORAL

ALBIOL ORTUÑO, MÓNICA 
(COORD.); ALBIOL 
MONTESINOS, IGNACIO 
(AUT.)…[ET AL.] 
Todo social: 2015. Valencia: Ciss, 
2015. [331(46)”2012”Tod] 

ALFONSO MELLADO, CARLOS 
L.; FABREGAT MONFORT, 
GEMMA  
Negociación en la empresa. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[331.15(46)”2012”(036)Alf]   

eBook  Biblioteca Digital 

ARIAS DOMÍNGUEZ, ÁNGEL; 
SEMPERE NAVARRO, 
ANTONIO V. Accidentes 
laborales de tráfico. 3ª ed. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2015. 
[331.823(46):347.518Ari]    

Jurisprudencia laboral 
práctica: 2015: jurisprudencia, 
negociación colectiva y 
estudios sobre el mercado de 
trabajo. Cizur Menor (Navarra): 
Lex Nova Thomson Reuters, 
2015. [331(46)”2012”(076)Jur]    

MANZANO BAYÁN, MARÍA 
PILAR; ESCOLANO MARTÍNEZ, 
DIEGO; CID BABARRO, CARLOS 
Las mutuas colaboradoras 
con la Seguridad Social: 
la nueva regulación y su 
acción protectora. Cizur 
Menor (Navarra): Lex Nova 
Thomson Reuters, 2015.
[331.823(46):368.4Man]    

PÉREZ ALONSO, Mª ANTONIA 
(DIR.); CORDERO GORDILLO, 
VANESSA (COORD.); ALFONSO 
MELLADO, CARLOS L. (AUTS.)…
[ET AL.] 
El accidente de trabajo y la 
enfermedad profesional. 

Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[331.823(46)Acc]    

eBook  Biblioteca Digital 
 

DRET MERCANTIL

 
ANTÓN JUÁREZ, ISABEL 
La distribución y el comercio 
paralelo en la Unión Europea. 
Las Rozas (Madrid): La Ley, 2015. 
[347.751.7(4-672UE)Ant] 

BELINTXON MARTÍN, UNAI
Derecho europeo y transporte 
internacional por carretera. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomsom Reuters, 2015. 
[347.763.1(4-672UE):341.96Bel]
 
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, 
RODRIGO…[ET AL.] 
Manual de propiedad intelectual. 
6ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2015. [347.78(46)(035)Man]
 
CARBAJO VASCO, DOMINGO; 
DÍAZ ECHEGARAY, JOSÉ LUIS 
La responsabilidad 
general y tributaria de los 
administradores concursales. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[347.72.036.04(46):347.736Car]   

eBook  Biblioteca Digital

 
DOMÍNGUEZ CABRERA, MARÍA 
DEL PINO 
El registro de buques y otros 
vehículos de la navegación: 
Ley 14/2014, de 24 de julio, de 
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navegación marítima. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2015.  
[DM-347.791(46)Dom] 

eBook  Biblioteca Digital
 
FLAQUER RIUTORT, JUAN 
Extracción de datos de una 
página web: incumplimiento 
contractual, propiedad 
intelectual y competencia 
desleal. Cizur Menor (Navarra): 
Civitas Thomson Reuters, 2015. 
[347.78(46):004.7Fla]   
 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ,  
DOLORES FUENSANTA 
La movilidad de sociedades en 
la Unión Europea. Las Rozas 
(Madrid): La Ley, 2015.  
[347.72(4-672UE)Mar]
 
MENÉNDEZ MENÉNDEZ, 
AURELIO  
Estudios jurídicos y universitarios. 
Cizur Menor (Navarra): Civitas 
Thomson Reuters, 2015. 2 vol. 
[347.7(46)Men]   
 

DRET PENAL

FARALDO CABANA, PATRICIA
Los delitos societarios: 
incluye la reforma del 
Código Penal de 2015. 2ª ed. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[343.53(46):347.72Far]  
 eBook  Biblioteca Digital
 
GARCÍA SAN MARTÍN, JERÓNIMO 
El indulto: tratamiento y control 
jurisdiccional. 2ª ed. Valencia: Tirant 
lo Blanch, 2015. [343.292(46)Gar]  

eBook  Biblioteca Digital
 
JAREÑO LEAL, ÁNGELES 
El delito de negociaciones 
prohibidas a los funcionarios 
públicos. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomsom Reuters, 
2015. [343.35(46)Jar]
 

DRET PROCESSAL

AIGE MUT, Mª BELÉN 
Los documentos electrónicos 
en el ámbito del proceso. 
Cizur Menor (Navarra): Civitas 
Thomson Reuters, 2015. 
347.94(46):004.7Aig]    

CAMPANER MUÑOZ, JAIME 
La confesión precedida de la 
obtención inconstitucional de 
fuentes de prueba. Cizur Menor 
(Navarra): Aranzadi Thomsom 
Reuters, 2015. [343.14(46)Cam]
 
CARDOSO PEREIRA, FLÁVIO 
El agente infiltrado desde el 
punto de vista del garantismo 
procesal penal. Lisboa: Juruá, 
2015. [343.132(46)Car]

 
ESTEBAN MONASTERIO, 
IGNACIO (ED.)...[ET AL.] 
Ley de arbitraje.  
Cizur Menor (Navarra):  
Aranzadi Thomson Reuters, 2015. 
[347.918(46)Esp]      
 
LOMBARDERO MARTÍN,  
JOSÉ MARÍA 
Prueba civil: teoría general. 
Lisboa: Juruá, 2015.  
[347.94(46)Lom] 
 
MUÑOZ MACHADO,  
SANTIAGO (DIR.) 
Historia de la abogacía 
española. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2015. 
2 vol. [347.965(46)(09)His]    
 
TORIBIOS FUENTES, 
FERNANDO; DOMÍNGUEZ 
LUELMO, ANDRÉS A.; MARTÍN 
RUÍZ, ABELARDO 
Practicum proceso civil: 2015. 
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L’obra, que té com finalitat donar resposta a les 2000 qüestions més 
habituals que es plantegen en l’àmbit laboral, està estructurada en casos 
pràctics, plantejats mitjançant un sistema de “pregunta-resposta”, amb 
la solució donada pels autors, tot indicant la fonamentació normativa o 
jurisprudencial o el criteri del Ministeri de Treball i Immigració. Per tal de 
facilitar la cerca, hi trobareu dos índexs: d’una banda, el sistemàtic en el 
qual hi ha totes les qüestions tractades; de l’altra, l’analític amb un llistat 
de les veus temàtiques pròpies d’aquest àmbit.

 

JUSTE MENCÍA, JAVIER (COORD.); 
ALFARO, JESÚS (AUTS.)…[ET AL.]
Comentario de la reforma del régimen 
de las sociedades de capital en materia 
de gobierno corporativo (Ley 31/2014): 
sociedades no cotizadas. Cizur Menor 
(Navarra): Civitas Thomson Reuters, 2015. 
[347.72.036(46)Com]    

 
 
 

Aquesta monografia té per objecte el comentari dels articles de la 
Llei de societats de capital, relatius a l’ordenació de la Junta General 
i de l’òrgan d’administració, que han estat modificats per la recent 
Llei 31/2014 de 3 de desembre, de reforma de la llei de societats de 
capital per a la millora del govern corporatiu. La renovada distribució de 
competències entre els òrgans de la societat, el règim d’alguns drets 
de soci, la remuneració dels administradors, els seus deures i la seva 
responsabilitat, constitueixen matèries objecte d’anàlisi per catedràtics 
de Dret mercantil, amb àmplia experiència en el Dret de societats.
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ANUNCIS

OFERTES

DESPATX A COMPARTIR

Actual bufete de abogados y 
economistas desea compar-
tir medio despacho en finca 
regia, ensanche derecho, de 
180 m2. Tel. 655899990.

Aragó/Pg. de Gràcia, exce-
lente imagen, despacho de 
11 m2, 250 euros, secretaria, 
conserje, sala juntas común 
de 29 m2. Jordi 676972089.

Aragó/Rbla Catalunya,  Aragó, 
250, despacho multidisciplinar 
5 plazas, sala de juntas, secre-
taria, todos servicios contrata-
dos. Parking 2 plazas. Precio a 
convenir. Tel. 609704025.

Aragó/Roger Llúria. 350a950€. 
Accés 24h, llum, c/a/a, wifi, 
sala reunions i office. Refor-
mat, parquet. Domiciliacions 
i accés a sala reunions. Tel. 
638877874.

Arc de Triomf, despatx moblat, 
cèntric, ben comunicat, amb 
sales de reunions i juntes 
compartides. 350 euros. Tel. 
938942809/651090396.

Arco de Triunfo, despacho 
virtual, 120 euros IVA incl, in-
cluye domicilio profesional con 
secretaria, servicios, teléfono, 
agenda, Sala de Juntas.  Tel. 
932316503, Sheila.

Aribau per compartir o indi-
viduals Recepció i sala de 
reunions compartida. ADSL i 
despeses compartides. Fins 
a 2 persones. De 160/290 
euros. Tel. 932010793.

Aribau/Paris. 15 m2.Totalment 
moblat i exterior amb Sala 
Juntes annexa, i a/a. Fotoco-
piadora i escàner, tel, fax i 2 
bases jurídiques. 520 euros . 
Ramon  tel.637806808.

Aribau 171/París, Eixample. 
Recepció i sala reunions. 
Despatxos individuals 290 

euros, max 2 pers. Compartit: 
160 euros. ADSL i despeses 
incloses. Tel. 932427857.

Ausias March/Girona, des-
pachos 10 m2, y 16 m2, incl. 
secret., sumin., tel., limpieza, 
ADSL, Fax, fotocopias., a/a. 
600 euros/m 850 euros/m (+ 
iva). Sandra  932080940.

Av. Carles III, 50-52, 195 
euros/mes; despacho indivi-
dual, muy bien comunicado, 
próximo a la Ciudad Judicial, 
climatizado, parquet, conserje, 
etc. Tel. 649348129.

Av. Diagonal/Muntaner, des-
patx per hores convingudes 
110 euros/mes. Sense límits. 
Varies sales de visita i de 
juntes, domiciliació, gestió 
correspondència, trucades, 
fax, fotocòpies i wifi. Tel. 
932007805.

Av. Diagonal/Muntaner, 
despacho amueblado, buen 
ambiente, situado en, todos 
los servicios Kmaleon, Aran-
zadi, fotocopiadora. Posibles 
colaboraciones. 500 euros. Tel. 
616879612.

Av. Diagonal/Vía  Augusta/
Balmes, despachos exterio-
res por 300 euros. Uno con 
opción de compartirlo con 
otro abogado y pagar sólo 150 
euros. Tel. 675581462.

Balmes 81, 20 m, 400 euros/
mes, suministros incluidos, 
excepto teléfono. Contacto Mª 
Rosa Tel. 658959205.

Balmes/La Forja, 15m2 ex-
terior 400 euros/mes. Todo 
incluido serv. Recepción, 
ADSL, teléfono y suministros 
Tel. 935340400.

Balmes/Padua, 9m2, 200 
euros/mes tot inclòs (horari 
il·limitat) Wifi, sala de juntes 
i visites, porteria. Possible 
col·laboració. Tel. 629047455 /
info@juridicabalmes.com

Balmes/València. 3 despatxos 
de 20, 18 i 12 m2, moblats, 

sala de juntes i recepció. 
Neteja, c/a/a i WIFI. 450, 400 i 
350 euros/mes + IVA, respec-
tivament. Tel. 934544802.

Balmes/Vía Augusta, 9 m2, 
200 euros/10 m2, 250 euros. 
Servicios incluidos: fax, cen-
tralita, sala juntas, tel. indivi-
dual, wifi. Posible colaboración 
letrada. Tel. 639250329.

Beethoven, amb conserge. 
Acabat de reformar. Despatx 
de 14 m2 (serveis inclosos). 
Possibilitat de col·laboració. 
Preferentment fiscal. 500 
euros/mes. Tel. 630992987.

Bruc/Consell de Cent, despac-
hos amueblados, exteriores 
de 20 y 30 m2. 500/800 
euros respectivamente. 
Todos los servicios incluidos, 
Sala J. y  Secretaria. Eva. Tel. 
934875053. 

Bruc/Mallorca, despacho exte-
rior de 12 m2, a/a, sala de jun-
tas y servicio de ADSL, 300  
euros/mes, excepto servicios. 
Tel. 932070280.

Calvet oficina de 250m2, ulti-
mo despacho con o sin mue-
bles, 20 m2. Internet y gastos 
incluidos. Sala de juntas y 2 
office. 500 euros. Posible cola-
boración. Tel. 608523048.

Ciutat Just., 300 i 380 euros/m 
exterior, despeses incloses, 
climatització. Sala de juntes. 
WiFi, a 100 m Jutjats de Barce-
lona, Recepció, Conserge 24 h, 
parking. Tel. 629338084.

Ciudad de la Justicia, 2 
despachos, uno exterior con 
terraza, amueblados, Sala de 
juntas, ADSL, fax/teléfono 
y servicios incluidos, metro 
y bus. 250 y 300 euros. Sin 
fianza. Tel. 935116241.

Despacho Virtual, con sala 
de juntas, office, terraza, 
recepción de correspondencia 
fax y notificaciones, portería. 
Diseño e imagen corporati-
va. 70 euros + IVA/mes. Tel. 
934871924.

Enric Granados/ Valencia/Ma-
llorca, 15 m2 amueblado, s. 
juntas a compartir; s. espera; 
a/a. todos servicios incl. 
Secretaria tardes. 400 euros/
mes +iva. Tel. 932150020 
(16’30-19’00).

Gran Via CC/ Sardenya, a pie 
de calle despacho amuebla-
do. 400 euros/mes todos los 
gastos incluidos, o bien ar-
rendamiento a cambio de sus 
servicios. Tel. 601361917.

Mallorca/Meridiana. 250 
euros mes, servicios inclui-
dos. Sala de juntas y fibra 
óptica. Bien comunicado. 
Vanessa. Tel. 607589066.

Mallorca/Meridiana, a pie de 
calle, 250 euros/mes, gastos 
incluidos: luz, agua, teléfono, 
multifunción, fibra óptica, 
internet,  sala de juntas. 
607882741 Susana.

Muntaner /Trav, conserge, 
un 400 euros i un doble 800 
euros, moblats o no, tots el 
serveis inclosos. Gran sala 
de juntes i office. Possi-
bles Col·laboracions. Tel. 
634292579.

Muntaner/Vía Augusta, 
despacho 15 m. 1 ó 2 pers, 
todos los servicios incluidos, 
sala juntas, 360 euros/mes. 
Tel. 932417507.

Muntaner/Vía Augusta , 23 
m2. Recién pintada. Luz na-
tural. A/a. Cableado. Acceso 
sala juntas y archivo. Incluye 
luz agua y limpieza. Tel. 
934234568.

Muntaner/Vía Augusta. 300 
euros, exterior luminoso. In-
cluye suministros, internet y 
limpieza. Cuenta con sala de 
reuniones, recepción, cocina 
y baños. Tel. 619711741.

Pau Claris/Consell de Cent 
15m2, exterior, wifi fibra óp-
tica, teléfono, fax, secretaria 
mañanas, finca regia, posibili-
dad 2 abogados. 450 euros + 
IVA. Roser 616549837.
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Pg. de Gràcia, pis pral, front 
Casa Batlló; compta amb 
totes les instal·lacions, wifi, 
impressora de darrera gene-
ració, recepcionista, etc iav@
icab.cat. Tel. 934881925. 

Rbla. Catalunya 117, 5 aboga-
dos en el despacho. Soleado 
y amueblado, amplio. 400 
euros/mes. Preguntar por 
Diego, Tel. 649758634.

Rbla Catalunya/G. Via/Diputa-
ció, 4 despatxos de 10, 20 i 
30m2, sala de juntes, secre-
tària, tots els serveis excepte 
tel. Per 600/800/1200 euros 
(desp. doble). Tel. 639378103.

Rbla. Catalunya/Provença. 
Exterior de 14m2. Conserje. 
Servicios incluidos. Buen am-
biente de trabajo y posibilidad 
de colaborar. Precio a conve-
nir. Tel. 932101590.

Ripollet, despatx multidisci-
plinar a compartir a peu de 
carrer. Serveis inclosos. Sala 
juntes, telf., internet fibra. 
Imatge corporativa. 200 eu-
ros+iva. Tel. 932508592.

Roger de Llúria, 100 euros, 
despacho virtual. Sala de Jun-
tas muy amplia y luminosa. 
Recepción, wifi, comunicacio-
nes, etc. Tel. 933437040. 

Roger de Llúria/Av. Diagonal, 
260 euros + IVA, moblat, ser-
veis inclosos: llum, aigua, sala 
espera/juntes, internet, neteja, 
a lletrat/Laboral per col·labora-
cions. Tel. 691366772.

Roger de Llúria/Diputació, sala 
de juntes, secretaria, fax, foto-
copiadora, wifi, calefacció, a/a. 
Bon ambient. 350 euros/mes. 
Tel. 934881908.

Roger de Llúria/Provença, con 
conserje. 1 despacho, exterior, 
amueblado, muy amplio, 
recepción, suministros, ADSL, 
limpieza, cocina, 650 euros 
negociable Tel. 932081510.

Rosellón, 188, 100 euros, 
despacho virtual de diseño, 

servicios: Secretaria, sala jun-
tas, recepción, notificaciones, 
llamadas, correo, fotocopias, 
wifi. Tel. 610430108.

S’ofereix despatx virtual per 
recepció de notificacions. Se-
cretaria matí i tarda. 90 euros/
mes. Tel. 932651411.

Sant Cugat, posible colabora-
ción. Exterior, muy luminoso, 
semi amueblado. Incluye 
wifi, sala de juntas equipada, 
etc. 5min de la estación. 320 
euros/mes . Tel. 626229181. 

Trav. de Gràcia/Casanova, 
moblat de 10 m2 aprox. 450 
euros/mes. Conserge, recep-
cionista, ADSL, a/a, S. Jtes 
i neteja. Resta despeses + 
20%. 934140820 Giselle.

Tuset, estació de treball gran 
i exterior a despatx d’advo-
cats. 250 euros/mes, tots els 
consums i sala de reunions. 
Excel·lent ambient professio-
nal. Marta, Tel. 678333459.

Valencia/Rbla. Catalunya, 
domiciliación actividad, sala 
de juntas, recepción, visitas. 
Información diaria de llama-
das y fax, correo. Despacho 
virtual, 80 euros/mes. Tel. 
615832946.

València, 243/Rbla. Catalu-
nya/Pg. De Gràcia, despatx 
virtual amb secretària, sales 
de juntes, trucades, corres-
pondència, fax, notificacions, 
wifi, etc. 100 euros/mes. 
Tel.932722949.

Valencia/Roger de Llúria 20 
m. Servicio de portería euro 
500 mas iva. Posibles colabo-
raciones. Tel. 687031909.

Vía Augusta/Muntaner, 
despacho exterior, 24m, 2-3 
personas, con sala de juntas, 
oficce, etc. 550 euros/mes. 
Tel. 693251246.

Via Laietana/Fontanella. 
4 despachos exteriores. 
De 20 a 15m2. Desde 450 
euros. Agua, luz, calef, sala 

de juntas. Cocina. Reforma-
do. Posible colaboración. Tel. 
620340854.

Via Laietana/Urquinaona. 
Despacho virtual, 2 Salas 
de Juntas. Domiciliación. 
Gestión de correspondencia y 
notificaciones, Fax, fotocopia-
dora, wifi. 50 euros/mes. Tel. 
670885724.

Vilanova i la Geltrú, centre, 
amb o sense mobles. preu a 
convenir. Subministres i adsl 
inclòs. Tel. 661336173 Mercè.

Vilanova i la Geltrú, despacho 
céntrico a compartir. Alfredo 
679967955. Precio a convenir.

DESPATX PER LLOGAR  
I VENDA

Despacho en alquiler, 127 
m2 C/ Girona 60. Barcelona. 
A/a/c, baño, 4 despachos y 1 
sala, ascensor y conserje. Tel. 
933186235 // 61009873.

 
COL·LABORACIONS

Abogada, experiencia en 
procesal, mercantil, laboral y 
civil  ofrece colaboraciones 
y sustituciones en vistas. 
629354790 cristina.ag.lo@
gmail.com http://cristinaagui-
lar.com

Abogada con experiencia 
penal/civil/extranjería, ofrece 
colaboraciones externas, 
domino del inglés legal y 
temas derecho bancario. Tel. 
671149642. mpino@icab.cat

Abogada especialista en 
Derecho Laboral y Seguri-
dad Social con despacho en 
Barcelona, se ofrece para co-
laboraciones. Tel. 686593281. 
Concepción.

Abogada con 10 años de ex-
periencia en procesal civil, se 
ofrece para sustituciones en 
vistas en Barcelona y alrede-
dores. Tel. 622593154.

Abogado de empresa, colegi-
ado en 1966, contratos, alta 
dirección, fusiones, com-
praventas, negociaciones, 
acuerdos civil, etc. Amplia 
experiencia Tel. 639180585.

Abogado, 6 años de experi-
encia, ofrece colaboraciones 
externas en civil y laboral. 
Forma y retribución a conve-
nir. Tel. 691813874 atorrerode-
lacruz@yahoo.es

Abogado ICAB mediador, 
admin/concursal especializa-
do en civil, mercantil busca 
despacho para colaboraciones 
y/o incorporarse al mismo. 
Tel. 635588256.

Abogado, perito judicial ca-
lígrafo, ofrece colaboración 
para informes sobre falsedad 
documental y firmas. Tel. 
666170107  masalicia@icab.es

Abogado con despacho 
propio y amplia experien-
cia se ofrece para colaborar 
en temas penales, civiles, 
matrimoniales y laborales Tel. 
609066152 jxatart@icab.cat

Abogado especializado en 
temas civiles y mercanti-
les se ofrece para realizar 
sustituciones en todo tipo 
de vistas en Mallorca. legal@
paguaga.es

Abogado fiscalista con dila-
tada experiencia y despacho 
propio se ofrece para colabo-
raciones en asesoramiento y 
gestión fiscal y tributaria. Tel. 
600084868.  Juan Carlos.

Abogado, despacho propio y 
experiencia en Laboral, Civil, 
Familia y Administrativo, ofre-
ce colaboraciones y/o sustitu-
ciones de la forma en que se 
acuerde. Tel. 630382646.

Advocada i graduada social 
amb anys d’experiència i 
amb despatx propi ofereix 
col·laboracions en as-
sumptes de dret laboral i 
de la seguretat social. Tel. 
626021701.
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Advocada especialista nul·li-
tats eclesiàstiques actuant 
als Tribunals Eclesiàstics 
d’Espanya, ofereix col·labora-
cions externes Tel. 934880606 
976667804 amparo@picosta.
com

Advocada i formadora/Dipu-
tació de Barcelona, 14 anys 
d’experiència en LOPD i LSSI, 
ofereixo col·laborar amb des-
patxos en aquests temes. Tel. 
625611428.

Advocada amb experiència, 
s’ofereix per col·laboracions 
externes en dret penal i civil 
per substitucions a judicis i al-
tres actuacions judicials arreu 
de Catalunya. Tel. 675812488.

Advocada, 28 anys d’experi-
ència en tot tipus de Tribunals, 
ofereix col·laborar de forma 
puntual o permanent amb 
advocats o Procuradors. 
centenoabogados@icab.cat, 
654694240. 

Advocada amb despatx a Bar-
celona s’ofereix per a col·labo-
racions en assumptes de Dret 
Civil- Família. Tel. 677773851. 

Advocada amb experiència en 
dret penal i família, ofereix col-
laboracions. Tel. 666391099.

Advocada penalista i matrimo-
nial, amb àmplia experiència, 
busca establir col·laboració 
amb company/a,  inclús en 
d’altres branques del dret. 
Marta Tel. 610468968.   

Advocat amb despatx Pg. 
Gracia/Valencia, interessat en 
col·laboracions externes en 
temes laborals, estrangeria, 
família/successions, etc. Tel. 
639790489.

Colaboraciones en Derec-
ho Penal, Derecho Procesal 
Penal, Laboral, Extranjería, 
Gestión de Empresas y de 
RRHH. Experiencia práctica y 
docente. Mónica 681253411.

Despacho especializado en 
dcho procesal, civil, mercan-

til y familia, se ofrece para 
colaborar en dichas materias. 
Contactar con Sr. Didac Car-
rillo  Tel. 932155695/dcarrillo@
dc-abogados.com

DIVERSOS

Venc Moto Kymco Yaguer 
125cc, plata metal·litzat, 2010, 
revisions i ITV al dia. Amb pitó 
de màneg, casc i jaqueta de 
moto de dóna. 23.000 km. 
1.100 euros. Tel. 606620355.

Vendo parcela de 978 m2 en 
Cardedeu/Urb. Sant Josep 
junto a Ermita Románica. Vis-
tas panorámicas. Muy buena 
comunicación. Pendiente 
Moderada.  79.000 Diana 
639392887.

Se alquila apartamento en 
Alcossebre (Castellón) para 
vacaciones. Capacidad 6/8 
personas. Con piscina, pista 
de paddel y zona infantil. 
Contactar con Meritxell. Tel. 
656963316.

Apartamento en venta, Calella 
de Palafrugell, 70m2,loft mo-
derno (1hab+2baños), ubica-
ción exclusiva, vistas a 1ªlinea 
de mar, precio: 445.000 euros. 
Tel. 630456255.

Para cliente despacho preciso 
Farmacia en Barcelona o alre-
dedores, compra o traspaso. 
Local 100 m2 mínimo. Conta-
do. No intermediarios. Contac-
to directo. Tel. 639455224.

Perito judicial inmobiliario y 
abogado. Tasaciones inmo-
biliarias urgentes, entrega 
inmediata. Ratificación judicial. 
Tel. 607996310.

Alquilo por semanas aparta-
mento en Cala Tarida, Ibiza. 
Dispone de amplia terraza con 
vistas al mar, 2 habitaciones 
dobles con vistas al mar, coci-
na office completa, baño y 1 
servicio. Tel.  625059635. 

Bufete Perera. Buscamos 
pisos en Barcelona en alquiler 

y venta. Clientes con excelen-
tes referencias: jueces, regis-
tradores, fiscales, médicos, 
etc., con solvencia. Rosa 
606325105.

Les Corts/Pedralbes. Vendo 
apartamento, 50m2, 2 hab. 
1 baño, sala con cocina 
integrada, balcón-terracita; 
conserje, parking,  junto Illa Di-
agonal. 209.000 euros. Maria, 
Tel.656747542.

Vendo piso amueblado en Vi-
lanova i la Geltrú de 110 m2, 4 
habitaciones, 2 baños, cocina, 
comedor etc., cerca de Renfe 
y centro. Tel. 62853665; jurica-
no@telefonica.net

Vendo plaza de parking exte-
rior en el Pstge. Camps Elisis 
5, a 5 minutos del ICAB. 
Vigilancia 24h, ascensor. 
4,60m x 2,20m, coche 
grande o coche mediano 
y moto. 38.000 euros. Tel. 
606092338.

Venc casa amb piscina  a 
SEGUR DE CALAFELL - 250 
m2 de habitatge : 4 dormito-
ris , 3 banys , saló de 35 m2  
amb llar de foc. Garatge 2 
cotxes . Jardí privat . Oportu-
nitat . Tel. 616980009.

Torre en venta a tona. parce-
l·la 1500m i 300m construïts. 
4 habitacions, 1 suite amb 
vestidor i bany. Piscina co-
berta. Tel. 616658929.

 

DEMANDES

DESPATX A COMPARTIR

Proyecto “Coworking” falta 
penalista o fiscalista. 250 
euros +IVA+ suministros. 
Princep d’Asturies/Sant 
Eusebi,  Línea Verde- parada 
Fontana. Tel. 630475141.

Busco fiscalista o contable, 5 
años exp, para generar cola-
boraciones. Precio negociable, 
uso compartida, sala juntas y 

office. Vía Augusta/Trav.  Gra-
cia Tel. 934677087.

Busco para colaborar experto 
en fiscal internacional para 
clientes extranjeros. Impres-
cindible inglés. Tengo ya carte-
ra de clientes. Tel. 620553107.

Cerquem company/a mercan-
tilista/fiscalista amb cartera 
pròpia, despatx a la Rbla Cat, 
amb civilista i laboralista per 
crear col·laboracions i projec-
tes comuns. Tel. 933022246.

Busco despatx a prop de la 
Ciutat de la Justícia. Rosa Tel. 
676176463.

Abogado, busco despac-
ho zona Poble Nou. Tel. 
616192004.

Despacho de abogados y 
economistas busca profesio-
nal abogado/s con experien-
cia y cartera de clientes para 
integrarse en el despacho. Tel. 
639307847.

Vilanova i la Geltrú, cerquem 
advocat/da, despatx cèntric. 
Horari Matí. 320 euros, (inclou 
despeses comunes i secretà-
ria). Possibilitat sala reunions a 
la tarda. Tel. 938147550.

Alquilo despacho para co-
laboraciones y para crear 
sinergias entre abogados. 
Preferiblemente  mercantil, 
fiscal, administrativo. A partir 
de 200 euros/mes con todos 
los servicios. Tel. 932150532.

Cerquem company/a mercan-
tilista/fiscalista amb cartera 
pròpia per compartir despatx 
a la Rbla Cat amb civilista i 
laboralista, crear col·laboraci-
ons i projectes comuns. Tel. 
933022246.

Despacho con alianza inter-
nacional país mediterráneo 
busca colaboración con 
despacho especialista y con 
experiencia en temas de 
internacional, a nivel fiscal, 
mercantil, comercio, etc. Tel. 
616424706.





Nuestros clientes tienen más tiempo para su ocio y negocio. La editorial sepín ofrece contenidos jurídicos 
actualizados y de máxima calidad. Soluciones jurídicas en tiempo récord, desde 10 segundos.

En sepín un equipo de especialistas en cada materia realiza una rigurosa labor editorial: análisis, selección, 
vigencia, comentarios y clasificación de toda la información. Ponemos a tu disposición potentes plataformas desde 
las que podrás obtener Sentencias analizadas, Doctrina, Legislación, Formularios, Consultas, Reformas al Detalle, 

Utilidades, Ediciones Top... ¿Cuánto vale tu tiempo? 


