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Dos anys... i encara amb les taxes judicials
CONSELL ASSESSOR DE LA REVISTA MÓN JURÍDIC

D
os anys han trans-
corregut ja des que 
el Govern va pro-
moure l’aprovació 
de la l le i  que va 
instaurar les taxes 

judicials a tot el territori espanyol 
(Llei 10/2012). 

Dos anys de lluita –que continua 
encara– per part de l’advocacia 
contra aquest atac frontal al dret a 
la tutela judicial efectiva. Dos anys 
de lluita per a la supressió total de 
les taxes. Perquè no entenem que 
les persones físiques ni les petites 
i mitjanes empreses hagin de pa-
gar aquestes taxes judicials des-
orbitades que arriben a superar 
en determinats casos els 3.000Ð . 
Dos anys de crítica oberta contra 
aquest impediment per accedir a 
la justícia; critica provinent també 
d’altres col·lectius relacionats amb 
el món de la Justícia: magistrats, 
secretaris judicials, procuradors, 
etc.però també des de la ciutada-
nia en general, perquè aquestes 
taxes són una agressió indiscrimi-
nada contra qualsevol persona que 
vulgui accedir a les jurisdiccions 
civil, contenciosa i social.

En aques t  per íode de temps 
l’advocacia ha denunciat de manera 
continuada i ferma aquesta situació, 
posant de manifest els efectes que 
han estat comportant i encara com-
porten per a tothom, amb campanyes 
públiques de denúncia i rebuig; s’han 
plantejat molt diverses qüestions 
d’inconstitucionalitat per diferents 
jutges i tribunals, promogudes per 
advocats en defensa dels drets dels 
ciutadans afectats; s’han formulat 
recursos d’inconstitucionalitat per 
diversos partits polítics i governs au-
tonòmics, però la injustícia continua 
dessagnant quotidianament el dret 
a la tutela judicial efectiva, perquè 
–malgrat la transcendència del dret 
afecta– el Tribunal Constitucional no 
ha resolt encara cap dels recursos i 
qüestions plantejats. 

La situació és tan dramàtica com per-
què recentment el Comitè de Drets 
Humans de l’ONU hagi qüestionat 
que, amb les taxes judicials, es pugui 
dir que s’està garantint el dret a un 
judici just. 

Sembla ara que s’estigui obrint una 
porta cap a un canvi, encara in-
concret, que apunta a una refor-

MON JURÍDIC 
EDITORIAL

ma d’aquestes taxes judicials. El 
nou Ministre de Justícia ha assumit 
estudiar la qüestió, però el temps 
continua passant i la situació no 
s’altera. Aquest govern, que ha apro-
vat una multiplicitat de decrets-llei 
en matèries que ha entès que eren 
d’extraordinària i urgent necessitat, 
hauria de resoldre aquesta situació 
de forma immediata, perquè el seu 
manteniment és inexplicable.

 No entenem doncs perquè cal espe-
rar més, sinó és perquè el Ministeri 
intenta quadrar xifres de recaptació.
Una recaptació que ha estat tot 
menys transparent, que no s’ha des-
tinat al sosteniment de la justícia gra-
tuïta, tal i com està previst expres-
sament a la llei de taxes, i que no 
ha tingut en compte els serveis que 
les Comunitats Autònomes presten 
en aquesta matèria. En fi, que hi ha 
molt a modificar i s’hauria de fer de 
soca-rel. 

Esperem que les notícies arribin aviat 
i que siguin positives. Fem el possi-
ble entre tots perquè així sigui, conti-
nuant la denúncia d’aquesta situació 
per tal d’evitar que aquesta injustícia 
perduri.
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La teva Jubilació sempre 
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Resolució de 25 de setembre 
de 2014, de la Direcció General 
de Relacions amb l’Administra-
ció de Justícia, per la qual es 
convoquen les proves d’aptitud 
per a accedir a l’exercici de la 
professió d’Advocat a Espanya 
per part de ciutadans de la 
Unió Europea i altres Estats 
part en l’Acord sobre l’Espai 
Econòmic Europeu (BOE núm. 
246, 10.10.2014). 

 

Reial decret 875/2014, de 10 
d’octubre, pel qual es regulen 
les titulacions nàutiques per 
al govern de les embarcaci-
ons d’esbarjo (BOE núm. 247, 
11.10.2014). 

 

Reial decret 876/2014, de 10 
d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament General de Costes 
(BOE núm. 247, 11.10.2014).

 

Llei 11/2014, del 10 d’octubre, 
per a garantir els drets de les-
bianes, gais, bisexuals, trans-
gèneres i intersexuals i per a 
eradicar l’homofòbia, la bifò-
bia i la transfòbia (DOGC núm. 
6730, 17.10.2014).

 

Llei 12/2014, del 10 d’octubre, 
de l’impost sobre l’emissió 
d’òxids de nitrogen a l’atmos-
fera produïda per l’aviació 
comercial, de l’impost sobre 
l’Emissió de Gasos i partícules 
a l ‘atmosfera produïda per la 
indústria i de l’impost sobre la 
producció d’energia elèctrica 
d’origen nuclear (DOGC núm. 
6730, 17.10.2014).

 

Llei 18/2014, de 15 d’octubre, 
d’aprovació de mesures ur-
gents per al creixement, la 
competitivitat i l’eficiència 
(BOE núm. 252, 17.10.2014). 

 

Reial decret 833/2014, de 3 
d’octubre, pel qual s’estableix 
i regula el Registre General 
d’Operadors Ecològics i es 
crea la Taula de coordinació de 
la producció ecològica (BOE 
núm. 252, 17.10.2014). 

 

Reial decret 804/2014, de 19 
de setembre, pel qual s’esta-
bleixen el règim jurídic i les 
normes de seguretat i preven-
ció de la contaminació dels 
vaixells d’esbarjo que trans-
portin fins a dotze passatgers 
(BOE núm. 253, 18.10.2014). 

Resum de les  
novetats legislatives

 

Resolució de 8 d’octubre de 
2014, de la Secretaria d’Estat 
d’Economia i Suport a l’Em-
presa, per la qual es publica la 
llista d’entitats que han comu-
nicat la seva adhesió al Codi 
de Bones Pràctiques per a la 
reestructuració viable dels deu-
tes amb garantia hipotecària 
sobre l’habitatge habitual (BOE 
núm. 255, 21.10.2014) 

 

Llei 13/2014, del 30 d’octubre, 
d’accessibilitat (DOGC núm. 
6742, 04.11.2014).

 

Reial decret 918/2014, de 31 
d’octubre, pel qual es creen 
112 places de magistrat en òr-
gans col·legiats, 167 places de 
jutge d’adscripció territorial 
i es creen i constitueixen tres 
jutjats penals per adequar la 
planta judicial a les necessi-
tats existents (BOE núm. 265, 
01.11.2014).

 

Llei 21/2014, de 4 de novem-
bre, per la qual es modifica el 
text refós de la Llei de pro-
pietat intel·lectual, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 1/1996, 
de 12 d’abril, i la Llei 1/2000, 
de 7 de gener , d’enjudicia-
ment civil (BOE núm. 268, 
05.11.2014).

ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Llei orgànica 6/2014, 
de 29 d’octubre, com-
plementària de la Llei 
de reconeixement 
mutu de resolucions 
penals a la Unió Eu-
ropea, per la qual es 
modifica la Llei orgà-
nica 6/1985, d’1 de 
juliol, del poder judicial

 

E
l  BOE va publicar 
el 30 octubre 2014 
u n a  m o d i f i c a c i ó 
de la Llei orgànica 
del  poder judicia l 
(LOPJ) derivada de 

l’aprovació de la Llei de reconeixe-
ment mutu de resolucions penals 
a la Unió Europea (pendent de pu-
blicació en redactar aquesta res-
senya). La seva entrada en vigor 
s’ha establert a partir de l’19 de 
novembre de  2014. 

Mitjançant aquestes dues dispo-
sicions es transposen al dret es-
panyol diverses decisions marc, a 
més d’una directiva, sobre reco-
neixement mutu. En particular: 

a) La Decisió marc 2002/584/JAI, 
de 13 de juny de 2002, relativa a 
l’ordre de detenció europea i als 
procediments de lliurament entre 
Estats. 

b) La Decisió marc 2003/577/JAI, 
de 22 de juliol de 2003, relativa a 
l’execució a la Unió Europea de les 
resolucions d’embargament pre-
ventiu de béns i assegurament de 
proves. 

c) La Decisió marc 2005/214/JAI, 
de 24 de febrer de 2005, relativa 
a l’aplicació del principi de reco-
neixement mutu de sancions pe-
cuniàries. 

j) La Directiva 2011/99 / UE, de 13 
de desembre de 2011, del Parla-
ment Europeu i del Consell, sobre 
l’ordre europea de protecció. 

Aquesta reforma de la LOPJ regula, 
en definitiva, la competència de les 
autoritats judicials encarregades 
d’emetre, reconèixer i executar les 
resolucions judicials que són objec-
te de la Llei de reconeixement mu-
tu de resolucions penals a la Unió 
Europea, però té en compte el ca-
ràcter dinàmic de la cooperació ju-
dicial penal en la Unió Europea, per 
la qual cosa no atribueix competèn-
cies tancades als diferents òrgans 
judicials amb competència en ma-
tèria penal, sinó que se’ls reconeix 
competència per a l’execució de les 
ordres europees que se’ls encoma-
nin en les normes específiques en 
matèria de reconeixement mutu de 
resolucions judicials en matèria pe-
nal a la Unió Europea. Així, l’evolu-
ció normativa d’aquesta matèria no 
obligarà a noves reformes puntuals 
de la LOPJ. 

Per això, es creen noves compe-
tències dels jutjats i tribunals com-
petents en matèria penal en relació 
amb les sentències per les quals 
s’imposen penes o altres mesu-
res privatives de llibertat, l’exhort 
europeu d’obtenció de proves, la 
resolució de llibertat vigilada, la 
resolució sobre mesures de vigi-
lància de la llibertat provisional i 
l’ordre europea de protecció. 

Respecte de l’ordre europea de 
detenció i lliurament, la reforma 
comporta que el jutge central de 
menors sigui autoritat d’execució 
competent quan l’ordre es refereixi 
a un menor. En els altres casos, 
l’autoritat competent és el jutge 
central d’instrucció de l’Audiència 
Nacional (AN). 

En aquest sentit, cal ressaltar a  
més que: 

d) La Decisió marc 2006/783/JAI, 
de 6 d’octubre de 2006, relativa 
a l’aplicació del principi de reco-
neixement mutu de resolucions de 
decomís. 

e) La Decisió marc 2008/909/JAI, 
de 27 de novembre de 2008, re-
lativa a l’aplicació del principi de 
reconeixement mutu de sentènci-
es en matèria penal per les quals 
s’imposen penes o altres mesures 
privatives de llibertat a l’efecte de 
la seva execució a la Unió Euro-
pea. 

f) La Decisió marc 2008/947/JAI, 
de 27 de novembre de 2008, re-
lativa a l’aplicació del principi de 
reconeixement mutu de sentències 
i resolucions de llibertat vigilada 
amb la intenció de la vigilància de 
les mesures de llibertat vigilada i 
les penes substitutives. 

g) La Decisió marc 2008/978/JAI, 
de 18 de desembre de 2008, rela-
tiva a l’exhort europeu d’obtenció 
de proves per a recaptar objectes, 
documents i dades destinades a 
procediments en matèria penal. 

h)  La Decisió marc 2009/299/
JAI, de 6 de febrer de 2009, per la 
qual es modifiquen les Decisions 
marc 2002/584/JAI, 2005/214/
JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI 
i 2008/947/JAI, destinada a refor-
çar els drets processals de les per-
sones i a propiciar l’aplicació del 
principi de reconeixement mutu de 
les resolucions dictades arran de 
judicis celebrats sense comparei-
xença de l’imputat. 

i) La Decisió marc 2009/829/JAI, 
de 23 d’octubre de 2009, relativa 
a l’aplicació, entre estats membres 
de la Unió Europea, del principi de 
reconeixement mutu a les resolu-
cions sobre mesures de vigilància 
com a substitució de la presó pro-
visional.

Ampliació de les reformes legislatives
COORDINAT PER ISIDOR GARCIA. COMISSIÓ DE NORMATIVA DE L’ICAB.
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• la Sala Penal de l’AN coneixerà 
dels recursos respecte als instru-
ments de reconeixement mutu de 
resolucions penals a la Unió Euro-
pea que els atribueixi la llei (i no tan 
sols del procediment per a l’execució 
de les ordres europees de detenció 
i lliurament, com fins ara), a més de 
mantenir el seu coneixement sobre 
els procediments judicials d’extradi-
ció passiva, sigui quin sigui el lloc de 
residència o on hagi tingut lloc la de-
tenció de l’afectat pel procediment.
 
• els jutjats d’instrucció conei-
xen, en l’ordre penal, de l’emissió i 
l’execució dels instruments de re-
coneixement mutu de resolucions 
penals a la Unió Europea que els 
atribueixi la llei (i no tan sols, com 
fins ara, de l’execució de les me-
sures d’embargament i assegura-
ment de proves transmeses per un 
òrgan judicial d’un Estat membre 
de la Unió Europea que les hagi 
acordat en un procés penal, quan 
els béns o els elements de prova 
que estiguin en territori espanyol). 

• els jutjats centrals d’instrucció 
també ampliaran la seva compe-
tència a la tramitació no tan sols 
dels expedients d’execució de les 
ordres europees de detenció i lliu-
rament, sinó també als expedients 
relatius a l ’emissió i  l ’execució 
d’altres instruments de reconeixe-
ment mutu de resolucions penals a 
la Unió Europea que els atribueixi 
la llei (a més de les competències 
actuals en la matèria, sobre tra-
mitació d’expedients d’execució de 
les ordres europees de detenció i 
lliurament, d’extradició passiva, i 
sobre sol·licituds d’informació en-
tre els serveis de seguretat dels 
estats membres de la Unió Euro-
pea quan requereixin autorització 
judicial, en els termes previstos en 
la Llei).

• als jutjats penals els correspon-
drà l’emissió i l’execució dels ins-
truments de reconeixement mutu 
de resolucions penals a la Unió Eu-
ropea que els atribueixi la llei (no 
tan sols el reconeixement i exe-

 

cució de les resolucions de deco-
mís transmeses per les autoritats 
competents d’altres estats mem-
bres de la Unió Europea, quan les 
mateixes s’hagin de complir en ter-
ritori espanyol). 

Par t icu larment  és  in teressant 
l’ampliació de funcions dels Jut-
jats de Vigilància Penitenciària i 
dels Jutjats Centrals de Vigilància 
Penitenciària, que passen a tenir 
funcions jurisdiccionals, que fins 
avui no tenien, d’emissió i execu-
ció dels instruments de reconeixe-
ment mutu de resolucions penals a 
la Unió Europea que els atribueixi 
la llei. 

Més encara, la reforma també pre-
veu que, a partir d’ara, els Jutjats 
de Violència sobre la Dona ampliïn 
les seves competències per a co-
nèixer, en l’ordre penal, de l’emis-
sió i l’execució dels instruments de 
reconeixement mutu de resoluci-
ons penals a la Unió europea que 
els atribueixi la llei.
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA RATIO DECIDENDI

CIVIL 
 
 
 
 
 

Aquesta sentència fixa com a doc-
trina jurisprudencial que “l’obli-
gació de pagar aliments als fills 
menors no s’extingeix pel sol fet 
d’haver ingressat a la presó el pro-
genitor que ha de prestar-los si al 
temps no s’acredita la falta d’in-
gressos o de recursos per poder 
fer-los efectius”.

D’acord amb la sentència del ple 
de la Sala Primera, de 18 de gener 
de 2010, “la situació de qui ocupa 
un habitatge cedit sense contra-
prestació i sense fixació de termini 
per al seu titular per a ser utilitza-
da pel cessionari i la seva família 
com a domicili conjugal o famili-
ar és la pròpia d’un precarista, un 
cop trencada la convivència, amb 
independència que li hagués estat 
atribuït el dret d’ús i gaudi de l’ha-
bitatge, com a habitatge familiar, 
per resolució judicial.

S’ha de seguir la doctrina juris-
prudencial consolidada i entendre 
que la sentència recorreguda, de 
l’Audiència Provincial, ha infringit 
els articles 1749 i 1750 del Codi 

Resum de les  
novetats jurisprudencials

civil ja que no media al present 
cas un contracte de comodat, si-
nó una situació de precari ja que 
les demandades -mare i filla ocu-
pen actualment l’habitatge sense 
contraprestació i sense fixació de 
termini.

Es fixa com a doctrina jurispru-
dencial la següent: “l’immigrant, el 
passaport o document equivalent 
d’identitat del qual es desprengui 
la seva minoria d’edat, no pot ser 
considerat un estranger indocu-
mentat per ser sotmès a proves 
complementàries de determina-
ció de la seva edat, ja que no cal 
qüestionar sense una justificació 
raonable per què es fan aquestes 
proves quan es disposa d’un pas-
saport vàlid. Per tant, procedeix 
realitzar un judici de proporciona-
litat i ponderar adequadament les 
raons per les quals es considera 
que el document no és fiable i que 
per això s’ha d’acudir a les pro-
ves de determinació de l’edat. En 
qualsevol cas, tant si es tracta de 
persones documentades com in-
documentades, les tècniques mè-
diques, especialment si són invasi-
ves, no podran aplicar-se indiscri-
minadament per a la determinació 
de l’edat”.

Pensió d’aliments als 
fills menors d’edat i 
ingrés a la presó de 
l’obligat al compliment

Desnonament per 
precari al progenitor 
custodi

Intromissió il·legítima 
del GPS al telèfon 
mòbil posat a dispo-
sició del treballador

Il·licitud de la prova 
del GPS al vehicle 
d’empresa

Doctrina jurispruden-
cial sobre la pràctica 
de proves de deter-
minació d’edat als 
immigrants

TRIBUNAL SUPREM, SALA 1A,  
14 D’OCTUBRE DE 2014

TRIBUNAL SUPREM, SALA 1A,  
14 D’OCTUBRE DE 2014

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE 
CASTELLA-LA MANXA, SALA DEL SOCIAL, 
SECCIÓ 1A, 10 DE JUNY DE 2014 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE MA-
DRID, SALA SOCIAL, SECCIÓ 1A,  
21 DE MARÇ DE 2014 

TRIBUNAL SUPREM, SALA 1A,  
28 D’OCTUBRE DE 2014
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En un cas en què l’entitat d’ocupa-
ció havia col·locat un dispositiu de 
geolocalització (GPS) del vehicle 
d’empresa posat a disposició del 
treballador, informant-li que això 
era per motius de seguretat, es 
considera que aquesta prova, em-
prada per fonamentar l’acomiada-
ment disciplinari del treballador, 
és il·lícita. A part de no haver-se 
respectat la normativa sobre Pro-
tecció de Dades Personals, s’ha 
vulnerat el dret fonamental del 
treballador a la intimitat personal 
al no haver-li informat empresa- 
rialment que el dispositiu de geolo-
calització també podia ser utilitzat 
amb finalitat disciplinària. 

En aquest cas, l’entitat ocupadora 
havia col·locat un dispositiu de geo-
localització en un telèfon mòbil po-
sat a disposició del treballador. L’em-
presa no va informar formalment al 
treballador sobre la instal·lació del 
dispositiu, sinó que es va fer a tra-
vés d’una condició general d’un con-
tracte de compromís i confidencia-

10  NOVEMBRE 2014  MÓN JURÍDIC  



de Madrid per un delicte de prevari-
cació continuada de l’art. 446.3 CP, 
comès per la seva actuació durant 
la investigació judicial contra l’expre-
sident de la patronal CEOE i contra 
l’ex president de Caja Madrid, en 
concurs amb dos delictes contra la 
llibertat individual de l’art. 530 CP, 
imposant-li una pena de 17 anys i 
mig d’inhabilitació i multa. 

Les diligències penals havien estat 
obertes per l’acusat contra el pri-
mer empresari per tal d’investigar 
un crèdit de 26 milions d’euros con-
cedit per Caja Madrid a un dels seus 
grups empresarials, i posteriorment 
van ser ampliades amb l’objecte 
d’estudiar si s’havia realitzat correc-
tament l’adquisició del City National 
Bank de Florida, duta a terme per 
la referida entitat, dos fets que no 
tenien cap relació. 

D’altra banda, les diligències havien 
estat reobertes, sense cap justifi-
cació, dos anys després que s’ha-
guessin arxivat, sense que existís 
cap dada nova que ho justifiqués i 
sense motivar aquesta decisió. 

D’altra banda, la sentència considera 
que tant el magistrat com el sindicat 
Mans Netes -que exercia l’acusació 
popular- van actuar en connivència, 
assegurant un tracte preferent en-
front de la defensa i vulnerant els 
principis d’igualtat d’armes.

FISCAL
 
 

Consulta V1622-14
Objecte de la consulta: 
Subjecció a la taxa per l’exercici de 
la potestat jurisdiccional en els or-
dres civil, contenciós-administratiu 
i social de la continuació de l’exe-
cució hipotecària per la resta de 

crèdit no cobert amb la subhasta 
de la finca hipotecada.
 
Criteri establert:
“La continuació de l’execució hipo-
tecària per la resta del crèdit no 
cobert amb la subhasta de la finca 
hipotecada no exigirà el pagament 
d’una segona taxa”.

Consulta  V1623-14
Objecte de la consulta: 
Oposició a l’execució de Sentèn-
cia per impagament de pensions 
i despeses extraordinàries a favor 
de menor. 

Criteri establert: 
“Procedeix l’exempció en el paga-
ment de la taxa per l’exercici de 
la potestat jurisdiccional en els or-
dres civil, contenciós-administratiu 
i social en relació amb l’oposició 
a l’execució d’una sentència tant 
sobre pensions alimentàries del 
menor com qualsevol altra com-
presa en l’àmbit de l’exempció de 
l’article 4.1.a) de la Llei 10/2012”.

Consulta  V1662-14
Objecte de la consulta: 
Si la demanda a la jurisdicció civil, 
provocada per silenci administra-
tiu, té dret a exempció en la taxa 
per l’exercici de la potestat juris-
diccional en els ordres civil, con-
tenciós-administratiu i social.
 
Criteri establert: 
“L’exempció no arribarà a recursos 
diferents dels específicament es-
mentats i, entre ells, els interpo-
sats en la jurisdicció civil a què es 
refereix l’escrit de consulta”.

Dret dels treballadors 
a mantenir el salari 
que venien rebent 
mentre es negocia el 
nou conveni
AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE PAMPLONA,  
30 DE JUNY DE 2014

Prevaricació continuada

3 consultes vinculants 
sobre l’aplicació  
de la taxa judicial  
(llei 10/2012)

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA  
DE MADRID, 6 D’OCTUBRE DE 2014

DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS,  
23 DE JUNY DE 2014 

litat. Per al TSJ, això no va suposar 
dotar d’informació clara i suficiència, 
existint per tant una intromissió il-
legítima en la seva vida privada, no 
podent-se utilitzar el resultat obtin-
gut a través del dispositiu com a mit-
jà de prova contra el treballador.

A l’empara del decaïment del conve-
ni, i simulant alhora un procés ne-
gociador de substitució del conveni 
decaigut, l’empresa va procedir a 
aplicar el salari mínim interprofes-
sional, i en aplicar la resta de les 
condicions del conveni d’empresa, 
però privant de contingut real al 
procés negociador, i això en lloc de 
l’obligació de mantenir les condici-
ons del conveni preexistent durant 
la negociació per ella oberta for-
malment. Es considera, doncs, vul-
nerada l’obligació de seguir aplicant 
les condicions del conveni un cop 
perduda la seva vigència, durant la 
negociació que formalment ella va 
obrir, incomplint les previsions de 
l’art. 86.3, paràgraf 2n, de l’Estatut 
dels Treballadors (ET),  les pròpies 
exigències de la bona fe que imposa 
l’art. 89 de la mateixa norma i sense 
seguir els tràmits previstos en l’art. 
41 ET, única via per la qual l’empre-
sa, si és el cas, de concórrer els 
requisits de la norma pogués haver 
emprat per justificar la decisió aquí 
impugnada.

PENAL
 
 
 
 
 
 

El TSJ de Madrid ha condemnat al 
jutge del Jutjat d’Instrucció núm. 9 
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA RATIO DECIDENDI

 

L
a regulación de las ac-
ciones colectivas se 
introdujo en nuestro 
ordenamiento proce-
sal por primera vez en 
la Ley de Enjuiciamien-

to Civil (LEC) de 2000. El legislador 
optó por una regulación que integra 
las acciones colectivas con las reglas 
ordinarias del proceso con el resulta-
do de una reglamentación dispersa, 
diseminada en diversos preceptos 
de su articulado, concretamente, los 
arts. 6, 7, 11, 15, 76, 78, 221, 222 y 
519 LEC. El resultado ha sido una 
ausencia de claridad que repercute 
en cuestiones muy esenciales, entre 

ellas, las consecuencias del ejercicio 
de una acción colectiva sobre las ac-
ciones individuales respecto de las 
cuales pueden tener incidencia.

Esa falta de claridad explica la di-
versidad de respuestas que los tri-
bunales han venido dando a esta 
cuestión cuando se ha generalizado 
el ejercicio de acciones colectivas y 
a rebufo de su éxito han proliferado 
acciones individuales fundadas en 
argumentaciones muy similares, cu-
ando no idénticas. 

La respuesta que desde el tribunal 
que presido hemos venido dando a 

estas cuestiones durante los últimos 
meses, y más particularmente a par-
tir del Auto de 9 de octubre de 2014 
(RA 500/2013), parte de un dato que 
creemos que es muy significativo pa-
ra entender cuáles son los principi-
os a los que el legislador de 2000 
sometió las reglas de coordinación 
entre ambos tipos de acciones: la 
extensión de los efectos de la cosa 
juzgada, que establece el artículo 
222.3 LEC.

Lo establecido en el artículo 222.3 
LEC evidencia que nuestro legislador 
optó claramente por un sistema de 
afectación personal de lo resuelto en 
la acción colectiva a todos los inte-
grantes del grupo, esto es, a todos 
los afectados, tanto en el caso de 
que lo resuelto sea favorable como 
adverso. Y está claro que el legisla-
dor podía haber optado por un mo-
delo de coordinación distinto, como 
se hace en otros países, pero lo hizo 
por el modelo norteamericano de las 
class actions, es decir, por un siste-
ma en el que toda la clase (el grupo) 
resulta afectada. Aunque, lamenta-
blemente, no introdujera simultáne-
amente las garantías para evitar una 
afectación no deseada, entre ellas el 
derecho a autoexcluirse del grupo o 
clase (opt out).

Ignorado ese derecho de autoexcluir-
se  en nuestro sistema, los derechos 

Acciones colectivas y su trascendencia 
respecto a las individuales. A propósito 
de la nulidad de la cláusula suelo

 

LA GRAN LITIGIOSIDAD QUE HA GENERADO EN NUESTRO ORDENAMIENTO LA APLICACIÓN 
DE LAS CLÁUSULAS SUELO QUE LAS ENTIDADES FINANCIERAS INCLUYEN EN LOS 
CONTRATOS DE PRÉSTAMO O DE CRÉDITO, CLÁUSULAS QUE ESTÁN SIENDO CUESTIONADAS 
COMO SOSPECHOSAS DE NULIDAD POR FALTA DE TRANSPARENCIA, ESTÁ SIRVIENDO 
PARA PONER A PRUEBA LA REGULACIÓN DE LAS ACCIONES COLECTIVAS EN NUESTRO 
ORDENAMIENTO. Y PARTICULARMENTE EN UN PUNTO QUE TIENE UNA GRAN IMPORTANCIA, 
PESE A LO CUAL NO RECIBIÓ LA ATENCIÓN QUE MERECÍA POR PARTE DEL LEGISLADOR: LAS 
REGLAS DE COORDINACIÓN ENTRE ACCIONES COLECTIVAS Y ACCIONES INDIVIDUALES. 
POR JUAN F. GARNICA MARTÍN, PRESIDENTE SECCIÓN 15ª AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
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de los afectados se limitan a los que 
resultan del artículo 15 LEC, esto es, 
intervenir en el proceso, o bien soli-
citar la acumulación de la acción in-
dividual a la colectiva (siempre que 
se cumplan los requisitos que exige 
el artículo 76.2.1.º LEC) o interesar la 
extensión de los efectos del pronun-
ciamiento en fase de ejecución (ar-
tículo 519 LEC). Y todo ello sin per-
juicio de que quien ejercita la acción 
colectiva haya podido incluir en el 
proceso los datos que permitan que 
los efectos directos se extiendan a 
los particulares afectados por la vía 
que establece el artículo 221 LEC.

Por esa razón estamos consideran-
do que cuando una acción individual 
se ha ejercitado después del éxito 
de una acción colectiva, como la 
resuelta por la STS 241/2013, de 9 
de mayo, y es relativa a una de las 
concretas estipulaciones que fueron 
objeto de enjuiciamiento en aquel 
proceso, existen las identidades 
que justifican la apreciación de cosa 
juzgada en su aspecto negativo o ex-
cluyente en el proceso posterior y no 

entramos a juzgar ni sobre la acción 
de nulidad por falta de transparencia 
ni tampoco sobre la acción de devo-
lución de cantidades.

Si la concreta estipulación cuestio-
nada en el proceso individual no está 
afectada por lo resuelto en la STS 
241/2013 pero lo está por acciones 
colectivas ejercitadas más tarde y 
aún pendientes de sentencia firme, 
en tal caso no existiría cosa juzgada 
pero sí litispendencia que impediría 
el enjuiciamiento sobre la acción de 
nulidad de la cláusula suelo por falta 
de transparencia.

En estos casos existen dos alternati-
vas distintas: 

I) La primera de ellas es una acción 
colectiva ejercitada por la OCU (JO 
177/2011 del Juzgado Mercantil 9 
de Madrid) y que actualmente está 
pendiente de sentencia ante el Tri-
bunal Supremo. En este caso no se 
ejercitó más que la acción de nu-
lidad, razón por la que considera-
mos que, en el proceso individual, 

la litispendencia únicamente puede 
alcanzar a la acción de nulidad, de 
forma que ello no impide poder en-
trar en la acción de devolución de 
cantidades.

II) La segunda es una acción colec-
tiva ejercitada por ADICAE y de la 
que actualmente está conociendo el 
Juzgado Mercantil 11 de Madrid, en 
el que se han ejercitado tanto la ac-
ción de nulidad como la de devolu-
ción de cantidades. En este caso la 
litispendencia creemos que alcanza 
a las dos pretensiones que se sue-
len incluir en la demanda individual 
(nulidad de la estipulación y devolu-
ción de cantidades).

En la primera de esas dos alternati-
vas a que me acabo de referir, supu-
esto en el que es posible entrar solo 
en la acción de devolución de can-
tidades, también hemos admitido la 
posibilidad de que se suspenda el 
proceso por prejudicialidad civil, al 
amparo de lo establecido en el artí-
culo 43 LEC (así, nuestro Auto de 29 
de octubre de 2014, RA 505/2013).

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
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31
26

3
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA RATIO DECIDENDI

La litispendència d’una acció col·lectiva 
impedeix l’exercici d’una acció individual 
de nul·litat de clàusula sòl? 

 

 

Vicente Pérez Daudí 
Professor titular dret processal UB

Jesús Sánchez García
Col·legiat núm. 12.784
Diputat de la Comissió Normativa ICAB

LES AUDIÈNCIES PROVINCIALS ESTAN RESOLENT DE FORMA CONTRADICTÒRIA SOBRE LA 
LITISPENDÈNCIA I L’EFECTE DE COSA JUTJADA DE LES ACCIONS COL·LECTIVES CONTRA 
LES CLÀUSULES SÒL I LES ACCIONS INDIVIDUALS. AIXÒ PLANTEJA EL DILEMA DE QUÈ 
FER I COM ENFOCAR UNA RECLAMACIÓ INDIVIDUAL EN LA QUAL S’INSTI LA DECLARACIÓ 
DE NUL·LITAT D’UNA CLÀUSULA SÒL QUAN HI HA ENTAULADA UNA ACCIÓ COL·LECTIVA DE 
CESSACIÓ D’AQUESTA CLÀUSULA.

mero 11 de Madrid en una acció 
individual interposada per un con-
sumidor davant un Jutjat del mer-
cantil contra una de les entitats 
demandades en l’acció col·lectiva. 

En el supòsit enjudiciat entén la 
Sala que hi ha identitat d’objecte 
perquè la condició general impug-
nada en l’acció individual seguida 
davant el Jutjat mercantil 4 de Bar-
celona i en l’acció col·lectiva segui-
da davant el Jutjat mercantil 11 de 
Madrid és la mateixa i, també, per-
què en l’acció col·lectiva ADICAE 
no es va limitar a sol·licitar la nul-
litat de la clàusula sinó que també 
va exercitar l’acció de restitució de 
quantitats, acció que tot i que té 
un caràcter general inclou totes les 
accions individuals, d’acord amb el 
que disposen els articles 221 i 519 
de la LEC. 

La resolució comentada entén que 
es tracta d’una qüestió processal 
d’ordre públic i, per tant, el pro-
cedent no és acordar la suspen-
sió del procés, sinó el seu arxiu, 
en apreciar la concurrència de la 
litispendència. 

De manera similar es pronuncia 
la secció 15a de l’Audiència Pro-
vincial de Barcelona en la sentèn-
cia de 13 d’octubre de 2014, rotllo 
178/2014, que en un cas similar 
(en aquest cas l’entitat financera 
demandada era una de les parts 
el procés en el qual es va dictar 
la sentència de la Sala 1a del TS 

L
a secció 15a de l’Au-
diència Provincial de 
Barcelona ha dictat 
dues recents reso-
lucions analitzant la 
litispendència deri-

vada de les accions col·lectives de 
cessació i concretament els efec-
tes negatius excloents de la cosa 
jutjada material derivats de l’acció 
col·lectiva exercida per ADICAE da-
vant el Jutjat del mercantil núm. 11 
de Madrid i de la sentència de la 
Sala 1a del Tribunal Suprem de 9 
de maig de 2014. 

En la interlocutòria de 9 d’octubre 
de 2014, la secció 15 de la nos-
tra Audiència Provincial analitza 
els efectes de l’acció col·lectiva de 
cessació interposada per ADICAE 
davant el Jutjat del mercantil nú-

El 17 de novembre va tenir lloc, a l’ICAB, la conferència d’aquest tema amb la parti-
cipació de Vicente Pérez Daudí (professor titular dret processal UB), Juan Garnica 
(President Secció 15 de l’Audiència Provincial de Barcelona), Eloy Moreno (president  
de la secció de dret processal i moderador), Francisco Peláez (Professor titular de 
dret processal d’ESADE), Jesús Sánchez (diputat de la Comissió Normativa ICAB)  
i Bárbara Córdoba (Magistrada-Jutge del Jutjat del Mercantil núm. 9 de Barcelona).
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nombre 214/2013, de 9 de maig) 
desestima la demanda en entendre 
que concorria cosa jutjada. 

La posició mantinguda per la sec-
ció 15 de l’Audiència Provincial de 
Barcelona no és unànime, ja que 
altres audiències provincials s’han 
pronunciat de forma contrària. Així 
la sentència de l’Audiència Provin-
cial de Lleida, de 24 de setembre 
de 2014, rotllo 670/2013 desesti-
ma l’existència de cosa jutjada de-
rivada de la sentència del Tribunal 
Suprem de 9 de maig de 2013, en 
trobar-nos davant de procediments 
distintius amb exercici d’accions 
diferents ja que en un cas (acció 
col·lectiva) s’exercita la que preveu 
l’article 11 de la Llei de condicions 
generals de la contractació, per a 
la qual estan legitimades les as-
sociacions de consumidors (article 
12 Llei de condicions generals de 
la contractació) i en un altre la ac-
ció de nul·litat, per a la qual està 
legitimat el consumidor. 

De la mateixa manera la interlo-
cutòria de l’Audiència Provincial 
de Màlaga, d’1 d’octubre de 2014, 
rotllo 237/2012 desestima la li-
tispendència derivada de l’acció 
col·lectiva seguida davant el Jutjat 
del mercantil 11 de Madrid, per la 
diferent naturalesa de les accions 
exercitades. En aquesta resolució 
es conclou que davant els múlti-
ples i variats pronunciaments que 
pot contenir la sentència que es 
dicti en el Jutjat delmercantil 11 de 
Madrid no és apreciable amb ca-
ràcter apriorístic el possible efecte 
de cosa jutjada que pugui tenir la 
sentència dictada en el mateix res-
pecte a la decisió del plet sotmès 
al coneixement del Jutjat Mercantil 
de Melilla, ni tan sols la incidència 
en la satisfacció dels drets i inte-
ressos dels demandants. 

Davant la posició contradictòria 
de les audiències provincials es 
planteja el dilema de què fer i com 
enfocar una reclamació individu-
al en el qual s’insti la declaració 
de nul·litat d’una clàusula sòl. Si 
es presenta davant els jutjats del 
mercantil de Barcelona hi ha la 
certesa, amb la doctrina exposada 
i fins que no es modifiqui, que es 
va arxivar el procediment en apre-
ciar l’existència de cosa jutjada o 
litispendència (segons l’afecti a 
l’entitat financera la sentència del 
Tribunal Suprem de 9 de maig de 
2013 o les accions col·lectives in-
terposades per ADICAE contra gai-
rebé totes les entitats financeres 
que incloïen clàusules sòl). 

D’altra banda si s’interposa davant 
el Jutjat de primera Instància per-
què no es fonamenta la demanda 
en la infracció de la Llei de condi-
cions generals de la contractació, 
sinó en la normativa de protecció 
del consumidor (en aquest sentit 
veure lla Interlocutòria de la secció 
3a de l’Audiència Provincial de Na-
varra núm. 62/2013, de 13 de de-
sembre i la sentència de la secció 
1a de l’Audiència Provincial de Ciu-
tat Real de 13 d’octubre de 2014, 
rotllo 150/14), hi ha la incertesa 
que adoptaran primer els Jutjats 
de primera Instància i després les 

seccions civils de l’Audiència Pro-
vincial de Barcelona. 

Precisament, per f inalitzar amb 
aquesta inseguretat jurídica, el 
Jut jat  del  mercanti l  número 9 
de Barcelona ha interposat dues 
qüestions prejudicials (publicades 
en el DOUE de 3 de novembre de 
2014) plantejant la relació entre 
l’acció col·lectiva i les reclama-
cions individuals, de la qual des-
taquem els punts dos i tres de la 
mateixa: 

2) Fins a quin punt aquest efec-
te suspensiu suposa un obstacle 
per al consumidor i, per tant, una 
infracció de l’ar ticle 7.1 de l’es-
mentada Directiva a l’hora de de-
nunciar la nul·litat de les clàusu-
les abusives incorporades al seu 
contracte? 

3) El fet que el consumidor no 
pugui desvincular-se de l ’acció  
col·lectiva, suposa una infracció de 
l’article 7.3 de la Directiva 93/13 / 
CE [I]? 

Segons el nostre parer, és evident 
que l’acció col·lectiva no pot impe-
dir que els afectats particularment 
per la imposició d’una clàusula 
abusiva exercitin les seves accions 
individuals. Tot això sens perjudici 
que pugui optar per personar-se 
en l’acció col·lectiva; en aquest 
cas, estaria exercint la seva acció 
en aquest àmbit. 

Lamentablement no podem ofe-
rir cap conclusió, només dir que 
si s’interposa l’acció de nul·litat 
d’una condició general de la con-
tractació i es realitza davant un 
Jutjat del mercantil de Barcelona, 
amb la doctrina exposada s’arxiva-
rà el procediment en  apreciar co-
sa jutjada o litispendència amb les 
accions col·lectives exercides. En 
el cas que es consideri competent 
objectivament al Jutjat de prime-
ra Instància, hi ha la incertesa de 
la posició que adoptaran, tot i que 
fins ara no han acceptat aquestes 
excepcions al·legades per les enti-
tats financeres que són part en les 
accions col·lectives.

Hi ha una inseguretat 
jurídica per la 
discrepància de 
criteris entre diferents 
audiències provincials en 
apreciar litispendència 
o cosa jutjada de l’acció 
col·lectiva de clàusules 
sòl sobre les accions 
individuals, però la 
secció 15 de l’Audiència 
Provincial de Barcelona 
ha mantingut el criteri en 
dues recents resolucions
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aquesta serà, a efectes fiscals, la fixada 
com a obligatòria en l’ET per als aco-
miadaments improcedents, incremen-
tant-se en aquests supòsits l’import de 
la indemnització exempta (de 20 dies 
per any amb un màxim de 12 mensua-
litats es passaria a 45/33 dies per any 
amb un màxim de 42/24 mensualitats). 

Un altre aspecte important en la quan-
tificació de la indemnització exempta 
és l’antiguitat del treballador a l’em-
presa. L’antiguitat del treballador que 
ha de ser presa en consideració fiscal-
ment a efectes del càlcul de la indem-
nització exempta és la corresponent 
al temps treballat a l’empresa amb 
la qual va establir la relació laboral i 
no l’antiguitat que aquesta li hagués 
pogut reconèixer en virtut de pacte 
o contracte. Tot i així, hi ha dues ex-
cepcions a aquest principi: el de suc-
cessió empresarial, on, a l’haver una 
subrogació legal en la posició d’ocu-
pador, s’inclourà el nombre d’anys tre-
ballats a l’antiga empresa, i el supòsit 
de grups d’empresa a efectes laborals 
on, en base a la jurisprudència del Tri-
bunal Suprem, en trobar-nos davant 
d’un únic ocupador, s’ha de prendre 
en consideració el nombre d’anys tre-
ballats en el si del Grup de treball. 

Pel que fa a l’import de la quantia 
exempta, cal recordar que el Projecte 
de Llei de reforma de l’IRPF (Projec-
te de LIRPF) actualment en tramita-
ció parlamentària limita la quantia de 
l’exempció a 180.000 euros per a tots 
aquells acomiadaments que s’hagin 
produït a partir de l’1 d’agost de 2014. 

ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Tractament fiscal a l’IRPF  
de les indemnitzacions derivades  
de l’extinció de la relació laboral

Dos són els principals aspectes que 
mereixen una especial consideració 
en el cas dels acomiadaments, ja si-
guin aquests individuals o col·lectius: 
l’import de la indemnització exempta 
a efectes de l’IRPF i el tractament fis-
cal del possible excés indemnitzatori 
satisfet

Indemnització Exempta 
L’article 7.e) de la Llei de l’IRPF (LIRPF) 
estableix l’exempció de les indemnit-
zacions derivades de l’acomiadament 
o cessament del treballador en la 
quantia establerta amb caràcter obli-
gatori en l’Estatut dels Treballadors 
(ET), sense que pugui considerar-se 
com a tal l’establerta en virtut de con-
veni, pacte o contracte. 

Això comporta que les extincions de 
les relacions laborals d’alta direcció, 
en la mesura que l’ET no preveu cap 
quantia indemnitzatòria de caràcter 
obligatori, no puguin beneficiar-se de 
l’exempció prevista en l’esmentat ar-
ticle. Tanmateix, les indemnitzacions 
derivades d’un acord de voluntats, 
com els casos de resolució de la re-
lació laboral per mutu acord de les 
parts, tampoc podran beneficiar-se 
d’aquesta exempció. 

Respecte de la quantia exempta de 
tributació, la LIRPF preveu que, en els 
casos d’acomiadaments col·lectius de 
l’article 51 de l’ET i d’acomiadaments 
per les causes de l’article 52 de l’ET, 
sempre que aquests es deguin a cau-
ses econòmiques, tècniques, organit-
zatives o de producció o força major, 

 

 

Dolores Azcárraga Ríos
Col·legiada núm. 25.436

LA INDEMNITZACIÓ EXEMPTA A EFECTES DE L’IRPF I EL TRACTAMENT FISCAL DEL 
POSSIBLE EXCÉS INDEMNITZATORI SATISFET ARRAN DE L’ACOMIADAMENT SÓN 
DOS ASPECTES CABDALS QUE HAN GENERAT DIVERSES INTERPRETACIONS PER 
LA JURISPRUDÈNCIA I QUE EL PROJECTE DE LA REFORMA FISCAL EN TRÀMIT 
PARLAMENTARI TAMBÉ PREVEU ABORDAR. D’AQUESTES DOS PUNTS PRINCIPALS  
I L’ACTITUD DE L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA, ENS OCUPEM A LES SEGÜENTS LÍNIES.

L
a crisi econòmica dels 
últims anys ha propici-
at un increment notable 
d’extincions de la rela-
ció laboral en l’àmbit 
empresarial, extincions 

que han comportat nombrosos pro-
cediments de revisió per part de l’Ad-
ministració tributària als efectes de 
verificar el correcte tractament que, 
en l’àmbit de l’IRPF, s’ha donat a les 
indemnitzacions satisfetes, motiu pel 
qual considerem interessant abordar 
aquesta qüestió. 
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No obstant això, atès que el Projecte 
de Llei encara no ha entrat en vigor, 
aquest límit no ha de ser pres en con-
sideració per les empreses a l’hora 
d’efectuar la corresponent retenció 
sobre la indemnització satisfeta en el 
cas d’acomiadaments produïts entre 
aquesta data i l’1 de gener de 2015, 
moment d’entrada en vigor de la Llei, 
recaient sobre el treballador l’obligació 
de regularitzar la seva situació tributà-
ria en el moment de presentació de la 
seva declaració d’IRPF. 

Finalment, convé recordar que el gau-
di de l’exempció està condicionat al fet 
que es produeixi l’efectiva desvincu-
lació del treballador amb l’empresa, 
establint l’article 1 del Reglament de 
l’IRPF (RIRPF) una presumpció iuris 
tantum sobre la base de la qual no 
existirà aquesta desvinculació si en els 
tres anys següents a l’acomiadament 
o cessament el treballador torna a 
prestar serveis a la mateixa empresa o 
en una altra vinculada a aquesta, i això 
amb independència de la naturalesa 
jurídica d’aquesta prestació de serveis 
(contractes d’interinitat, autònoms de-
pendents o en el marc d’una activitat 
empresarial o professional).

Tractament fiscal 
dels excessos indemnitzatoris 
Els excessos indemnitzatoris sobre 
les quanties legalment exemptes te-
nen la consideració de rendiments del 
treball subjectes i no exempts, havent 
d’analitzar-se la possible aplicació de 
la reducció per irregularitat prevista a 
l’article 18.2 de la LIRPF. 

Aquest article estableix que els ren-
diments íntegres del treball amb un 
període de generació superior a dos 
anys i no obtinguts de forma periòdi-
ca o recurrent, així com als qualificats 
com a notòriament irregulars a l’arti-
cle 11 del RIRPF (com el cessament 
de la relació laboral de mutu acord), 
els és aplicable una reducció del 40% 
(que serà del 30% amb motiu de l’en-
trada en vigor del Projecte de LIRPF). 

El principi general en relació amb el 
període de generació d’un rendiment 
comporta la necessitat que el dret a 
la seva percepció existeixi amb ante-
rioritat al moment de la seva merita-

ció, havent de transcórrer un període 
superior a dos anys per poder aplicar 
la reducció per irregularitat del 40%. 
Aquest principi general, però, fa fallida 
en el cas de les indemnitzacions per 
acomiadament. 

Així, la Direcció General de Tributs ha 
considerat sistemàticament que el pe-
ríode de generació del rendiment en 
aquests casos és el nombre d’anys 
de treball en l’empresa, de manera 
que si aquest és superior a dos, els 
excessos d’indemnització sobre l’im-
port exempt podran beneficiar-se de 
la reducció del 40%.

Tot i això, no es tracta d’una qüestió 
jurisprudencialment pacífica. Així, el 
propi Tribunal Suprem, tot i que en 
relació a un supòsit de prejubilacions 
instrumentades a través d’un contrac-
te d’assegurança de vida, en la seva 
sentència de 10 de maig de 2006, 
va entendre que en el cas objecte de 
controvèrsia no existia irregularitat ja 
que el dret a percebre les contrapres-

tacions naixia com a conseqüència de 
l’aprovació del propi Expedient de Re-
gulació d’Ocupació, argumentació que 
podria resultar extrapolable als supò-
sits d’acomiadaments individuals on 
es satisfà una indemnització superior 
a la legalment prevista en l’ET. 

En qualsevol cas, sembla que el Pro-
jecte de LIRPF clarifica la qüestió en 
fixar legalment que el període de ge-
neració en els casos d’extinció de la 
relació laboral serà el nombre d’anys 
de servei del treballador. 

Pel que fa al fraccionament del pa-
gament de la indemnització, aquesta 
possibilitat està prevista tant en la 
LIRPF com en el Projecte, si bé serà 
necessari que el quocient resultant de 
dividir el període de generació entre el 
nombre de períodes de fraccionament 
sigui superior a dos anys. 

Finalment, cal assenyalar que la base 
sobre la qual s’aplica la reducció del 
40% té un límit màxim de 300.000 
euros anuals. Aquest límit, però, es 
veurà minorat progressivament en 
els casos de rendiments del treball 
derivats de l’extinció de la relació la-
boral on la quantia no exempta superi 
700.000, 01 euros, arribant a la seva 
completa desaparició de sobrepassar 
la quantia de 1.000.000 euros.

Bel·ligerància de 
l’Administració Tributària 
L’augment de les indemnitzacions per 
extinció de la relació laboral ha com-
portat un correlatiu increment de les 
revisions per part de l’Administració 
Tributària qui, en base a criteris del 
tot indiciaris com el fet que la indem-
nització abonada sigui superior o in-
ferior a la legalment prevista en l’ET, 
requalifica en nombroses ocasions 
els acomiadaments unilaterals per 
part de l’empresa com resolucions de 
mutu acord, negant, conseqüentment, 
l’aplicació de l’exempció a la indemnit-
zació satisfeta. 

Resultarà, per tant, d’extrema impor-
tància per evitar contingències futures 
preparar una prova documental con-
sistent que desvirtuï els indicis d’avi-
nença que esgrimirà l’Administració 
en una eventual comprovació.

Per evitar contingències 
futures, serà d’extrema 
importància preparar 
una prova documental 
consistent que 
desvirtuï els indicis 
d’avinença que esgrimirà 
l’Administració en una 
eventual comprovació
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Optimitzem la fiscalitat de l’Impost  
de la Renda de les persones físiques 2014 

 

Silvia Piedra Porras
Col·legiada Sant Feliu  
de Llobregat núm. 2.158

S’APROPA FINAL D’ANY I CAL TENIR PRESENT I FER EL SEGUIMENT DELS PROJECTES DE 
LLEI EN TRÀMIT QUE MODIFIQUEN EL SISTEMA TRIBUTARI ESPANYOL, EN PARTICULAR, 
L’IMPOST DE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES, AMB LA FINALITAT D’OPTIMITZAR LA 
FISCALITAT DEL CONTRIBUENT. L’ANÀLISI DE LES PRINCIPALS NOVETATS PREVISTES EN EL 
PROJECTE LES TROBAREU A CONTINUACIÓ.

• El iminació dels coef ic ients 
d’abatiment : es tracta d’una de 
les mesures introduïdes que im-
pliquen un major impacte fiscal 
ja que a partir de l’1 de gener de 
2015 no són aplicables els coefi-
cients d’abatiment vigents fins a 
la data corresponents als guanys 
patr imonia ls  procedents de la 
transmissió d’elements patrimo-
nials adquirits amb anterioritat a 
31/12/1994. Per tant, en la mesu-
ra del possible, als efectes d’opti-
mitzar la fiscalitat del contribuent, 
es recomana analitzar la idoneïtat 
de transmetre els elements que el 
guany patrimonial dels quals pugui 
resultar susceptible d’abatiment 
per aprofitar aquest benefici fiscal 
que desapareix a 31 de desembre 
de 2014. 

• Distribució de la prima d’emis-
sió i reducció de capital amb de-
volució d’aportacions: a partir de 
l’1 de gener de 2015 tributarà com 

A
ctualment s’estan 
t rami t an t  d i ve r-
sos projectes de 
l l e i  que  mod i f i -
q u e n  s u b s t a n -
c ia lment  e l  s i s -

tema t r ibu ta r i  espanyo l .  Con-
cretament,  respecte a l ’ Impost 
sobre la Renda de les Persones 
Físiques (en endavant, IRPF), el 
dia 13 d ’octubre es va remetre 
al Senat el  Projecte de Llei  pel 
qual es modifica la Llei 35/2006, 
de 28 de novembre, de l’IRPF, el 
text refós de la Llei de l’Impost 
sobre la renda de no residents, 
aprovat pel Reial decret legisla-
tiu 5/2004, de 5 de març, i altres 
normes tributàries. 

A  cont inuac ió  ana l i t za rem e ls 
principals aspectes previstos en 
aquest Projecte de l lei  que han 
de ser objecte d’anàlisi abans de 
final d’any als efectes d’optimit-
zar la fiscalitat del contribuent. 
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a rendiment del capital mobiliari 
l’import obtingut amb el límit de la 
diferència positiva entre el valor dels 
fons propis de les accions o par-
ticipacions corresponent a l’últim 
exercici tancat amb anterioritat a la 
data de la distribució de la prima, i 
el seu valor d’adquisició. A aquests 
efectes, el valor dels fons propis es 
minorarà en l’import dels beneficis 
repartits amb anterioritat a la data 
de la distribució de la prima d’emis-
sió, procedents de reserves incloses 
en els esmentats fons propis, així 
com en l’import de les reserves le-
galment indisponibles incloses en 
aquests fons propis que s’haguessin 
generat amb posterioritat a l’adqui-
sició de les accions o participaci-
ons. L’excés sobre l’esmentat límit 
minorarà el valor d’adquisició de les 
accions o participacions. 

Així doncs, atenent a l’efectiva tri-
butació que es produirà a partir 
de l’entrada en vigor de la norma 
com a rendiment del capital mo-
biliari, podria resultar convenient 
anticipar l’operació de reducció de 
capital o de distribució de prima 
als efectes d’optimitzar la seva 
tributació, ja que, d’acord amb la 
legislació vigent, la seva percep-
ció el 2014 només tributarà com 
a rendiment del capital mobiliari 
si suposa un excés sobre el cost 
d’adquisició, diferint-se la tributa-
ció de l’import que ha estat im-
putat contra cost al moment de la 
transmissió de la cartera. 

• Integració i compensació de 
rendes: es modifica novament el 
sistema d’integració i compensa-
ció de rendes. En aquest sentit, cal 
destacar que a partir del 2015 la 
totalitat dels guanys i pèrdues pa-
trimonials passaran a integrar-se 
en la base imposable de l’estalvi 
amb independència de la seva an-
tiguitat (no hi ha distinció entre 
més o menys d’un any). Així ma-
teix, s’elimina la tradicional estan-
quitat dels saldos negatius de ren-
diments del capital mobiliari i els 
saldos negatius dels guanys i pèr-
dues patrimonials de manera que, 
a partir de l’entrada en vigor de 
la norma, aquests saldos negatius 

podran compensar-se recíproca-
ment amb certs límits. Així doncs, 
s’ha de valorar si és convenient 
diferir la transmissió d’elements 
patrimonials a l’exercici 2015 per 
acollir-nos al nou sistema de com-
pensació i integració. 

• Exit Tax : s’introdueix un nou 
supòsit de tributació en què el 
contribuent de l’ IRPF que perd 
aquesta condició per deixar de ser 
resident f iscal a Espanya ha de 
tributar pels guanys patrimonials 
derivats de la tinença d’accions o 
participacions de qualsevol tipus 
d’entitat o d’Institució d’Inversió 
Col·lectiva. Per tant, davant d’un 
canvi de residència fiscal haurem 
de tenir en compte la incidència 
d’aquesta nova norma i les possi-
bles alternatives fiscals. 

• Rendes irregulars: es preveu 
la minoració del percentatge de 
reducció aplicable als rendiments 
del treball irregulars del 40 al 30 
per cent. Així mateix, als efectes 
d’aplicar la reducció es modifiquen 
els requisits legals establerts exi-
gint que el rendiment del treball 
amb període de generació superior 
a dos anys s’imputi a un únic pe-
ríode impositiu i que no hagin ob-
tingut altres rendiments del treball 
amb període de generació superior 
a dos anys sobre els que s’hagués 
aplicat l’esmentada reducció du-
rant els 5 anys anteriors. 

Respecte el règim transitori, cal es-
mentar que es preveu expressament 
la no alteració del període de gene-
ració corresponent a rendiments del 
treball derivats de compromisos an-
teriors a l’1 de gener del 2015 en els 
quals s’acordés el cobrament frac-
cionat dels mateixos a partir l’1 de 
gener de 2015, però respecte dels 
quals s’ha modificat la seva percep-
ció de fraccionada a única. Per tant, 
en el cas d’aquest tipus de rendi-
ments, acordats amb anterioritat a 
l’1 de gener de 2015 el cobrament 
dels quals es realitzarà de forma 
fraccionada, és convenient substitu-
ir la forma de percepció en un únic 
període impositiu perquè sigui apli-
cable la reducció ja que el Projecte 
expressament reconeix que aquesta 
substitució no alterarà l’inici del pe-
ríode de generació del rendiment. 

• Concepte d’activitat econò-
mica: es modifica la definició del 
concepte d’activitat econòmica en 
el cas d’arrendament d’immobles. 
En aquest sentit, s’entendrà que 
l’arrendament d’immobles es re-
alitza com a activitat econòmica, 
únicament, quan per a l’ordenació 
d’aquesta s’utilitzi, com a mínim, 
una persona empleada amb con-
tracte laboral i a jornada completa. 
Per tant, el nou concepte d’activitat 
econòmica d’arrendament d’immo-
bles no exigeix   l’existència de local 
destinat a l’activitat en seu de l’ar-
rendador, per la qual cosa seria 
convenient revisar les estructures 
immobiliàries dels contribuents per 
adequar-les a la nova normativa. 

• Exempció 1.500 euros dividends: 
a partir de l’1 de gener del 2015 se 
suprimeix l’exempció pels dividends 
percebuts en qualsevol tipus d’enti-
tat per import de 1.500 euros. Així 
doncs, hauríem de revisar l’import a 
cobrar el 2014 a l’efecte de benefi-
ciar de l’exempció vigent i diferir la 
resta del dividend a períodes impo-
sitius posteriors en què els tipus im-
positius seran inferiors als actuals.

En el moment del 
tancament d’aquest 
número, la reforma 
fiscal estava pendent 
d’aprovació definitiva 
pel Congrés 
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Darrera reforma concursal:  
nova fallida dels objectius

U
n cop més, sota el 
pretex t  de raons 
d’urgència, el 4 de 
setembre de 2014, 
el Govern va tornar 
a introduir modifica-

cions substancials en la nostra nor-
mativa concursal mitjançant la dub-
tosa via del Reial decret llei. Segons 
exposa el propi  legislador, un dels 
objectius fonamentals del nou Reial 
decret llei, és introduir mesures per 
tal de flexibilitzar les transmissions 
d’unitats productives en el si d’un 
concurs de creditors. Més concreta-
ment, l’Exposició de Motius de la no-
va norma ens diu que la finalitat dar-

 

 

rera del legislador és la de “facilitar 
en la major mesura possible la con-
tinuació de l’activitat empresarial, la 
qual cosa ha de redundar no només 
en benefici de la pròpia empresa, si-
nó també dels seus empleats i cre-
ditors i de l’economia en general”. 
Noble propòsit el del legislador.

Cal partir del fet que era del tot ne-
cessari introduir normes en la Llei 
concursal per tal de dotar de major 
seguretat jurídica a la venda d’uni-
tats productives en el si d’un concurs 
de creditors. A manca de regulació 
a la Llei concursal, la consolidació 
d’aquesta figura ha vingut donada 
per l’esforç dels operadors jurídics i 
dels Jutjats del mercantil per tal con-
duir-se per unes regles que garan-
teixin transparència, concurrència i 
maximització del valor.

Dit això i convenint que calia una re-
gulació expressa de l’institut, cal dir 
també que una anàlisi del contingut 
de la norma ens fa veure que el pro-
pòsit del legislador es queda amb ai-
xò, amb un noble propòsit explicitat 
a l’Exposició de Motius que no queda 
palès en el contingut de la norma. 
D’altra banda, una anàlisi de les suc-
cessives reformes de la normativa 
concursal ens porta a pensar que, 
aquest propòsit, lluny de ser nou, es 
ve repetint amb molt escàs èxit des 
de la promulgació de la Llei concur-
sal en 2003 i en les seves successi-
ves reformes.

Com dèiem, la possibilitat de pre-
servar activitat mitjançant la venda 

Jordi Gras Sagrera
Col·legiat núm. 26.191
President de la Secció de Dret 
Concursal de l’ICAB

L’ÚLTIMA MODIFICACIÓ DE LA LLEI CONCURSAL, OPERADA PEL REIAL DECRET 
LLEI 11/2014, AMB L’OBJECTIU D’AFAVORIR TROBAR MÉS INVERSORS DISPOSATS A 
COMPRAR UNITATS PRODUCTIVES EN CONCURS, NO RESPON A LES EXPECTATIVES QUE 
S’ANUNCIEN A L’EXPOSICIÓ DE MOTIUS DE LA NORMA PER, BÀSICAMENT, DOS MOTIUS 
QUE LA SECCIÓ DE DRET CONCURSAL DEL COL·LEGI EXPOSA EN LES SEGÜENTS LÍNIES 
DE LA MÀ DEL SEU PRESIDENT.
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d’unitats productives ha estat ob-
jecte de preocupació dels operadors 
concursals. Recordem que aproxi-
madament el 95% dels concursos 
de creditors finalitzen en liquidació 
de la concursada. En aquest entorn, 
la venda d’unitats productives -quan 
aquesta ha estat possible- ha estat 
una bona solució per tal de: (i) pre-
servar l’activitat (i els llocs de tre-
ball); i, (ii) tractar de preservar valor 
i obtenir un preu amb el que satisfer 
als creditors de la concursada.

Dos bons exemples d’aquesta inqui-
etud dels operadors per tal de fo-
mentar aquesta solució, de regular-la 
i de posar-ne certes condiciones han 
estat els que exposem a continuació. 
Per una banda, el conveni de col-
laboració subscrit pels Jutjats del 
mercantil de Catalunya i la Direc-
ció General d’Indústria de la Ge-
neralitat de Catalunya el passat 15 
de març de 2013 per tal de facilitar 
la publicitat d’unitats productives 
en venda en els nostres Jutjats, fo-
mentar la concurrència d’ofertes i 
maximitzar el preu a pagar. Per altra 
banda, cal esmentar la publicació 
per part dels jutges del Mercantil 
i secretaris judicials de Catalunya 
de les “Regles bàsiques per a la 
venda d’Unitats Productives en un 
procediment concursal”, fruit del 
seu seminari de 3 de juliol de 2014, 
i que venien a recollir un conjunt de 
bones pràctiques que eren d’ús co-
mú en els processos de venda d’uni-
tats productives en aquests Jutjats.

Segons l’opinió de la Secció de Dret 
Concursal de l’ICAB, la nova norma 
desfà en bona part el camí recorre-
gut fins ara. En efecte, segons en-
tenem, arran del nou Reial decret 
llei, serà encara més difícil trobar 
inversors disposats a comprar uni-
tats productives en concurs.

En primer lloc, la nova norma preveu 
que els adquirents d’unitats produc-
tives assumeixin els deutes front la 
Tresoreria General de la Seguretat 
Social dels quals hagi de respondre 
la concursada. Sens dubte, la nova 
previsió espantarà a eventuals in-
versors que no voldran assumir ni 
l’elevat cost que pot suposar aquest 

deute amb la Tresoreria General de 
la Seguretat Social ni, sobretot, el 
risc que puguin aflorar nous deutes 
amb la Tresoreria General de la Se-
guretat Social després de l’adquisi-
ció. Caldrà veure si resultarà possi-
ble interpretar la norma de forma 
que es limiti l’assumpció d’aquest 
deute al corresponent als contrac-
tes de treball en els quals l’adqui-
rent del negoci es subroga excloent 
els deutes front a la Tresoreria Ge-
neral de la Seguretat Social corres-
ponent als contractes de treballs en 
els quals l’adquirent no es subroga. 
D’altra banda, i per una aplicació 
elemental del principi de seguretat 
jurídica, entenem que caldrà inter-
pretar que únicament s’assumiran 
els deutes enfront de l’esmentat or-
ganisme que ja hagin aflorat en el 
moment de l’adquisició, no essent 
possible per la Tresoreria General 
de la Seguretat Social reclamar a 
l’adquirent amb posterioritat, deu-
tes que no hagin estat reconeguts 
per l’administració concursal en el 
moment de la venda.

condicions, sempre i quan el conve-
ni sigui inviable. A l’altre cantó del 
pèndol, eliminar aquesta possibilitat 
per a tots els empresaris, sense dis-
tinció, és viure aliè al teixit industrial 
del país, que es composa en gran 
part per petites i mitjanes empre-
ses l’activitat de les quals només 
trobarà ofertes si provenen de l’em-
presari en concurs. Si el concurs ha 
de ser qualificat com a fortuït i si el 
conveni de creditors no és viable, 
per què condemnar a mort a aques-
tes activitats productiva?

Tot i que la norma mereix alguna 
consideració més, des de la Sec-
ció de Dret Concursal de l’ICAB 
hem volgut centrar-nos ens aquests 
dos aspectes que considerem com 
a més perillosos de la nova norma 
ja que, enlloc de facilitar la venda 
d’unitats productives, en constituei-
xen una seriosa amenaça. Aquesta 
impressió va poder ser corrobora-
da durant la Jornada sobre Venda 
d’Unitats Productives celebrada 
enguany a l’ICAB i que vàrem co-
organitzar amb la Comissió de Dret 
Concursal de l’Il·lustre Col·legi de 
Censors Jurats de Comptes de 
Catalunya. La majoria d’operadors 
convidats van expressar les seves 
inquietuds respecte de les dues 
qüestions exposades.

En aquesta direcció, la Secció de 
Dret Concursal ha preparat dues 
esmenes al Reial decret llei que 
ja es varen fer arribar a través de 
l’ICAB a tots els grups parlamen-
taris. La primera esmena va dirigida 
a aconseguir que la venda d’unitats 
productives no suposi una subro-
gació de l’adquirent en els deutes 
de la concursada front la Tresore-
ria General de la Seguretat Social. 
La segona, tracta d’aconseguir que 
el legislador permeti, sota algunes 
condicions, que el propi empresari 
pugui presentar oferta per a l’adqui-
sició d’unitats productives.

Segons el nostre parer, només es 
tracta de ser coherent amb la vo-
luntat expressada pel legislador: 
“facilitar en la major mesura pos-
sible la continuació de l’activitat 
empresarial”.

La nova reforma,  
enlloc de facilitar  
en la major mesura 
possible la continuació 
de l’activitat empresarial, 
en constitueix una 
seriosa amenaça

En segon lloc, també es prohibeix 
que sigui el propi empresari qui ad-
quireixi la unitat productiva per la 
qual cosa, en molts casos (sobre-
tot concursos que afectin a petites i 
mitjanes empreses), no hi haurà al-
tres ofertes i l’activitat es veurà ine-
xorablement condemnada a desapa-
rèixer. No som aliens a què l’adquisi-
ció de la unitat productiva pel propi 
empresari, en ocasions, pot amagar 
casos indesitjables de frau i que no-
més han de poder comptar amb la 
segona oportunitat els empresaris 
que compleixin amb determinades 
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Es convoca l’edició 2014 dels premis “Memorial 
Degà Roda i Ventura” i “Feixò Carreras per a 

noves promocions”. En ambdós, el termini de 
presentació de les candidatures finalitza el 7 de 
gener de 2015.
 
El “Premi Memorial Degà Roda i Ventura” està 
destinat a guardonar un article, assaig o llibre que 
versi sobre Col·legis professionals i l’exercici de 
les professions liberals, especialment l’advocacia, 
publicat en el territori de l’Estat espanyol i escrit 
en qualsevol de les llengües oficials d’aquest entre 
l’1 de gener i el 31 de desembre de 2014. Podran 
optar a aquest Premi, dotat amb 3.000 euros, les 
persones llicenciades o graduades en Dret i els/les 
estudiants d’una Facultat de Dret.
 
El “Premi Feixò Carreras per a noves promocions” 
està destinat a ajudar a la realització d’un treball 
sobre un tema de Dret Processal o Organització 
Judicial. Podran optar al Premi, dotat amb 3.000 

L’ICAB lluita radicalment contra les taxes

La Junta de Govern del 
Col·legi continua tre-
ballant per aconseguir 
la derogació de la Llei 
de taxes judicials esta-
tals, que el 20 de no-

vembre compleix dos anys de la seva 
entrada en vigor. Les taxes suposen 
un obstacle real per a què els ciuta-
dans puguin reclamar justícia davant 
els tribunals, i així queda recollit en 
l’Informe sobre l’Estat de la Justícia 
2014 elaborat per l’ICAB i presentat 
el passat 13 d’octubre. Aquest in-
forme estableix que un 68 per cent 
dels advocats que van participar en 
l’enquesta realitzada pel Col·legi afir-
mava haver tingut algun supòsit en-
tre els seus clients de renúncia a la 
interposició d’una acció judicial com 
a conseqüència de la Llei de taxes 
estatal. Per aquest motiu, i amb l’ob-
jectiu d’evidenciar i fer sentir, un cop 
més,  el malestar de l’advocacia, el 
Col·legi ha dut a terme una campanya 
a través del twitter amb el hashtag 
#2anystaxesno per tal que les ad-
vocades i els advocats que s’hagin 
trobat en aquesta situació fessin un 
tuit evidenciant-ho. En aquests dos 

anys de protestes contra les taxes ju-
dicials, s’han registrat més de 3.800 
piulades denunciant aquesta situació. 

Cal recordar, que el Col·legi es va re-
unir fa més d’un any amb el ministre 
Alberto Ruiz-Gallardón i recentment 
amb el nou ministre de Justícia, Ra-
fael Catalá per abordar, entre d’altres 
qüestions, la derogació de la taxa ju-
dicial estatal. Petició que no només fa 
l’ICAB i l’advocacia espanyola en gene-
ral sinó que hi ha un clam unànime de 
procuradors, jutges i secretaris judici-
als que també ho reclamen. 

Per això, fa un any la Junta del Col-
legi es va manifestar davant la Ciutat 
de la Justícia i va escenificar sota el 
lema “Un any de dol, un any de ta-
xes” el funeral de la justícia. L’objectiu 
d’aquesta iniciativa va ser la d’inten-
tar conscienciar la societat que els 
principals perjudicats per l’aplicació 
de les taxes judicials són els ciuta-
dans, perquè veuen privat el seu dret 
a demanar justícia davant els tribu-
nals.  També per evidenciar, d’una 
banda, que l’import de la taxa és 
abusiva (pot arribar com a màxim a 

una xifra aproximada de 3.000 euros) 
i que aquesta, a més, no és recupe-
rable encara que el demandant tingui 
la raó, i ni tan sols es pot desgravar 
com sí ho poden fer les empreses, 
i de l’altra, que la implantació de la 
taxa s’ha fet en l’àmbit de família i de 
la jurisdicció social, on ni en època 
preconstitucional  -on també va exis-
tir la taxa judicial- s’hi va aplicar.

Des del Col·legi d’Advocats de Barce-
lona també s’ha criticat en reiterades 
ocasions que la imposició de la taxa 
judicial no hagi comportat cap de les 
millores que estaven previstes pel mi-
nisteri de Justícia. Així per exemple, 
es preveia que s’aconseguiria descol-
lapsar els jutjats; però la realitat és 
que són les entitats financeres i les 
asseguradores les que generen la 
majoria de la càrrega de treball als 
tribunals. També es preveia intervenir 
la recaptació de les taxes per garantir 
el finançament de la justícia gratuïta, 
però no s’ha fet. S’han recaptat 512 
milions d’euros a raó de les taxes ju-
dicials que han anat a parar als Pres-
supostos Generals de l’Estat; ni tan 
sols s’han revertit en justícia.

La III Fira de l’Advocacia reunirà a Barcelona advocats de 
més de 22 països

El Col·legi organitza els dies 
29 i 30 de gener de 2015  la 

tercera Fira de l’Advocacia. Una 
cita que enguany comptarà amb 
l’assistència d’advocats de més 
de 22 països per fomentar el 
networking entre lletrats d’arreu 
del món. Igual que en les dues 
primeres edicions, s’espera 
l’assistència de més de 400 
advocats i advocades.

Aquesta edició de la Fira se 
celebrarà a la seu del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona i es 
realitzaran diferents activitats per 
promoure la creació de xarxes 

de negoci i de sinèrgies entre els 
advocats i els despatxos participants. 

Com a novetat, els contactes entre 
els diferents lletrats es podran 
fer de forma virtual ma més de 
presencialment. L’objectiu és clar: 
la creació de milers de ‘parelles de 
fet d’advocats professionals’. 

Posa’t al dia i internacionalitza el teu 
despatx! Reserva la teva plaça a la 
tercera edició de la Fira internacional 
de  l ’advocac ia .  Pe r  a  més 
informació i inscripcions, consulta  
www.icab.cat o envia un mail a 
internacional@icab.cat

OPINIÓ 
L’OBSERVATORI

INSIGNIS MASTER VISION

Te presentamos las Soluciones de Información e Investigación Jurídica Online renovadas: Aranzadi Insignis, Aranzadi Master 
y Aranzadi Vision. Además de ofrecerte MÁS SENTENCIAS QUE NADIE, incorporan el mayor y excelente fondo documental de 
carácter legal del mercado y te ofrecen las mejores funcionalidades para facilitarte tus necesidades del día a día:
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T. +34 902 40 40 47 
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www.aranzadi.es/propuesta-digital-aranzadi
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Què farà el 2015 el TAB 
per a l’advocacia?

Davant les incerteses 
que planegen sobre 
la jurisdicció estatal 
(recentralització de 
la planta, canvi de 
model, restriccions 

pressupostàries), el dinamisme del 
mercat en la sortida de la crisi no pot 
esperar i menys les necessitats de 
funcionament i recerca de l’eficiència 
per les pimes que són el 98% de l’es-
tructura econòmica del nostre país.

Conscients d’això i de l’alternativa 
que representa l’arbitratge, el TAB ha 
endegat un seguit de reformes per 
ajudar a les pimes a desfer-se dels 
conflictes que puguin llastrar el seu 
creixement i en aquest sentit ha pre-
disposat un procés abreujat de sols 
dos mesos de durada que tindrà una 
tramitació urgent i bonificada en un 
30% del seu cost, concentrant-se el 
procés en una compareixença. Es pot 
trobar el reglament a www.tab.cat 

La demanda i la contestació, tal com 
ve advertit ja en el preàmbul de la Llei 
d’arbitratge de 2003, no té més funció 
que la d’explicar a l’àrbitre l’objecte 
del procediment sense efecte preclu-
siu de cap mena. La novetat a escala 

mundial és que acabada la comparei-
xença el TAB concedeix un termini de 
5 dies improrrogables per arribar a un 
laude pactat, si és la voluntat de les 
parts abans que l’àrbitre el dicti.

També acaba d’entrar en vigor la figu-
ra de l’àrbitre d’emergència que ator-
garà mesures cautelars des del minut 
ú del procés d’arbitratge i fins l’accep-
tació de l’àrbitre. Amb aquesta figura 
el TAB es posiciona en línia de les ins-
titucions arbitrals internacionals.

Dins dels actes de commemoració del 
25è aniversari de la nostra institució i 
en el Congrés d’institucions arbitrals 
corporatives, celebrat el 3 d’octubre, 
i organitzat pel TAB amb participa-
ció d’institucions d’arreu l’Estat, el 
TAB va fer èmfasi en la necessitat 
que l’arbitratge no es vegi envaït pel 
poder públic al tractar-se d’una ins-
titució de dret privat dels ciutadans 
i perquè siguin els propis ciutadans 
els qui s’administrin justícia. L’acte va 
ser de gran rellevància amb la par-
ticipació de magistrats, acadèmics, 
institucions arbitrals i advocats de 
l’especialitat.

Jesús de Alfonso, president del TAB

El Col·legi allà 
on tu vulguis, 
gràcies a l’APP 
que estrenem

Vine a conèixer els avantatges 
de la mediació!

Entra en funcionament la nova 
aplicació mòbil (APP) de 

l’ICAB, perquè totes les persones 
col·legiades pugueu fer els 
tràmits i disposar d’informació 
del Col·legi amb un sol clic. 
 
A través de la nova aplicació que 
ha dissenyat el Col·legi i que us 
podeu descarregar tindreu accés 
des del dispositiu mòbil al menú 
de “Notícies”: per estar informat 
sobre l’actualitat de l’ICAB; de 
“Formació”: per conèixer els 
propers cursos que es realitzen; 
de la “Biblioteca”: per consultar 
el catàleg. També podreu “Cercar 
un advocat” o bé societats 
professionals i contactar amb 
els diferents departaments del 
Col·legi de forma més ràpida.   

Amb l’ICAB on line 
tot són avantatges.
Les persones col·legiades ja 
disposeu de les notificacions on 
line (Logalty), les justificacions 
on line del Torn d’Ofici i ara, amb 
aquesta nova aplicació, l’ICAB 
més aprop.

Amb motiu del “Dia Europeu 
de la mediació”,  que se 

celebra el proper 21 de gener de 
2015, el Centre de mediació del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona 
(CEMICAB) organitza una jornada 
de portes obertes per a advocats i 
ciutadans, amb l’objectiu de donar 
a conèixer els avantatges de la 
mediació com a mètode alternatiu 
de resolució del conflictes. Es 
facilitarà informació de 10 a 13h.  

Les inscripcions d’assistència 
es poden fer a través del telèfon 
902500990 o bé per e-mail: 
cemicab@icab.cat
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Ajudan’s a ajudar!

Ara que s’acosta el Nadal, 
e l  C o l · l e g i  d ’Ad vo c a t s 

de Barcelona ha iniciat tres 
c ampanyes  so l i dà r i e s  p e r 
ajudar a diferents col·lectius 
que ho necessiten, com són 
els nens i nenes, les persones 
grans i advocats que per raó 
de malalt ia o altres causes 
necessiten d’ajut econòmic. 
Igualment d ins les accions 
d e  r e s p o n s a b i l i t a t  s o c i a l 
corporat iva cal  destacar e l 
compromís de l’ICAB amb la 
Fundació ‘Cáncer y Vida’, de 
manera que el Col·legi compta 
a m b  c a r a m e l s  d ’a q u e s t a 
entitat.

Campanyes en favor 
de l’advocacia
Enguany la Fundació Ignasi de 

Gispert recaptarà fons a partir 
de la venda de “panettones”, 
que es podran adquirir fins al 
dia 24 de desembre a la seu del 
Col·legi per 12 euros la unitat. 

A  la  t asca  que rea l i t za  la 
Fundació Ignasi  de Gisper t 
en  benef i c i  de ls  advoca t s 
que per  raons de mala l t ia 
o  e c o n ò m i c  r e q u e r e i x e n 
d ’a juda ,  s’ha  de  sumar  la 
iniciativa que recentment ha 
posat en marxa la Comissió 
dels advocats Sèniors amb la 
creació del ‘Grup de companys 
s o l i d a r i s ’ .  A q u e s t  g r u p , 
format per lletrats voluntaris, 
atendran a companys d’edat 
avançada amb problemes de 
salut o d’altre tipus amb total 
confidencialitat. 

Els joves advocats es revelen contra les 
reformes legislatives que coarten drets

E l Grup d’Advocats 
Joves de Barcelona 
(GAJ), la Confede-
ración Española de 
Abogados Jóvenes 
(CEAJ) i el Col·legi 

d’Advocats de Barcelona van rea-
litzar un acte institucional el pas-
sat 31 d’octubre amb motiu del ‘Dia 
internacional de l’Advocacia Jove’ 
amb l’objectiu de reflexionar i de-
nunciar la situació en què es troba 
la justícia en aquests moments.

L’acte ,  pres id i t  pe l  degà de ls 
advocats de Barcelona, Oriol Rusca, 
pel president del Grup d’Advocats 
Joves de Barcelona, Esteve Grima, 
i pel president de la Confederación 
Española de Abogados Jóvenes 
(CEAJ),  David Díez Revi l la ,  va 

comptat amb la par ticipació de 
diferents autoritats, entre elles 
la del president de l’Advocacia 
Catalana, Abel Pié.

E n  e l  m a r c  d ’a q u e s t  a c t e 
institucional, l’advocacia jove va 
presentar en un manifest amb les 
conclusions sobre la situació de 
la justícia. Així doncs, va rebutjar 
les lleis que estan en vigor i que 
van en detriment dels drets dels 
ciutadans, com és la Llei de taxes 
judicials, que el 20 de novembre 
comp le i x  2  anys  de  l a  seva 
vigència. El Grup d’Advocats Joves 
també va analitzar altres reformes 
legislatives com el Projecte de 
llei d’assistència jurídica gratuïta, 
l’Avantprojecte de Llei de col·legis 
i serveis professionals o la llei 

d’accés. L’advocacia jove també 
va donar a conèixer el seu vot 
de confiança al nou ministre de 
Justícia ,  Rafael Catalá, davant 
l’actitud de diàleg i de consens. Per 
això, s’espera que es produeixin 
reformes efectives i consensuades 
amb els professionals que treballen 
amb les lleis i s’ha reclamat que les 
persones físiques i les pimes quedin 
exemptes de pagar la taxa judicial.  
El Grup d’Advocats Joves de l’ICAB 
també es va mostrar esperançat en 
quant a la Llei d’accés, ja que el nou 
ministeri de Justícia sembla que serà 
sensible a les seves peticions. El 
GAJ també va presentar un decàleg 
de bones pràctiques per millorar 
la situació laboral dels advocats 
joves, especialment d’aquells que 
treballen per compte aliè.

Recollida d’aliments 
i de joguines
De l’1 al 19 de desembre tindrà 
l loc la campanya de recoll ida 
d’al iments i  de joguines, que 
im p u l s a  e l  C o l · l e g i  a m b  l a 
col·laboració del Grup d’Advocats 
Joves.  Tant aquests productes 
com les joguines es podran lliurar 
a la seu del Col·legi i aquest els 
cedirà a la Parròquia de Sant 
Francesc d’Assís del Poblenou 
per tal que es reparteixin entre 
les famílies més necessitades. 

Us animem a par ticipar-hi,  la 
suma de totes les aportacions 
farà possible ajudar a moltes 
p e r so n e s ,  p e r  a i xò  l a  teva 
col·laboració és tant important!
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PRUÉBALO 
AHORA

SOLUCIÓN EXCLUSIVA 
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OPINIÓ 
L’OBSERVATORI

L’ICAB treballa per a l’assistència
lletrada al detingut a comissaria

La Comissió de Rela-
cions amb l’Adminis-
tració i la Justícia de 
l’ICAB (CRAJ) i el Torn 
d’Ofici de l’ICAB, amb 
la voluntat de facilitar 

l’exercici professional i el desenvolu-
pament de la intervenció lletrada com 
a garantia dels drets de les persones 
detingudes, va acordar l’elaboració 
d’uns criteris que contemplessin les 
Directives Europees en matèria d’as-
sistència al detingut. En els últims 
anys el Parlament europeu i el Consell 
ha dictat dues directives que incideixen 
directament sobre l’assistència lletrada 
al detingut (a més de les que afecten 
indirectament, com l’antiga Directiva 
2010/64/UE sobre el Dret a la traduc-
ció i interpretació i la recent Directiva 

2014/41/CE relativa a l’ordre europea de 
recerca en matèria penal). La primera, 
la Directiva 2012/13/UE sobre dret d’in-
formació en els procediments penals, 
la transposició s’hauria d’haver produït, 
com a màxim, el 2 de juny de 2014 i, la 
segona, la Directiva 2013/48/UE sobre 
dret a l’assistència lletrada en processos 
penals, la transposició està prevista per 
al 27 de novembre del 2016.

Tot i que cap d’aquestes dues direc-
tives ha estat traslladada a l’ordena-
ment intern, alguns drets conculcats a 
les mateixes poden ser invocats pels 
lletrats defensors a la llum de la juris-
prudència emanada pel TJUE i el TC.  
En aquest quadre resum es destaquen 
les principals novetats pel que fa a 
l’assistència lletrada en comissaria:

Dret a impugnar la 
detenció

Directiva 2012/13 / 
UE, articles 4.2, 7.1 
i 7.2 en relació amb 
les STJUE (Sala Ple) 
de 22 de febrer de 
1990 i STJUE (Gran 
Sala) de 5 d'octubre 
de 2004 i LO 6/84 
d'Habeas Corpus

En seu policial, 
consignar la 
incidència a l'empara 
de l'article 520.6.b 
de la LECrim. De 
ser desatesa la 
petició a comissaria, 
s'ha d'instar, 
en seu judicial 
el procediment 
d'Habeas Corpus

Dret a aconsellar al seu 
client sobre si ha de guardar 
silenci o no  en la declaració 
policial.

Interlocutòria del TC 
23/2006, de 30 de gener i 
la STC 252/1994, de 19 de 
setembre; Directiva 2012/13 
/ UE, Annex I, Model 
indicatiu de la declaració 
de drets, en relació amb 
les STJUE (Sala Ple) de 22 
de febrer de 1990 i STJUE 
(Gran Sala) de 5 d'octubre 
del 2004.

En el supòsit que la 
Policia Judicial decideixi 
suspendre la declaració 
s’haurà de  consignar, a 
l’empara de l’article 520.6.b 
de la LECrim, que aquesta  
possibilitat és permesa tant 
pel TC com per la Directiva 
Europea.

L’advocat podrà exigir 
que al detingut estranger 
l’assisteixi  un intèrpret 
i li siguin traduïts els 
documents més rellevants

Directiva 2010/64/UE, 
articles 2.1 i 3.1 en relació 
amb les STJUE (Sala Ple) 
de 22 de febrer de 1990 i 
STJUE (Gran Sala) de 5 d’ 
octubre de 2004.

Consignar la incidència 
a l’ empara de l’article 
520.6.b de la LECrim un cop 
finalitzat l’interrogatori del 
detingut però en la mateixa 
acta de declaració. 

Convocats els 
Premis Jurídics 
del 2014

Es convoca l’edició 2014 dels 
premis “Memorial Degà Roda 

i Ventura” i “Feixò Carreras per a 
noves promocions”. En ambdós, 
el termini de presentació de les 
candidatures finalitza el 7 de 
gener de 2015.
 
El “Premi Memorial Degà Roda 
i  Ventura”  es tà  des t ina t  a 
guardonar un article, assaig o 
llibre que versi sobre Col·legis 
p ro f e s s i o n a l s  i  l ’ e x e r c i c i 
de les professions l ibera ls , 
e s p e c i a lm e n t  l ’a d vo c a c i a , 
publicat en el territori de l’Estat 
espanyol i escrit en qualsevol 
de les llengües oficials d’aquest 
entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2014.  Podran 
optar a aquest Premi, dotat 
amb 3.000 euros, les persones 
l l icenciades o graduades en 
Dret i els/les estudiants d’una 
Facultat de Dret.
 
El “Premi Feixò Carreras per 
a  noves  p romoc ions”  es tà 
destinat a ajudar a la realització 
d’un treball sobre un tema de 
Dret Processal o Organització 
Judicial. Podran optar al Premi, 
dotat amb 3.000 euros, els 
col· legiats i  col· legiades de 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Barcelona que hagin obtingut 
e l  seu t í to l  de l l icenciat  o 
graduat en Dret en l ’any de 
la convocatòria o en els tres 
anteriors.
 
Trobareu les bases completes 
d’aquests premis a www.icab.cat.

CRITERIS D’ASSISTÈNCIA LLETRADA AL DETINGUT A COMISSARIA

En l’article de la pàgina 28 d’Andrés Maluenda s’analitzen en detall els 
criteris d’assitència lletrada al detingut en comissaria.

26  NOVEMBRE 2014  MÓN JURÍDIC  



 

PRUÉBALO 
AHORA

SOLUCIÓN EXCLUSIVA 

Actualización
Tú y tus clientes al día 
de todas las novedades, 
vencimientos y 
notificaciones

Personalización
De forma individualizada 
por cada uno de tus 
clientes

Automatización
De un modo rápido y 
automático

Precisión y seguridad
con la mayor exactitud 
en el filtrado de la 
información

PARA NOSOTROS, 
COMO PARA TI, 
CADA CLIENTE ES 
ÚNICO

CHECKPOINT 
CONNECT
Carga todos tus clientes 
en Checkpoint Connect 
y obtendrás de forma 
automática y segura 
toda la información 
relativa a novedades 
y vencimientos de las 
áreas Fiscal y Labo ral 
totalmente filtrada y 
personalizada.

CHECKPOINT CONNECT
La ÚNICA plataforma online que conecta tus clientes con 
información Fiscal y Laboral imprescindible para ellos

T. 900 404 047 
masinfo@thomsonreuters.com 
microsite.checkpointespana.es/connect



Anàlisi dels criteris d’assistència 
lletrada al detingut a comissaria

1
L’actual redacció de l’article 
520 de la LECrim, que re-
gula els drets del detingut 
i l’assistència lletrada, es 
remunta a la LO 14/1983, 
de 12 de desembre, que va 

modificar la nostra llei rituària. En el 
pla europeu, però, i amb ocasió de la 
instauració del Programa d’Estocolm, 
adoptat pel Consell Europeu entre el 
10 i l’11 de desembre de 2009, sí que 
hi ha hagut diverses i noves propos-
tes, en forma de Directives Europe-
es, relatives a l’assistència lletrada al 
detingut. Especialment, i de manera 
cronològica: 1) La Directiva 2010/64/ 
UE, de 20 d’octubre de 2010, relativa 
al dret a interpretació i a traducció 
en els processos penals; 2) La Direc-

 

 

tiva 2012/13/UE, de 22 de maig de 
2012, relativa al dret a la informació 
en els processos penals; 3) La Direc-
tiva 2013/48/UE, de 22 d’octubre 
de 2013, sobre el dret a l’assistència 
de lletrat en els processos penals i 
en els procediments relatius a l’or-
dre de detenció europea, i sobre el 
dret a que s’informi a un tercer en el 
moment de la privació de llibertat i a 
comunicar-se amb tercers i amb au-
toritats consulars durant la privació 
de llibertat i, finalment, la recent 4) 
la Directiva 2014/41, de 2 d’abril de 
2014, relativa a l’ordre europea d’in-
vestigació en matèria penal.

2 
Tot i que la Unió Europea 
s’ha fixat l’objectiu de man-
tenir i desenvolupar un es-
pai de llibertat, seguretat 
i justícia, la veritat és que 
l’absència de transposició 

de les esmentades directives està 
provocant zones d’ombra entre allò 
ja promulgat per la Unió i el dret po-
sitiu espanyol.

En el cas de les primeres dues di-
rectives (Directiva 2010/64/UE i 
Directiva 2012/13/UE), el termini 
de transposició intern ha estat su-
perat (el 27 d’octubre de 2013 i el 
2 de juny de 2014, respectivament). 
Totes dues directives es troben en 
vies de integrar-se en l’ordenament 
jurídic a través del Projecte de Llei 
Orgànica, número 114, per la qual es 
modifica la LECrim per transposar 
la Directiva 2010/64 / UE i la Direc-
tiva 2012/13/ UE. Aquest projecte 
es troba en fase d’esmenes sent la 

ACTUALITAT 
TRIBUNA OBERTA

AQUESTS CRITERIS D’ASSISTÈNCIA LLETRADA AL DETINGUT A COMISSARIA SÓN 
UNA EINA PRÀCTICA PER ALS ADVOCATS PER A L’AL·LEGACIÓ A COMISSARIA DE LA 
NORMATIVA EUROPEA EN AQUELLS ASPECTES QUE CONSIDERIN NECESSARIS EN CADA 
CAS CONCRET. LA JUNTA DE GOVERN DE L’ICAB VA APROVAR AQUESTS CRITERIS PER 
FACILITAR LA TASCA DELS ADVOCATS. SEGUIDAMENT S’EXPLIQUEN AMB DETALL LES 
REPERCUSSIONS D’AQUESTS CRITERIS.

Andrés Maluenda Martínez
Col·legiat núm. 31.244
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Anàlisi dels criteris d’assistència 
lletrada al detingut a comissaria

més interessant d’elles la número 15 
(proposada pel Grup Parlamentari 
Basc) que sol·licita l’addició d’un 
nou apartat en l’article 520 LECrim 
amb el següent contingut: “La per-
manència del detingut en depen-
dències policials serà registrada en 
suport apte per a la seva reproduc-
ció en so i imatge”.

Aquestes dues directives podran ser 
invocades a l’empara de l’anomenat 
“efecte directe vertical ascendent” 
que consisteix en l’aplicació directa 
d’aquelles una vegada expirat el ter-
mini per a ser traslladades per l’es-
tat membre. Aquestes directives po-
dran ser invocades pels operadors 
jurídics, fins i tot pels particulars, si 
compleixen amb els requisits esta-
blerts pel Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea, és a dir, 1) Que hagi 
transcorregut el termini assenyalat 
per a la transposició o que s’hagi re-
alitzat una transposició incorrecta, 
2) que el precepte no estigui subjec-
te a condició i 3) que el mateix si-
gui prou precís. Exponent d’aquesta 
doctrina són les STJUE (Sala Ple) de 
22 de febrer de 1990 i STJUE (Gran 
Sala) de 5 d’octubre del 2004.

En el cas de les altres dues direc-
tives (Directiva 2013/48/UE i Di-
rectiva 2014/41/CE) no es preveu 
cap transposició a les properes 
propostes legislatives (el límit es-
tà fixat per al 27 de novembre de 
2016 i 22 de maig de 2017, res-
pectivament) i no és aplicable la 
Jurisprudència del TJUE per no 
complir-se el primer dels tres re-
quisits establerts. D’aquestes dues 
últimes directives, que no poden 
ser invocades de moment, cal des-
tacar les següents aportacions: 1) 
Directiva 2013/48/UE: entrevista 
prèvia de l’advocat amb el detingut 
(article 3.a); assistència efectiva i 
presència lletrada en la investiga-
ció (articles 3.by 3.c); comunicació 
del detingut amb tercers (article 6) 
i 2) Directiva 2014/41/CE: creació 
d’una ordre europea de recerca en 
els procediments penals incoats 
per una autoritat judicial o en els 
procediments administratius que 
puguin derivar en futurs procedi-
ments penals.

3  
Cap de les quatre anteriors 
Directives Europees han 
estat assumides per les 
Forces i cossos de Segu-
retat de l’Estat, ja que en 
els seus “Criteris generals 

per a la pràctica de diligències per la 
Policia Judicial”, no es recull cap dels 
drets que es contenen en les recents 
directives, pel que la seva invocació 
no estarà exempta de problemes. 
De fet, al moment de la redacció 
d’aquest article, la Conselleria d’In-
terior- Direcció General de Policia ha 
emès comunicat intern dirigit al presi-
dent del TSJC i a l’ICAB que a les co-
missaries de Mossos d’Esquadra, els 
drets derivats de les directives, per 
ser aquests clars i d’inequívoca inter-
pretació, susceptibles de ser invocats 
pels lletrats són únicament tres: dret 
a tenir còpia de la declaració de la 
lectura dels drets del detingut; dret 
a ser informat de la durada màxima 
de la detenció i dret a ser informat de 
la possibilitat d’instar el procediment 
per a determinar la legalitat de la de-
tenció (d’habeas corpus).

Tot i això, qui subscriu aquest article 
conclou que, en relació amb l’assis-
tència lletrada a comissaria, hi ha a) 
drets perfectament invocables (els 
derivats de les directives 2010/64/UE 
i 2012/13/UE) i b) drets difícilment 
invocables (els derivats de les Direc-
tives 2013/48/UE i 2014/41/CE). en 
conseqüència, els drets invocables 
pel lletrat que assisteix a un detingut 
a comissaria són els següents:

• El detingut té dret a interpretació 
des del mateix moment de la detenció 
a què li siguin traduïts els documents 
més rellevants: Fonamentació jurídi-

ca: Directiva 2010/64/UE, articles 2.1 
i 3.1 en relació amb la jurisprudència 
del TJUE.

• En la declaració policial del detin-
gut, tant aquest com el lletrat que 
l’assisteixi, tindran dret a conèixer 
el motiu de la detenció; a accedir a 
l’atestat, així com als documents i les 
proves materials, tot això de forma 
gratuïta. Fonamentació jurídica: Di-
rectiva 2012/13/UE, articles 4.2, 7.1 
i 7.2 en relació amb la jurisprudència 
del TJUE (STJUE, Sala Ple, de 22 de 
febrer de 1990 i STJUE, Gran Sala, de 
5 d’octubre de 2004).

• Una vegada traslladats al lletrat els 
motius que justifiquen la detenció, 
aquest podrà impugnar-la. Fonamen-
tació jurídica: Directiva 2012/13/UE, 
article 4.3 en relació amb la jurispru-
dència del TJUE.

• El lletrat podrà aconsellar al seu cli-
ent sobre si ha o no guardar silenci 
en la declaració policial. Fonamen-
tació jurídica: Interlocutòria del TC 
23/2006, de 30 de gener i la STC 
252/1994, de 19 de setembre; Direc-
tiva 2012/13/UE, Annex I, Model in-
dicatiu de la declaració de drets (que 
assenyala el seu advocat podrà aju-
dar a decidir sobre aquesta qüestió) 
en relació amb la jurisprudència del 
TJUE.

En els casos en què es negui al lle-
trat dels anteriors drets aquest haurà 
de consignar en la declaració polici-
al del detingut a l’empara de l’article 
520.6.b) de la LECrim que permet 
“Sol·licitar de l’autoritat judicial o 
funcionari que hagin practicat la di-
ligència en què el advocat hagi in-
tervingut, així que acabi aquesta, la 
declaració o ampliació dels extrems 
que consideri convenients, així com 
la consignació en l’acta de qualsevol 
incidència que hagi tingut lloc durant 
la seva pràctica” i, en última instància 
promoure un Habeas Corpus, recollit 
en la Llei Orgànica, 6/1984, de 24 de 
maig, d’Habeas Corpus, que té com 
a finalitat posar el detingut immedia-
tament a disposició de l’autoritat ju-
dicial competent, perquè aquesta faci 
un control de la legalitat o il·legalitat 
de la detenció.

Les Directives 2010/64/
UE i 2012/13/UE, 
encara no transposades, 
es poden invocar pel 
lletrat que assisteix a un 
detingut a comissaria
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ACTUALITAT 
TRIBUNA OBERTA

L’ICAB al costat dels  
ciutadans amb discapacitat  
i les seves famílies

figuració jurídica dels drets socials, 
atès que passen a ser drets subjec-
tius dels ciutadans davant dels po-
ders públics, és a dir, es supera una 
situació de dispersió i fragmentació 
normativa anterior i es passa d’una 
situació de quasi-beneficència dels 
poders públics al reconeixement for-
mal d’un dret dels ciutadans a exigir 
a les administracions públiques amb 
competències en la matèria el com-
pliment dels drets.

No és casualitat que aquest canvi 
normatiu es contextualitzi a nivell 
internacional amb l’aprovació de la 
Convenció Internacional dels drets 

L’ICAB VA COORGANITZAR, CONJUNTAMENT AMB FAMÍLIES DINCAT, L’ACTE “ELS NOSTRES 
DRETS NO CAURAN” QUE FORMA PART DE LA LÍNIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL 
CORPORATIVA QUE L’ICAB IMPULSA COM A INSTITUCIÓ CIVIL. LES MODIFICACIONS 
LEGISLATIVES A LA LLEI DE DEPENDÈNCIA POSEN EN PERILL LA INTEGRACIÓ DELS 
DISCAPACITATS A LA SOCIETAT CIVIL. PER ANDREU OROFINO RAMÍREZ. COL·LEGIAT NÚM. 16.789

La diputada Carme Adell va presidir l’acte “Els nostres drets no cauran”, celebrat 
l’11 d’octubre i coorganitzat per l’ICAB i Famílies DINCAT.

de les persones amb discapacitat 
elaborada per les Nacions Unides a 
la ciutat de Nova York el 13 de de-
sembre de 2006, ratificada el dia 21 
d’abril de 2008. Aquesta Convenció 
pretén, per sobre de la proclamació 
formal dels drets de les persones amb 
discapacitat, la seva vigència pràctica 
mitjançant el sistema de recolzaments 
i suports necessaris per parts dels po-
ders públics, a fi de garantir el com-
pliment de les previsions normatives i, 
en definitiva, l’efectivitat dels drets de 
les persones amb discapacitat.

Malgrat aquestes optimistes previsi-
ons, tant a nivell intern com interna-
cional, la realitat ha estat decepcio-
nant i la situació de crisi econòmica 
dels darrers anys ha demostrat la 
feblesa del sistema, deixant a les 
persones amb discapacitat mes 
exposades al risc d’exclusió social. 
Efectivament, han estat habituals les 
modificacions legislatives restrictives 
de les prestacions i les seves quanties 
econòmiques, utilitzant freqüentment 
el mecanisme desafortunat del Reial 
decret llei, com va succeir amb el Re-
al decreto 175/2011, de 11 de febrero, 
por el cual se modifica el Real decreto 
727/2007, de 8 de junio, sobre crite-
rios para determinar las intensidades 
de protección de los Servicios y la 
cuantia de las prestaciones econo-
micas de la Ley de la dependencia, i 
amb el Real decreto ley 20/2012 de 
13 de juliol de medidas para garanti-
zar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitivitat, mitjan-
çant els quals s’introduïen importants 
modificacions a la Llei de la depen-

E
l 14 de desembre de 
2006 s’aprovà la Llei 
39/2006 de Promo-
ció de l’autonomia 
personal i atenció a 
les persones en situ-

ació de dependència. Aquesta Llei, 
conjuntament amb la Llei 12/2007 
de serveis socials de Catalunya va 
donar compliment, en part, a la ves-
sant social de l’estat, configurant els 
drets socials juntament amb la sani-
tat i l’educació, en un dels pilars de 
l’estat del benestar.

Aquest nou marc normatiu va impli-
car un canvi substancial en la con-
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dència, ambdós posteriorment con-
validats mitjançant el corresponent 
tràmit parlamentari sense que cap 
grup els impugnés.

Aquesta revisió normativa restrictiva 
de drets realitzada en els darrers anys 
ha vingut acompanyada d’una revisió 
dels criteris administratius en la seva 
aplicació pràctica, fet que ha provocat 
una greu situació per a importants col-
lectius amb discapacitat, deixant fora 
del sistema de la dependència a un 
gran nombre de persones. 

El desplegament normatiu efectuat 
per les Comunitats Autònomes amb 
competències en la matèria –normal-
ment mitjançant Ordres o Decrets-, 
ha suposat la implementació de siste-
mes de copagament o la instauració 
de nous elements i criteris per a cal-
cular la capacitat econòmica de les 
persones beneficiàries de les presta-
cions, factors que, no cal dir, suposen 
que es computi una major capacitat 
econòmica dels usuaris i, per tant, 
una major participació en el cost dels 
serveis de dependència.

Així mateix, la pràctica administrati-
va, en aplicació de la Llei, ha estat 
un altre factor de restricció en l’accés 
a les prestacions, ja que ha suposat 
el retard en el reconeixement i pa-
gament de les situacions de depen-
dència (fins i tot les més greus), la 
revisió d’ofici dels graus inexplicable-

Les modificacions 
legislatives a la Llei de 
dependència incloses en 
el Reial Decret 175/2001 
i el Reial decret llei 
20/2012, juntament amb 
la pràctica administrativa, 
han comportat una revisió 
restrictiva dels drets per a 
importants col·lectius amb 
discapacitat, exposant-los 
a un major risc d’exclusió 
social i un perjudici a la 
seva dignitat

ment a la baixa, o les revisions d’ofici 
massives, amb efectes retroactius, 
encaminades a considerar com in-
gressos indeguts percepcions que es 
van obtenir legítimament i d’acord a 
les disposicions vigents, provocant 
uns suposats crèdits de l’Administra-
ció davant els ciutadans, que han de 
procedir, freqüentment en situació de 
dificultats econòmiques, a la devolu-
ció de les prestacions ja rebudes.

Per tot això, la situació a la qual s’ha 
fet referència deixa als ciutadans amb 
discapacitat i a les seves famílies en 
una evident situació d’indefensió i 
inseguretat jurídica, condemnant-los 
a un peregrinatge judicial incert en 
quant al temps i el seu resultat, fet 
que provoca a la pràctica una manca 
de vigència i efectivitat de les previ-
sions legals en matèria de drets fona-
mentals als quals al principi es feia re-
ferència, fet que, en definitiva, exposa 
a les persones més febles a un major 
risc d’exclusió social davant la manca 
de garantia dels drets fonamentals i, 
el que és més important, els genera 
un perjudici de la seva dignitat.

BON
NADAL

I FELIC ANY 2015
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El control de l’ordinador dels treballadors

El control de les comunicacions 
en l’àmbit social

En l’ordre social, hi ha una jurispru-
dència consolidada sobre la manera 
com ha de procedir l’empresari a l’ho-
ra d’accedir als continguts de l’ordina-
dor o del telèfon que els treballadors 
tinguin a disposició per realitzar les 
seves funcions.

L’Estatut dels treballadors, a l’article 
20.3, reconeix a l’empresari el dret 
a adoptar les mesures de vigilància i 
control que cregui més convenients 
per verificar el compliment de les 
obligacions i deures laborals del tre-
ballador, sense afectar la seva dignitat.

 

 
Quan per executar aquestes mesures 
de vigilància i control sigui necessari 
accedir a documents o a arxius que 
puguin afectar la seva intimitat per-
sonal o altres drets fonamentals, els 
punts 4 i 6 de l’article 90 de la Llei re-
guladora de la jurisdicció social exigei-
xen l’obtenció d’una autorització judi-
cial prèvia si es vol donar validesa pro-
batòria a les informacions obtingudes.

Tot i la claredat de la norma, a la pràc-
tica, la jurisprudència ha fet una in-
terpretació on es matisa l’exigència de 
l’autorització judicial.

Des de la sentència de la Sala social 
del Tribunal Suprem, de 26 de setem-
bre de 2007, i la confirmació del Tribu-
nal Constitucional en la sentència de 
17 de desembre de 2012, la doctrina 
fixada en l’àmbit laboral estableix que 
és lícit que el treballador renunciï al 
dret del secret de les comunicacions 
quan s’utilitzen els mitjans electrò-
nics posats a disposició per realitzar 
les seves funcions laborals, sempre 
que aquest treballador hagi estat ex-
pressament advertit de les normes 
d’ús, limitacions i prohibicions i ha-
gi estat informat de les mesures de 
control a les que poden estar sotme-
ses les seves comunicacions.

Per tant, en l’àmbit laboral, quan s’in-
formi per escrit al treballador que les 
comunicacions que realitzi amb les ei-
nes de l’empresa poden ser objecte de 
vigilància i control, s’entén que aquest 
ha cedit el seu dret al secret de les 
comunicacions ja que el contingut de 
les mateixes es considerarà que no és 
de caràcter personal sinó propietat de 
l’empresa.

ACTUALITAT 
TRIBUNA OBERTA

Carles Mundó Blanch
Col·legiat núm. 31.745

UNA SENTÈNCIA DE LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREM, DE 16 DE JUNY DE 2014, HA 
TORNAT A PLANTEJAR DEBAT SOBRE ELS LÍMITS QUE HAN D’OBSERVAR ELS EMPRESARIS 
A L’HORA D’ACCEDIR A L’ORDINADOR DELS SEUS TREBALLADORS, ESPECIALMENT DEL 
CORREU ELECTRÒNIC CORPORATIU. EN AQUEST ARTICLE, ANALITZAREM LA DIFERÈNCIA 
DE CRITERI QUE MANTENEN LA SALA PENAL I LA SALA SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREM EN 
RELACIÓ A LA VALIDESA DE LES PROVES OBTINGUDES DELS MITJANS INFORMÀTICS I DE 
COMUNICACIÓ DELS TREBALLADORS.
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El control de les comunicacions 
en l’àmbit penal

Aquesta doctrina establerta per la 
Sala social del Tribunal Suprem, que 
admet la renúncia a la confidenciali-
tat en determinades circumstàncies, 
és rotundament rebutjada per la Sa-
la penal del mateix Tribunal. 

La sentència de 16 de juny de 2014 
sosté que, de cap manera, no és pro-
cedent que s’estengui la doctrina de 
l’àmbit social a l’enjudiciament penal, 
per molta gravetat que puguin reves-
tir els fets, que en ocasions poden 
ser constitutius de delicte i poden 
representar una infracció d’una relle-
vància que superi la de les infraccions 
laborals. 

En l’àmbit penal, el Tribunal Suprem 
considera que l’article 18.3 de la 
Constitució és clar i taxatiu quan afir-
ma que es garantirà el secret de les 
comunicacions, en especial, de les 
postals, telegràfiques i telefòniques, 
excepte si hi ha una resolució judicial 
que autoritzi a intervenir-les. Per tant, 
tractant-se d’un dret fonamental, la 
Sala penal considera que “per excep-
cionar la necessària i imprescindible” 
autorització judicial per fer una inge-
rència a les comunicacions, “no es 
contempla cap possibilitat ni supòsit 
sobre la titularitat o propietat de l’ei-
na de comunicació (ordinador, telè-
fon, etc.), ni sobre el temps en que 
s’utilitza (jornada laboral) ni tant sols 
sobre la naturalesa del canal emprat 
(correu corporatiu)”.

Tampoc no accepta que es pugui fer 
valer una “renúncia tàcita” del dret al 
secret de les comunicacions, com sí 
que admet la Sala social, per convali-
dar la falta d’autorització judicial.

Aquesta exigència, a més de basar-se 
en el caràcter fonamental del dret al 
secret de les comunicacions, també 
es justifica pel fet que es poden veu-
re afectats els drets de l’emissor dels 
missatges, que pot ser un tercer to-
talment aliè a la relació laboral.

La conclusió de tot això és que per fer 
valer com a prova vàlida en un procés 
penal una comunicació existent en 

les eines de treball d’un treballador 
és imprescindible una autorització 
judicial prèvia. En canvi, als efectes 
probatoris en l’àmbit laboral, seran 
vàlides les proves recollides sempre 
que el treballador estigués assaben-
tat expressament dels mecanismes 
de control de les comunicacions.

Els límits del secret 
de les comunicacions

Per poder determinar on comença 
i on acaba el secret de les co-
municacions, la jurisprudència 
del Tribunal Suprem ha establert 
que queden exclosos d’aquest 
concepte les anomenades “da-
des de tràfic”, o sigui, l’historial 
de pàgines visitades d’internet o 
trucades realitzades, les hores 
en que s’hagi fet o els consums 
efectuats. També n’exclou, i això 
és significatiu, els correus electrò-
nics o missatges ja oberts, fet que a 
la pràctica limita el secret a les co-
municacions fetes als e-mails, sms o 
whatsapps pendents d’obrir.

Cal dir que el debat sobre l’abast de 
les comunicacions no està tancat. 
La mateixa sentència del Tribunal 
Constitucional abans esmentada, 
que avala el control de les comuni-
cacions en l’àmbit laboral sense més 
exigència que la prèvia informació 
al treballador i l’establiment de les 
normes d’ús, té un vot particular, 
signat per dos magistrats, on es fa 
una interpretació molt més restricti-
va de l’abast de les comunicacions. I 
també la Fiscalia General de l’Estat, 
en la Circular 1/2013 defensa que el 
secret s’estén a totes les comunica-
cions, inclosos els correus, sms o 
whatsapps ja oberts, en la mesura 
que són converses privades que im-
pliquen una tercera persona.

Dit tot això, pot succeir que, en de-
terminades ocasions, el bé jurídic 
protegit que estigui en discussió no 
sigui el secret de les comunicacions 
sinó el dret a la intimitat o determi-
nats aspectes vinculats a la protec-
ció de dades personals. En aquests 
darrers casos, una pràctica incor-
recta per part de l’empresari podria 
generar conseqüències en l’àmbit 
civil o administratiu.

Un entorn canviant

Els avenços tecnològics i els hàbits 
en l’ús de les noves eines de comu-
nicació que van apareixent obliguen 
a tenir una actitud prudent per part 
de l’empresari i dels treballadors. 
L’existència de normes clares, trans-
parents i correctament informades 
dins les empreses minimitza l’apa-
rició de conflictes i assegura un ús 
adequat dels mitjans telemàtics i de 
comunicació.

I, a la pràctica, tampoc no podem 
oblidar que els litigis que es plante-
gen sobre la base de les comunica-
cions obtingudes dels treballadors, 
a banda de la problemàtica exposa-
da fins ara, presenten una comple-
xitat tècnica important en relació 
a la càrrega de la prova. Sovint els 
mitjans de prova estan custodiats 
per una de les parts i els perits in-
formàtics no sempre poden provar 
la realitat dels fets. Però això ja és 
matèria per un altre article.

Per fer valer com a 
prova vàlida en un 
procés penal una 
comunicació existent 
en les eines de treball 
d’un treballador és 
imprescindible una 
autorització judicial 
prèvia. En canvi, als 
efectes probatoris en 
l’àmbit laboral, seran 
vàlides les proves 
recollides sempre 
que el treballador 
estigués assabentat 
expressament dels 
mecanismes de control 
de les comunicacions
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ACTUALITAT 
TRIBUNA OBERTA

Conclusiones del III Congreso  
de Arbitraje Internacional del ICAB

que se tiene del convenio arbitral. 
Por último, el profesor Mouralis 
nos expuso la amplia acepción que 
esta institución tiene en Francia, 
en el marco de lo establecido en 
el artículo 145 del Código procesal 
civil francés.

El derecho aplicable al fondo y su 
prueba cuando no es un derecho 
conocido para el tribunal arbitral 
y la prueba pericial en arbitraje 
internacional (por César Rivera)
Para tratar estos temas, se contó 
con la participación de los siguien-
tes abogados expertos nacionales 
y extranjeros en arbitraje inter-
nacional: Manuel Arroyo; Miquel 
Montañá; José Manuel García Re-
presa y César Rivera, que actuó de 
moderador de la mesa. 

 

 

En cuanto al tema del derecho apli-
cable y su prueba, se analizó, des-
de una visión práctica y crítica, el 
proceso mental y análisis que rea-
liza un árbitro internacional cuando 
ha de aplicar un derecho que no es 
el de su país. En relación con este 
asunto también se debatió la re-
levancia del derecho aplicable co-
mo factor a tener en cuenta en el 
nombramiento de árbitros, ya sea 
de árbitros únicos o miembros de 
un tribunal arbitral. Por último, se 
expusieron las distintas formas de 
acreditar el derecho aplicable se-
gún el tipo de casos y circunstan-
cias y el papel de los dictámenes 
en derecho.

Por lo que respecta al tema de la 
prueba pericial, se debatió en torno 
a la visión del árbitro sobre la con-
veniencia y relevancia de la prueba 
pericial por perito designado por la 
parte respecto de la prueba pericial 
por perito designado por el árbitro. 
Se analizó también la figura del ár-
bitro no jurista experto técnico y 
el contenido que deben tener (y el 
que no deben tener) los informes 
técnicos. Para terminar, se comen-
taron las distintas formas en las 
que en el arbitraje internacional se 
organiza la intervención de los pe-
ritos en el arbitraje y, en particular, 
en la vista de prueba.

La producción documental  
(por Cristian Gual)
La producción documental es una 
pieza fundamental en el arbitraje 

EL COLEGIO DE ABOGADOS DE BARCELONA ORGANIZÓ EL III CONGRESO DE ARBITRAJE 
INTERNACIONAL, DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE, EN EL QUE SE ANALIZARON LAS ACTUACIONES 
PREPARATORIAS AL PROCESO ARBITRAL;  EL DERECHO APLICABLE AL FONDO Y SU PRUEBA 
CUANDO NO ES UN DERECHO CONOCIDO PARA EL TRIBUNAL ARBITRAL Y LA PRUEBA PERICIAL 
EN ARBITRAJE INTERNACIONAL; LA PRODUCCIÓN DOCUMENTAL; LA ELECCIÓN, DESIGNACIÓN 
Y EXAMEN DE TESTIGOS Y LA PRODUCCIÓN DOCUMENTAL. LOS MODERADORES, INDICADOS 
JUNTO AL TÍTULO DE CADA PANEL, NOS RELATAN LAS PRINCIPALES CUESTIONES OBJETO DE 
DEBATE. POR EL COMITÉ CIENTÍFICO DEL III CONGRESO DE ARBITRAJE INTERNACIONAL

Las actuaciones preparatorias del pro-
ceso arbitral (por Juan Pablo Correa)  
Elena Gutiérrez de Cortázar abordó 
qué medidas de esta naturaleza 
pueden adoptarse en el ordena-
miento jurídico español. Tras un 
análisis riguroso y exhaustivo de 
la jurisprudencia menor, destacó 
como medidas que pueden adop-
tarse con carácter previo al inicio 
del proceso arbitral las diligencias 
preliminares, la prueba anticipa-
da, la reclamación administrativa 
previa y las medidas cautelares, 
fundamentalmente. Acto seguido, 
Jean Jacques Lecat nos expuso 
cuál es la situación en los países 
del norte de África, subrayando el 
difícil tratamiento que recibe esta 
institución en los mismos, y a la 
vista de la particular concepción  
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internacional y, en concreto, en las 
muchas ocasiones en las que sur-
gen cuestiones específicamente 
derivadas de problemas de asime-
tría informativa. Los ponentes des-
tacaron que el distinto tratamiento 
de esta fase procesal en el civil law 
y el common law suele tener un 
impacto en las expectativas de las 
partes que, a su vez, condiciona 
el desarrollo del proceso. Así, un 
abogado anglosajón verá la pro-
ducción documental como una 
fase que, de forma similar al dis-
covery, le permitirá reconstruir los 
hechos y configurar su posición ju-
rídica. En cambio, un abogado del 
civil law únicamente tenderá a per-
seguir en esta fase la producción 
de aquellos documentos que den 
soporte a alegaciones concretas 
ya formuladas. 

Las Reglas de la IBA sobre Prácti-
ca de Pruebas en el Arbitraje Co-
mercial Internacional (IBA Rules 
on the taking of evidence in inter-
national arbitration) constituyen 
una buena y equilibrada solución 
entre las distintas culturas y pers-
pectivas de las partes. Con todo, 
como los ponentes apuntaron, la 
buena práctica de la producción 
documental pasa necesariamente 
por adaptar estas reglas a cada 
caso, ponderando el derecho de 
una parte a obtener información 
con el derecho de la otra parte a 
no proporcionársela cuando esta 
información no sea relevante para 
resolver la controversia o merezca 
algún tipo de protección adicional 
por otras razones.

El panel contó con la participación 
de árbitros y abogados con experi-
encia en los dos grandes sistemas 
jurídicos (civil law y common law) 
y en distintas áreas geográficas. 
Se inició con una presentación ge-
neral a cargo de Kristoffer Löf, se-
guida de una más específica sobre 
las IBA Rules on the taking of evi-
dence in international arbitration 
por parte de Sandra March. Segui-
damente, Jean Marguerat y Krystle 
Baptista ofrecieron la perspectiva 
del abogado y del árbitro, respec-
tivamente, sobre esta institución.

La elección, designación  
y examen de testigos  
(por Seguimundo Navarro)
La elección, designación y examen 
de testigos es una cuestión de estra-
tegia tanto desde antes incluso del 
inicio del procedimiento como du-
rante el mismo, que fue debatido con 
Adriana Braghetta (Brasil), Virginia 
Allan (España), Bennar Balkaya (Tur-
quía) y Paul-Jean Le Cannu (EEUU).

En este Panel se ha defendido la im-
portancia de organizar debidamente 
el examen de testigos desde la pri-
mera conferencia entre las partes 
del arbitraje, lo que no impediría 
volver a tratar el asunto en confe-
rencias posteriores para adecuarlo 
al desarrollo del procedimiento, so-
bre todo después de que se hayan 
presentado -si así se hubiera acor-
dado- las testificales por escrito.

No hay una ciencia exacta para esta-
blecer si es mejor el enfoque de los 
sistemas jurídicos más vinculados al 
Derecho Romano –primordialmente 
países de la Europa continental-, o 
los que pertenecen al Derecho Co-
mún –países anglosajones-. Más pa-
rece que la actualidad es un choque 
entre la cultura arbitral clásica y la 
que trata de imponer las costum-
bres de la litigación nacional o do-
méstica en el mundo arbitral.

Frente a la costumbre establecida, 
entendemos que no siempre hay 
que llamar a un testigo –sobre todo 
si sabemos de antemano que es re-
acio a participar. Pero si participa, 
queremos llegar al fondo del asun-
to y conocer verdaderamente los 
hechos que permitan describir el 
cuadro que se pone ante nosotros, 
para lo que debemos permitir am-
pliar el espectro de preguntas que 
se pueden hacer al testigo sobre 
sus conocimientos personales y no 
sólo los que derivan del contenido 
de su declaración previa por escrito, 
en la que podrán haber participado 
de una forma más o menos activa y 
abierta, o no, los abogados. De cu-
alquier modo y con independencia 
de lo anterior, también defendemos 
que no es necesario hacer el cross-
examination de todos y cada uno 

de los testigos que participen en 
un arbitraje.

Por todos estos motivos, es cru-
cial en la negociación del conve-
nio arbitral la elección de la sede 
del arbitraje, porque esta decisión 
determinará la norma aplicable a 
la declaración de testigos, lo que 
podrá ayudar al desarrollo del arbi-
traje y a llegar a una solución justa 
para la controversia surgida entre 
las partes.

Las incidencias de la producción 
de la prueba en la conducción del 
procedimiento (por Sofia Martins)
El panel se dividió en dos temas 
principales: (I) estrategia y efici-
encia, desde el punto de vista del 
abogado, del árbitro y de la parte; y 
(II) tácticas de guerrilla.

Se habló de temas tan distintos co-
mo el impacto de la redacción del 
convenio arbitral y de la elección de 
los árbitros en la eficiencia del pro-
cedimiento, la utilidad de la confe-
rencia de organización del procedi-
miento, los modos de presentación 
de la prueba para facilitar el trabajo 
del tribunal, el tema interesantísimo 
del confirmation bias y de cómo se 
puede utilizar este fenómeno para 
influir en los árbitros, la autonomía 
de las partes en la conformación 
del procedimiento y, finalmente, las 
tácticas de guerrilla (qué son, cuá-
les las más habituales, cuáles las 
más graves, cómo lidiar con ellas).

La principal conclusión a que se lle-
gó fue que, sin perjuicio de algunas 
críticas sobre la progresiva estanda-
rización del procedimiento arbitral, 
lo cierto y verdad es que sigue si-
endo un procedimiento muy flexible. 
Además, todos los intervinientes de-
ben tener presente los peligros de 
una utilización abusiva del procedi-
miento: la flexibilidad no se puede 
confundir con una actuación sin lí-
mites y, cada vez más, los tribunales 
están atentos y pueden adoptar me-
didas gravosas en lo que respecta a 
las partes que lo hagan. Finalmente, 
el diálogo sigue siendo fundamental 
como forma de alcanzar el mejor y 
más eficiente procedimiento.
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“La imatge de la justícia a Espanya
no és bona però podria ser excel·lent”
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El seu pare li va dir que fes carrera en aquell 
àmbit on pogués “jugar a primera divisió”. I re-
alment després de tota una vida dedicada a la 
publicitat s’ha convertit en un referent en aquest 
àmbit. Va tenir clar des del primer moment que 
havia de dedicar-se a la publicitat? 
El meu pare em va dir aquesta frase quan ens van  
oferir al grup de música, del qual jo n’era el cantant, 
un contracte per anar a tocar a Alemanya. El meu pa-
re em va preguntar si érem tan bons com els Beatles. 
Evidentment, vaig contestar-li que no i ell em va dir 
que era millor que em dediqués a una professió en la 
qual pogués jugar a primera divisió, estar entre els  
millors del món. I això és el que he intentat fer. 

Per la meva forma de pensar jo estava predestinat 
al món del màrqueting i la intel·ligència comercial. 
Però en aquells moments no existia la carrera de 
publicitat. Vaig fer el primer curs de dret, perquè el 
meu amic de l’escola, el Guillem Vidal Andreu, que 
després va ser el president del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, em va animar. Però vaig veure 
que allò no era per mi. 

Posteriorment vaig estudiar Ciències Econòmiques, 
però tampoc m’agradava. Finalment, vaig fer un màs-
ter d’Empresa a l’Escola d’Enginyers i a partir d’aquí 
vaig començar una carrera que m’ha permès treballar 
en el que més m’agrada: la publicitat i especialment en 
l’àmbit de la televisió. 

Quin creu que és el secret 
de la seva carrera professional?
Treballar. Els grans èxits que he obtingut al llarg de la 
meva vida han estat gràcies a què m’he preparat millor 
que la resta. Per exemple, vaig estar tres mesos pre-
parant la cerimònia inaugural dels JJOO. Jo crec que 
a la vida tot es pot fer si et prepares... Sempre he tin-
gut clar que per aconseguir una cosa has de treballar 
molt. He treballat molt. He passat nits senceres fent 
campanyes de publicitat i dormint poques hores... He 
fet coses brutals a la meva vida, però cap d’aquestes 
m’ha cansat mai.

Vaig obrir la meva pròpia agència, rebutjant una oferta 
de feina important per llançar-me a la piscina. 

Als seus inicis en el camp de la 
publicitat hi havia una gran competència? 
Hi havia una generació de publicistes molt reputats, 
entre els que destacava el Paco Izquierdo, els germans 
Fontcuberta i el Pijuan, etc. Els meus competidors 
dominaven molt bé la ràdio i la premsa, per això vaig 
decidir aprendre com fer publicitat a la televisió, un 
camp gairebé inexplorat l’any 1975. De qui més vaig 
aprendre en publicitat va ser del David Ogilvy. 

David Ogilvy va ser el seu mestre? 
Al màster vaig llegir sencer el seu llibre “Confesiones 
de un publicitario” i 16 llibres més. Quan vaig anar a 
buscar un soci americà a Nova York, vaig picar a la 
porta de la seva agència: Ogilvy & Mather. Ogilvy em 
va dir que la meva empresa era massa petita. Que du-
rant 5 mesos m’observarien i finalment, si ho feia bé 
em comprarien una part de la meva agència. I així va 
ser. Vaig aprendre molt allà. 

Algun cop s’ha negat a fer 
alguna campanya publicitària? 
Moltes vegades. El meu pare va morir del cor, per això 
no he fet mai una campanya de tabac. En canvi, sí que 
he realitzat la campanya antitabac de Johan Cruyff. 
També m’he negat a fer campanyes per a productes 
que no compleixin una funció en el mercat. Per exem-
ple, una que era pitjor i més car que els de la compe-
tència. No podria fer que el consumidor comprés el 
producte, perquè ni jo mateix ho faria. 

LLUÍS BASSAT
MÓN JURÍDIC HA ENTREVISTAT LLUÍS BASSAT, GURÚ DE LA PUBLICITAT I ARTÍFEX DE L’AGÈNCIA  

BASSAT & OGILVY MATHER PERQUÈ ENS EXPLIQUI LA SEVA TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL,  
EL VALOR I IMPORTÀNCIA DE LES MARQUES  I DE LA COMUNICACIÓ. 

ENTREVISTA PER ROSER RIPOLL  |  FOTOGRAFIES PER ALBERT MUÑOZ

“Tan de bo un dia em demanessin 
fer una bona campanya perquè 
la gent cregui en la justícia i hi 
compti. La justícia ha de ser justa, 
ràpida i independent perquè és 
quelcom meravellós i hauria de 
tenir una imatge més adequada 
vinculada a la seva funció real”



Ha tingut algun problema 
legal amb alguna campanya?
No. Mai faria una campanya que ferís la sensibilitat de 
ningú. L’únic que he fet és aprofitar les oportunitats 
que ofereix la llei per aconseguir un avantatge pel 
meu client. El cas és que, quan vaig proposar a Pastas 
Gallo fer un llibre de receptes variades, TVE oferia un 
50% de descompte per la publicació de llibres. Així, el 
que vam fer va ser anunciar un llibre de receptes que 
portava per títol “Descubra la pasta” i a continuació 
una campanya que deia “Descubra la pasta con Pastas 
Gallo”. Tot legal i molt beneficiós per al client.

Creu que alguns anuncis de 
televisió sovint són enganyosos? 
No, la veracitat en publicitat és fonamental. El que sí 
que existeixen són dos tipus de veritat: l’emocional i la 
racional. Les emocionals estan acceptades a televisió, 
encara que no es puguin demostrar. “Casa’t amb mi i 
et faré la dona més feliç del món” és veritat o menti-
da?. En canvi, les racionals han d’estar provades da-
vant d’un notari. 

És un expert en marques. Quina importància 
té la marca en la comunicació d’una empresa?
La marca és l’element més valuós d’una empresa. La 
responsabilitat de la marca ha de ser del president de 
la companyia o del director general, del màxim res-
ponsable de la companyia. Les marques porten l’ADN 
dels seus creadors o constructors i ells són els que 
saben quins valors les conformen.

Quina valoració fa de la marca ‘Espanya’ 
i de la marca ‘Catalunya’?
La marca ‘Espanya’ està patint, tot i que té possibili-
tats de tornar a estar bé. Pel que fa a la marca  
‘Catalunya’, sempre ha estat dèbil: hauria d’aprofitar  
la marca Barcelona, que és la potent, per fer-se famo-
sa i important.

Parlant de marques. 
Què li transmet la paraula advocacia? 
A Espanya, la imatge de la justícia, que no dels ad-
vocats, no és bona però podria ser excel·lent. La jus-
tícia ha de ser justa, ràpida i independent perquè és 
quelcom meravellós i hauria de tenir una imatge més 
adequada vinculada a la seva funció real. Tan de bo, 
un dia algún ministre o conseller de justícia em digués: 
Lluís, ajuda’m a fer una bona campanya perquè la gent 
cregui en la justícia i hi compti. 

Com pensa que ha canviat la publicitat amb 
les noves tecnologies i les campanyes virals? 
Ara la publicitat és molt predictible, vulgar i poc crea-
tiva. Perquè una campanya sigui efectiva ha d’agradar, 
i que cada vegada que surti per la televisió la vulguis 

OPINIÓ 
PARLEM AMB...LLUÍS BASSAT

LLUÍS BASSAT I COEN 
Doctor Honoris Causa per la Universitat 
Europea de Madrid. Va ser fundador i 
el president de Bassat & Asociados, 
creada al 1975, convertida després 
en Bassat, Ogilvy & Mather. Des del 
1987 fins al 1995 va ser l’assessor 
en publicitat, comunicació i imatge 
de la presidència de la Generalitat 

de Catalunya. Ha estat guardonat amb més de 400 premis 
nacionals i internacionals, i entre els reconeixements rebuts  
cal destacar la Medalla d’Or de Barcelona el 1992 per la 
seva tasca com a creador i realitzador de les cerimònies 
Olímpiques. És autor de “El libro rojo de la Publicidad”, 
“El libro rojo de las marcas”, ”Confessions personals d’un 
Publicista”, “El libro rojo de la vida” i “La creatividad”, A més 
del creador d’espots mítics com “Xup, xup avecrem”, “Som 
6 milions” i “La feina ben feta no té fronteres”. En l’àmbit 
humanitari, ha estat membre d’entitats i fundacions socials 
i ha estat guardonat amb la clau de Barcelona per la seva 
defensa dels valors de la ciutat i la seva projecció, amb la 
Creu de Sant Jordi, la Medalla al mèrit civil i la Medalla d’or 
al mèrit en el treball, entre d’altres.

“La marca és l’element més valuós 
d’una empresa. La marca ‘Espanya’ 
està patint, tot i que té possibilitats 
de tornar a estar bé. Pel que fa a la 
marca ‘Catalunya’, sempre ha sigut 
dèbil: hauria d’aprofitar la marca 
‘Barcelona’, que és la potent, per 
fer-se famosa i important”

mirar: hi ha una relació directa entre quant m’agrada 
un spot i quant ven aquest spot. 

Respecte a les campanyes a través de les xarxes so-
cials, són cada vegada més importants. Van dirigides 
a un públic que se centra en la franja dels 15 als 25 
anys, però creixent. També aquestes campanyes han 
de tenir fortes dosis de creativitat. El mestre David 
Ogilvy ja ho deia: “Si tu publicidad no está basada en 
una gran idea pasará como un barco en la noche”. 
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PROTESTO!
Vull la millor assegurança de salut

I ara, contractant Alter Medic PLUS podràs triar una d’aquestes opcions:

- altermútua experiències, tria l’experiència 
que més t’agradi entre més de 340 !

L’assegurança de salut a mida dels advocats

Cobertura gratuïta durant 6 mesos:

- Intervencions Quirúrgiques

  o bé

- Despeses mèdiques

Tot el que necessites quan més ho necessites

opció A opció B



INFORMACIÓ COL·LEGIAL 
JUNTA EN DIRECTE

Nota informativa sobre  
els Estatuts col·legials

L
a Sentència del Tri-
buna l  Sup rem de 
3 de novembre de 
2014 ha desestimat 
els recursos de cas-
sació interposats pel 

Col·legi d’Advocats de Barcelo-
na, la Generalitat de Catalunya i 
el Consell dels Il·lustres Col·legis 
d’Advocats de Catalunya contra 
la Sentència de 2 de desembre de 
2011, dictada per la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya, en 
el recurs contenciós administratiu 
número 206/09, que declarava la 
nul·litat de la inscripció dels Esta-
tuts col·legials aprovats el 2009.

La sentència del TSJC es pronunci-
ava arran de la no admissió d’una 
sèrie d’esmenes al Projecte d’Esta-
tuts col·legials per la Junta General 
Extraordinària celebrada el gener 
de 2009, que va aprovar els Esta-
tuts de l’ICAB, i en la qual es van 
debatre i votar del total de les 600 
esmenes rebudes totes excepte set 
per motius de legalitat. Així per ci-
tar uns exemples, una d’aquestes 
7 esmenes proposava no aplicar la 
Llei catalana de col·legis professi-
onals i una altra considerava que 
l’ICAB havia d’ampliar el seu àm-
bit d’actuació a tota la província de 
Barcelona (obviant que existeixen 
els Col·legis d’Advocats de Sant 
Feliu de Llobregat, Mataró, Grano-
llers, Sabadell, Terrassa...). 
 
El TS en la seva sentència de 3 de 
novembre de 2014 considera que 
la Junta de Govern del Col·legi no-

més pot no admetre esmenes per 
raons formals, sense entrar en el 
contingut de les mateixes encara 
que sigui manifestament il·legals.

Aquestes esmenes s’han de discu-
tir en el marc de l’assemblea gene-
ral del Col·legi.

A la pàgina web (www.icab.cat) po-
deu consultar aquestes sentències 
i un detallat informe sobre el pro-
cés seguit per a l’aprovació dels Es-
tatuts de 2009, que conté el text de 
les esmenes no admeses a tràmit.

De conformitat amb l’esmentada 
sentència del Tribunal Suprem, són 
d’aplicació els Estatuts aprovats 
en la Junta General Extraordinària 
de 3 i 4 de juliol de 1984.

Durant els darrers mesos, la Junta 
de govern, en un exercici de res-
ponsabilitat i previsió, ha treballat 
en la preparació d’un nou Projec-
te d’Estatuts Col·legials que s’ha-
via previst sotmetre a l’aprovació 
d’una l’Assemblea General Extra-
ordinària el proper mes de desem-
bre. Aquesta Assemblea ha estat 
desconvocada.

A la vista de la sentència del Tri-
bunal Suprem, la Junta de govern 
ha acordat iniciar de nou el proce-
diment per a l’aprovació dels Esta-
tuts col·legials, adaptats als nom-
brosos canvis normatius produïts 
des de 1984 i orientats a consoli-
dar una estructura col·legial mo-
derna i d’acord a les necessitats 
del moment actual.

Convocatòria 
de Junta General 
Ordinària per al 
18 de desembre 
de 2014

La Junta de Govern del Col·legi 
ha convocat, de conformitat 

amb el que disposen els articles 
51, 52 i 53 dels Estatuts de 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Barcelona de 1984 i altres 
normes concordants, la Junta 
General Ordinària per al 18 
de desembre,  a  les 13h,  a 
la Sala d ’Actes del Col· legi 
per tal d’aprovar el projecte 
d e  p r e s s u p o s t  i  q u o t e s 
col·legials per a l’exercici 2015. 
L’Assemblea General Ordinària 
inicialment prevista per al 19 
de desembre de 2014 ha estat 
desconvocada.

La Junta General Ordinària del 
18 de desembre té el següent 
ordre del dia:

Primer.- Examen i aprovació, si 
escau, del pressupost ordinari 
de la Corporació i de les quotes 
col·legials per a l’exercici 2015.
Segon.- Torn obert de paraules.

Es convoca totes les persones 
col·legiades.

D’a c o rd  a m b  l ’a r t i c l e  5 5 
dels Estatuts col· legia ls ,  la 
documentació re lat iva a la 
Junta General Ordinària estarà 
a disposició de les persones 
col·legiades a la Secretaria de 
la Corporació (2a planta, Pati 
de Columnes). Igualment, pot 
consultar-se a la pàgina web del 
Col·legi. 
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Comença a estalviar temps 
El servei online més complet del mercat.

La solució definitiva d´informació legal online.
Prepara el teu cas a fons amb la biblioteca legal més 
completa del mercat. Pren decisions en segons amb 
l´informació pràctica més actualitzada.

Si vols més informació envia’ns un e-mail  
amb la referència ICAB a soporte@vlex.com

Només per advocats col·legiats a l´ICAB

Informació jurídica intel·ligent

Promoció Especial 
40% de descompte 

en tots els productes de vLex



LINACERO DE LA FUENTE, MARÍA 
(DIR.); BLANCO CARRASCO, 
MARTA …[ET AL.]
Prácticas jurídicas: derecho 
civil I (introducción al derecho 
civil, derecho de la persona, 
derecho subjetivo, negocio 
jurídico); derecho de familia 
(jurisprudencia, legislación,
bibliografía y formularios). 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[347(46)(035)Pra]  

LLAMAS POMBO, EUGENIO
La compraventa. Las Rozas 
(Madrid): La Ley, 2014. 
[347.451(46)Lla]

MARÍN LÓPEZ, MANUEL JESÚS 
(AUTS.)…[ET AL.]
La prescripción extintiva: XVII 
Jornadas de la Asociación de 
profesores de derecho civil.   
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[347.143.52(46)(063)Aso]   

eBook  Biblioteca Digital

MARTÍ MARTÍ, JOAQUÍM 
(COORD.)
Practicum administración de 
fincas 2015: propiedad horizontal y 
arrendamientos urbanos. Valladolid: 
Lex Nova Thomson Reuters, 2014. 
[347.238.3(46)Pra]   
 
SANTOS MORÓN, MARIA JOSÉ 
(COORD.); ARIJA SOUTULLO, 
CARMEN (AUTS.)...[ET AL.]
Lecciones de derecho civil 
patrimonial. Madrid: Tecnos, 2014. 
[347.2(46)(035)Lec]    
    

 
DRET 
CONSTITUCIONAL
GÓMEZ ABEJA, LAURA 
El derecho a rechazar el 
tratamiento médico: análisis 
de los antecedentes desde una 
perspectiva constitucional. 

Asociación Española de Profesores 
de Derecho Administrativo: Santiago 
de Compostela, 7 y 8 de febrero 
de 2014. Madrid: Instituto Nacional 
de Administración Pública, 2014. 
[351.797.3(46)Aso]

DÍEZ SÁNCHEZ, JUAN JOSÉ 
(COORD.)
Función inspectora: actas del 
VIII Congreso de la Asociación 
Española de Profesores de Derecho 
Administrativo: Alicante, 8 y 9 de 
febrero de 2013. Madrid: Instituto 
Nacional de Administración Pública, 
2013. [35.078(46)(063)Fun]

GALINDO CALDÉS, RAMON
L’Organització d’àmbit territorial 
inferior al municipi a Catalunya. 
Barcelona: Diputació Barcelona, 
2014. [342.25(46.71):35Gal]

PALOMAR OLMEDA, ALBERTO; 
TEROL GÓMEZ, RAMÓN (DIRS.)...
[ET AL.]
El nuevo marco de ejercicio de las 
actividades económicas. Cizur 
Menor (Navarra): Thomson Reuters 
Aranzadi, 2014. [35(46)Nue]  

SANTAMARÍA PASTOR, JUAN 
ALFONSO (DIR.) ... [ET AL.]
1700 dudas sobre la ley de lo 
contencioso-administrativo. Las 
Rozas (Madrid): La Ley, 2014. 
[351.95(46)(036)Dud]

INFORMACIÓ COL·LEGIAL 
LLETRA IMPRESA

Aquesta secció conté una selecció 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 [343.4(46)Hor]).

REVISTES
REVISTA CRÍTICA DE DERECHO 
CANÓNICO PLURICONFESIONAL 
= KRITISCHE ZEITSCHRIFT 
FÜR ÜBERKONFESSIONELLES 
KIRCHENRECHT = RIVISTA 
CRITICA DI DIRITTO CANONICO 
MOLTICONFESSIONALE 
Editor: Eumed.net
ISSN 2341-3956 
Periodicitat: Semestral
N. 1 (abril 2014), ja disponible a la 
Biblioteca 
Accés lliure  
http://www.eumed.net/rev/rcdcp/
index.htm

FUNDACIONES [EN LÍNIA]
Editor: Ecoprensa SA; El 
Economista
Periodicitat: mensual
1r fasc.: n. 1(martes, 30 sept. 2014) 
Accés lliure (prèvia subscripció)  
http://www.eleconomista.es/
kiosco/fundaciones/

DESTAQUEM: 

INSOLVENCIA Y FAMILIA, EN: LA 
LEY FAMILIA [EN LÍNIA], 
octubre 2014, 154 p.  
Accessible només des de la Sala 
Multimèdia de la Biblioteca 
 
 

MONOGRAFIES

DRET 
ADMINISTRATIU 
ARENILLA SÁEZ, MANUEL (DIR.)...
[ET AL.]
Administración 2032: teclas para 
transformar la Administración 
Pública española. Madrid: Instituto 
Nacional de Administración Pública, 
2014. [35(46)Adm]
 
BARRENA MEDINA, ANA MARÍA
La protección in situ de las especies 
silvestres. Cizur Menor (Navarra): 
Thomson Reuters Aranzadi, 2014. 
[351.777.6(46)Bar]  

CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, 
JOSÉ LUIS; FERREIRA FERNÁNDEZ, 
ANTONIO JAVIER; NOGUEIRA 
LÓPEZ, ALBA (COORDS.)
La nueva regulación de las costas: 
actas del IX Congreso de la 

SANTAMARÍA PASTOR, JUAN 
ALFONSO (COORD.)
La reforma de 2013 del régimen 
local español. Madrid; Barcelona: 
Fundación Democracia y Gobierno 
Local, 2014. [352(46)Ref]

SOTO RUIZ, JOSÉ JAVIER (DIR.)
Estudios sobre derecho y 
discapacidad: in memoriam 
José Soto García-Camacho: 
año II. Cizur Menor (Navarra): 
Thomson Reuters Aranzadi, 2014. 
[351.84(46):364.26Est] 

  
DRET CIVIL 

GETE-ALONSO Y CALERA, Mª 
CARMEN; SOLÉ RESINA, JUDITH
Filiación y potestad parental. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[347.63(46)Get]

eBook   Biblioteca Digital

GONZÁLEZ BOU, EMILIO
Las propiedades horizontales 
especiales en el Código civil de 
Cataluña. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2014. [347.238.3(46.71)Gon]  

eBook  Biblioteca Digital

GUILARTE MARTÍN-CALERO, 
CRISTINA
La concreción del interés del 
menor en la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo. Valencia:
Tirant lo Blanch, 2014. 
[347.157(46)Gui]   

eBook   Biblioteca Digital

IGLESIAS CANLE, INÉS C. (DIR.)…
[ET AL.] 
La mediación en las controversias 
civiles y mercantiles: guía para 
la práctica de la mediación civil 
y mercantil en España y en Italia. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[347.4/.7(46:45):304Med]   

eBook  Biblioteca Digital
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Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[347.56(46):614.25Gom]

eBook   Biblioteca Digital

GOZAINI, OSVALDO ALFREDO
Derecho procesal transnacional: 
los procedimientos en la Comisión 
y ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. México 
D.F.: Tirant lo Blanch México,2014. 
[DH-42.7(7+8):341.645Goz]  

MORENO CATENA, VÍCTOR
Fiscalía europea y derechos 
fundamentales. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[341.176(4-672UE)Mor]  

MORTE GÓMEZ, CARMEN
Cómo presentar una demanda 
ante el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos: condiciones 
de admisibilidad y modificaciones 
recientes del procedimiento. 2ª 
ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2014. [342.7(4):341.645Mor]   

eBook  Biblioteca Digital

PÉREZ DE LA FUENTE, ÓSCAR
Libertad de expresión y discurso 
político: propaganda negativa 
y neutralidad de los medios 
en campañas electorales. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[342.727(46)Per]  
 

Protocolos sobre procesos 
laborales y modalidades procesales. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[331.16(46)”2011”Lac]   
 eBook  Biblioteca Digital  

DRET MERCANTIL 
BERCOVITZ, ALBERTO…[ET AL.]
Unión Europea y propiedad 
industrial: el ADPIC y los efectos de 
la sentencia de 18 de julio de 2013 
(asunto C-414/11) y de los autos de 
30 de enero de 2014. Barcelona:  
Las Claves del Derecho, 2014. 
[347.77(4-672UE)Uni]

DÍAZ MARTÍNEZ, MANUEL
El proceso concursal. 6ª ed. Madrid: 
Centro de Estudios Ramón Areces, 
2014. [347.736(46)”2011”Dia]

MARTÍN MORAL, MARÍA FLORA
El concurso de acreedores y el 
arbitraje. Las Rozas (Madrid): La Ley, 
2014. [347.736(46)”2011”Mar]

MENÉNDEZ, PABLO (DIR.)
Régimen jurídico del transporte 
terrestre: carreteras y ferrocarril. 
Cizur Menor (Navarra): Thomson 
Reuters Aranzadi, 2014. 2 vol. 
[347.763.3(46)Reg]   

MILLÁN AGUILAR, ADOLFO; 
MUÑOZ COLOMINA, CLARA I.
Contabilidad de entidades 
aseguradoras: una panorámica 
sobre su problemática. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[347.764.023(46)Mil]   

PRATS ALBENTOSA, LORENZO; 
CUENA CASAS, MATILDE 
(COORDS.)...[ET AL.]
Préstamo responsable y ficheros de 
solvencia. Cizur Menor (Navarra): 
Thomson Reuters Aranzadi, 2014. 
[347.755(46)Pre]   

DRET FISCAL
 
MARTÍN QUERALT, JUAN...[ET 
AL.]
Curso de derecho financiero y 
tributario. 25ª ed. Madrid: Tecnos, 
2014. [336(46)(035)Cur] 

PÉREZ ROYO, FERNANDO (DIR.) 
… [ET AL.]
Curso de derecho tributario: parte 
especial. 8ª ed. Madrid: Tecnos, 
2014. [336.2(46)(035)Cur]

Reforma fiscal: avance de una 
nueva fiscalidad. Valladolid: Lex 
Nova Thomson Reuters, 2014. 
[336.22(46)Ref]  

VÁZQUEZ TAÍN, MIGUEL A.
Impuesto sobre el valor 
añadido: IVA: manual práctico. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[336.226.32(46)(035)Vaz]  

DRET 
INTERNACIONAL
Council of the Bars and Law 
Societies of the European 
Community
The European Court of Human 
Rights: questions & answers for 
lawyers 2014. Brussels
(Belgium): Council of the Bars and 
Law Societies of the European 
Community (CCBE), 2014.   
  Biblioteca Digital 

GARAU SOBRINO, FEDERICO F.
Competencia judicial, 
reconocimiento y ejecución 
de resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil en la 
Unión Europea: normativa actual, 
antecedentes y jurisprudencia del
TJUE. Palma de Mallorca: Edicions 
UIB, 2014. [341.985(4-672UE)Gar] 

LONDOÑO LÁZARO, MARÍA 
CARMELINA
Las garantías de no repetición en 
la jurisprudencia Interamericana: 
derecho internacional y cambios 
estructurales del Estado. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[341.1/.8(7+8)Lon]  
 
 

DRET LABORAL
FERNÁNDEZ ORRICO, FCO. JAVIER
Respuestas a dudas y problemas 
sobre figuras peculiares de Seguridad 
Social (soluciones y propuestas). 
Valladolid: Lex Nova Thomson Reuters, 
2014. [368.4(46)Fer]  

GIMENO DÍAZ DE ATAURI, PABLO
El coste del despido y otras formas 
de terminación del contrato de 
trabajo por iniciativa empresarial: 
un análisis jurídico y económico. 
Valladolid: Lex Nova Thomson 
Reuters, 2014. [331.135(46)Gim]  

GORELLI HERNÁNDEZ, JUAN
El derecho al disfrute efectivo de las 
vacaciones. Madrid: Tecnos, 2014. 
[331.817(46)Gor]

LACALLE SERER, ELENA; 
SANMARTÍN ESCRICHE, 
FERNANDO

   Recurs electrònic              Llibre electrònic 
Per a més informació consulteu el Catàleg de la Biblioteca 

eBook
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RECENSIÓ

S’hi analitzen els problemes més complexes amb 
què els lletrats es troben en el seu exercici, entre 
d’altres, la determinació dels confusos límits entre 
el deure de guardar el secret professional i la co-
municació d’operacions sospitoses que detectin. 
L’experiència acumulada en la Comissió de Preven-
ció de Blanqueig de Capitals del Consell General de 
l’Advocacia Espanyola que presideix l’autor de l’obra 
ha servit de base per a la seva redacció. 

SÁNCHEZ STEWART, NIELSON 
Abogados y prevención de 
blanqueo de capitales: 
manual básico. 
Málaga : Ley 57, 2014.
[347.96(46)(035):174San] 

VELASCO SAN PEDRO, LUIS 
ANTONIO; ECHEBARRÍA SÁENZ, 
JOSEBA AITOR; HERRERO 
SUÁREZ, CARMEN (DIRS.)
Acuerdos horizontales, mercados 
electrónicos y otras cuestiones 
actuales de competencia y 
distribución. Valladolid: Lex 
Nova Thomson Reuters, 2014. 
[347.776(46):004.7Acu]   

Aquesta obra estudia dos temes d’especial rellevàn-
cia en atenció a la normativa, resolucions o sentèn-
cies recents: d’una banda , els acords horitzontals 
restrictius de la competència (des dels càrtels amb 
participació pública a les modalitats específiques 
d’aquests acords, passant per l’examen dels pro-
blemes que es plantegen des de l’òptica del dret 
internacional) i, d’altra banda, els problemes que 
plantegen els mercats electrònics, abordant temes 
d’actualitat, com la protecció de drets de propietat 
intel·lectual, dels consumidors i qüestions més ge-
nerals relacionades amb l’organització i funciona-
ment d’aquests mercats

ORTS BERENGUER, ENRIQUE; 
GONZÁLEZ CUSSAC, JOSÉ L. 
Compendio de derecho penal: parte 
general. 4ª ed. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2014. [343.2(46)(035)Ort]    

DRET PROCESSAL  
Una alternativa a algunas 
previsiones penales utilitarias: 
indulto, prescripción, dilaciones 
indebidas y conformidad procesal. 
Valencia: Grupo de Estudios de 
Política Criminal: Tirant lo Blanch, 
2014. [343.1(46)Alt]   

BELLIDO PENADÉS, RAFAEL 
(DIR.); MASCARELL NAVARRO, 
MARÍA JOSÉ...[ET AL.]
El recurso de casación civil. Las 
Rozas (Madrid): La Ley, 2014. 
[347.957(46)Rec]

GASCÓN ABELLÁN, MARINA 
(COORD.)…[ET AL.]
Argumentación jurídica. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[347.965.4Arg] 

eBook  Biblioteca Digital

GÓMEZ COLOMER, JUAN-LUIS 
(COORD.) 
La prueba de ADN en el proceso 
penal. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2014. [343.148(46)Pru]

eBook  Biblioteca Digital

LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, 
JACOBO
Tratado de derecho procesal 
penal. 6ª ed. Cizur Menor 
(Navarra): Thomson
Reuters Aranzadi, 2014. 2 vol. 
[343.1(46)(035)Lop]   

RECUERDA GIRELA, MIGUEL 
ÁNGEL (COORD.)
Problemas prácticos y actualidad 
del derecho de la competencia: 
anuario 2014. Cizur Menor (Navarra): 
Civitas Thomson Reuters, 2014. 
[347.776(46)Pro]   

RUIZ MORENO, JOSÉ MARÍA
La protección jurisdiccional civil 
frente a la publicidad ilícita. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2014. [347.777(46)Rui]   

eBook  Biblioteca Digital

SOSPEDRA NAVAS, FRANCISCO 
JOSÉ (COORD.) ... [ET AL.]
Proceso concursal: comentarios, 
jurisprudencia, esquemas y 
formularios. 3ª ed. Cizur Menor 
(Navarra): Civitas Thomson Reuters, 
2014. [347.736(46)”2003”Pro]   
  
 

DRET PENAL
GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, 
ANTONIO
Tratado de criminología. 5ª ed. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[343.9(46)(035)Gar] 

eBook  Biblioteca Digital

GÓMEZ TOMILLO, MANUEL (DIR.); 
MARTÍNEZ PÉREZ, ENRIQUE J. 
(AUTS.) … [ET AL.]
Principio de precaución y derecho 
punitivo del Estado. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2014. [343.126:343.21Pri]   

GUERRERO PALOMARES, SALVADOR
La defensa procesal de las víctimas 
ante la Corte Penal Internacional. 
Cizur Menor(Navarra): Thomson 
Reuters Aranzadi, 2014. [DPI-341.49Gue]

LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, 
JACOBO (DIR.)...[ET AL.]
Código penal con jurisprudencia 
sistematizada. 5ª ed. Valencia: Tirant 
lo Blanch, 2014. [343.2(46)Esp]   
 
MAPELLI MARCHENA, CLARA
El Modelo penal de la Unión 
Europea. Cizur Menor (Navarra): 
Thomson Reuters Aranzadi, 2014. 
[343.2(4-672UE)Map]

   Recurs electrònic              Llibre electrònic 
Per a més informació consulteu el Catàleg de la Biblioteca 

eBook

44  NOVEMBRE 2014  MÓN JURÍDIC  





Ara pots gaudir de més de 300 ofertes. 
Visita el web del Club ICAB per  

saber com gaudir de cada oferta.

www.clubicab.cat
Club Icab
La nova central de compres de l’ICAB.
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MON JURIDIC 
SERVEIS

Els anuncis es publiquen a Món jurídic per ordre d’arribada. Recordeu que 
teniu l’opció de la publicació immediata al web col·legial ww.icab.cat Us 
agrairem que us ajusteu al límit de 20 paraules per anunci per tal de poder 
publicar el màxim número possible d’anuncis. monjuridicanuncis@icab.cat

OFERTES 
 
Llibres 

Vendo Legislación Administrativa 
(Tecnos, 2010) y Legislación Civil 
Catalana (Grupo Difusión, 2006). 
Ambas sin estrenar, precio a 
convenir. Tel. 687244337.
 
 
Despatx a compartir 

Arenys de Mar. Despatx a 
compartir ideal Torn d’Ofici. 50 
euros/mes tot inclòs. Francesc. 
Tel. 650006647.

Av. Carles III, cerca de la Diagonal 
195 euros al mes; despacho 
individual, muy bien comunicado, 
próximo a la Ciudad Judicial, 
recién reformados, climatizado, 
parquet, conserje, etc. Tel. 
649348129.

Av. Diagonal/Mallorca, con sala 
de juntas. Para compartir, muy 
bien situado, delante parada 
de autobús y metro (línea 5). 
Contactar por mail e.monedero@
icab.es o 630986327. 

Av. Diagonal/Muntaner 110 
euros/mes. Oficina virtual sense 
límits. Excel·lent imatge. Sales de 
visites i de juntes, domiciliació, 
gestió correspondència, fax, 
fotocòpies i wifi . Tel. 932007805

Av. Diagonal/Pau Claris. Despatx 
individual en pis principal 
180m2, finca regia. Moblat o no. 
a/a/c, aigua, llum, adsl, neteja, 
sala juntas. 295  euros +IVA. 
671091421. Jordi.

Av. Diagonal/Pau Claris. Exterior, 
recepción, sala d’espera, de 
Juntas, fotocopiadora, fax. 
350 euros/mes incluye gastos 
a excepción del teléfono. Tel. 
609016007, Sonia.

Av. de Roma/Aragó. 16 m2, 
Eixample. Sala de juntes (20 
m2). Exterior i lluminós.  400 
euros/mes + IVA + despeses, 

Anuncis

llum, aigua i neteja + telèfon. Tel. 
931623422.

Badalona centre a 50m jutjats C/
Prim, 80m2, tots els serveis incl., 
200 euros/m, planta baixa. Tel. 
629254530.

Balmes/Aragó, despacho 
modernista una mesa o un 
despacho amueblado cerrado. 
Suelos de parquet. Incluye sala de 
reuniones, wifi, teléfono, servicio 
de recepción. Tel. 933233862.

Balmes/ Av. Diagonal. 
Amueblados, ADSL, línea 
telefónica, sala de juntas, 
recepción, impresora/escáner, 
finca regia. 250 euros cada 
puesto de trabajo. Gastos 
incluidos.  Tel. 932155393.

Balmes/Padua, 9m2, 200 euros/
mes tot inclòs, Wifi, sala de juntes 
i visites, porteria, fotocop., fax, 
correo-e. Possible col·laboració. 
Tel. 629047455  /info@
juridicabalmes.com

Balmes/Trav. de Gràcia, a 
compañero/a experto en 
mercantil, laboral o fiscal. Precio 
a convenir. Tel. 661473695.

Bruc/Consell de Cent, despachos 
amueblados, exteriores y 
luminosos de 20 y 30 m2. 500 
y 800 euros respectivamente. 
T/Servicios incluidos, Sala  J. y  
secretaria. Eva. Tel. 934875053.

Bruc/Ronda St. Pere, 2 despatxos 
de 10m2, 300/350 euros, 
despatx laboralistes busca 
no laboralista, possibilitats 
de col·laboració. ADSL, 
Recepcionista, Neteja, Sala de 
juntes 932956262.

Casanova/Aragó. Finca con 
conserje. Amueblado. ADSL. Sala 
de espera. 200 euros/mes . Tel. 
639306378.

Casp/Sardenya, despachos de 10 
m2. Incluye: Uso de dos salas de 
juntas, a/a, portería, consumos 
(excepto teléfono). Alarma. Tel. 

932327552. Primamos buen 
ambiente de despacho.

Cerdanyola en la zona más 
comercial. A/a/c, sala de espera 
y recepción, con la posibilidad 
de establecer colaboraciones en 
materia civil. Tel. 635463105.

Ciutat de la Justícia, 250 a 350 
euros/mes, despeses incloses, 
lluminós, WiFi, climatització. Sala 
de juntes. Edifici oficines a 100 m 
Jutjats, Conserge 24 h, Pàrking 
Tel. 629338084.

Despacho virtual zona 
Urquinaona, finca regia, 
recepción de correo, fax y sala de 
juntas. Tel. 692030592.

Diputació, 27, despacho  de 16m2, 
350 euros, gastos incluidos. Tel. 
671154186.

Diputació/Bruc, 350 euros/mes 
gastos incluidos, Tel. 687839605, 
Óscar.

Enrique Granados, totalmente 
reformados, a partir de 200 
euros/mes, más gastos. Tel. 
934539333. 

Felipe II/Meridiana: Despacho 
amueblado con todos los 
servicios. Dispone de sala de 
juntas, adsl, fotocopiadora, 
c/a/a, alarma y limpieza incluida 
en el precio: 275 euros. Montse 
933521367.

 Gran Via CC/Balmes, despacho 
12m2 + zonas a compartir: 
recepción, sala juntas, aseo. 
Amueblado. Alarma. 200 euros/
mes + 80 euros (Gastos luz 
y limpieza) + IVA; telefonía 
y ADSL aparte. Para 1 o 2 
pers.934146982

Gran Via CC/Girona. Finca 
modernista. Despatxos en 
entresol, amb servei porteria. 2 
sales juntes, aire condicionat, 
arxius, fotocopiadora, fax i adsl. 
Tel. 933176662 MªRosa.

Lloret de Mar, Can Pansa 10, 
baixos, amb un advocat amb 
experiència (30-37 anys) 300 
euros + IVA. Moblat, taula, 
ordinador i telèfon Aportació/
col·laboració cartera clients. Tel. 
655138182.

Llúria/Provença, finca señorial 
con conserje. 1 despacho en 
alquiler amueblado, muy amplio, 
395 euros. Incluye: recepción, 
suministros, ADSL, limpieza, 
cocina. Tel. 932081510.

Muntaner/Córcega de 10 m2. 
Amueblado, Servicios Fax, 
Fotocopiadora, Base datos, Sala 
reuniones. Solo por 100 euros/
mes + 500 euros por los muebles. 
Tel. 646341123.

París/Balmes ,2 despatxos, 
9m2 i 13m2, moblat, conserge, 
recepcionista, 2 sales de juntes, 
fax, scanner, fotocopiadora, wifi, 
a/a/c, neteja, office, llum, aigua. 
300/ 500 euros. Tel. 935305930.

Pau Claris/Av. Diagonal,  soleado, 
amueblado y servicios incluidos, 
sala de juntas etc, finca regia y 
con ascensor. Tel. 609307757.

Pg. Colón/Via Laietana, despacho 
10m2 en finca con conserje, 
amueblado + sala de juntas + 
recepción compartida, posibles 
colaboraciones. 350 euros, 
gastos incluidos. Tel. 933101199.

Pg. de Gracia/Av. Diagonal. 18 m 
aprox. Gran Sala de Juntas. Finca 
representativa. 650 euros. Javier 
659924695.

Príncep d’Asturies/Sant Eusebi 
(metro parada Fontana L-3), 1 
despatx (12m) 250 euros/mes 
(iva no inclòs), 2 sales juntes, 
adsl. Preferent laboralista, 
penalista, possibilitats de 
col·laboració. Tel. 630475141.

Provença/Aribau. Ofrecemos 
uso de sala de juntas. Recepción 
de llamadas y correspondencia. 
Wiffi. Finca con conserje. 
Preferentemente abogado/a 
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laboralista. 100 euros/m. Tel. 
615101438.

Provenza/Rbla. Catalunya, 
despacho amueblado, amplio, 
aire, sala de juntas, recepción, 
wifi, entrada inmediata, 350 
euros/mes, zona Pedrera. Tel. 
932315433 llamar mañanas.

Rbla. Catalunya/Diputació, 
despacho de 17 m2, luminoso 
con secretaria mañanas, 
ADSL, limpieza. 500 euros/
mes, preguntar por Daniel. Tel.  
607223693.

Rbla. Catalunya/Pg. Gràcia: 
20 m2 (1-2 adv.) conserge, 8 
advocats, a/a/c, recepcionista, 
sala juntes, ADSL, fax, fotocòpies, 
neteja. 850 euros+IVA/mes. Tel. 
934581298.

Rbla. Cataluña/Valencia, 
despacho virtual 80 euros/mes, 
excelente imagen. Servicio de 
sala de juntas, recepción de 
notificaciones, domiciliación de 
actividad. Tel. 667666168.

Roger de Llúria, 100 euros. 
Despacho virtual con excelente 
imagen y ubicación, sala de 
juntas impecable muy amplia y 
luminosa. Despacho modernista 
con decoración vanguardista. Tel. 
933437040.

Ronda Universitat, 10 m2, 
climatizado, parquet, finca 
con conserje, céntrico y bien 
comunicado. 270 euros (incluido 
suministros y limpieza) Tel. 
622248866.

Ronda Universitat /Rbla. 
Catalunya. Despacho individual de 
10 m. en bufete de 150 m. Sala de 
juntas, sala espera, a/a. Limpieza 
incluida. Finca Regia señorial.  
250 euros. 639412586 Ricardo.

Sardenya/Gran Vía, despacho 
a pie de calle a estrenar. 400 
euros/todo incluido (gastos, 
sala juntas, wifi, fax.) Posible 
colaboración. Tel. 601361917.

Travesera de Gracia/Tuset, 
totalmente equipado, a/a/c, 
ADSL, domiciliación, conserjería, 
llamadas ilimitadas, gastos 
incluidos, 195+iva. Tel. 
666533913 Ignasi.

Trav. de Gràcia/Tuset. 
18m2,comunicat, llum 
natural,bufet de 250m2, zones 
comuns: a/a, sala de juntes, s. 
espera, cuina, adsl, fax, neteja. 
Reformat. Preu a convenir. Tel. 
670765257.

Tuset/Trav. de Gràcia, despacho 
de 20 m2, con luz natural. Precio 
a convenir. Tel. 650918856. 

Valencia/Rbla. Cataluña, 
despacho 14m2, archivo anexo 
de 1x1m2, c/ a/a, sala de juntas, 
ADSL, secretaria, fotocopiadora, 
fax. 450 euros/mes.  Imágenes, 
www.apallesabogados.com. Tel. 
667666171.

Valencia/Rbla. Cataluña, 
despacho virtual, 80 euros/mes, 
domiciliación de actividad, sala 
de juntas, información diaria 
de llamadas, notificaciones y 
fax. Excelente imagen. Mònica 
615832946.

Via Augusta/Av. Diagonal por 300 
euros. Incluye internet, luz, agua, 
comunidad. Tel. 675581462.

Via Laietana/Urquinaona. 
Despacho virtual. Uso de 2 Salas 
de Juntas 10 euros/h. Muy buena 
imagen. Domiciliación, gestión de 
correspondencia, notificaciones 
y Fax, fotocopiadora, 50 euros/
mes. 670885724.

Vilafranca del Penedès, despatx 
virtual, únicament a efectes 
del Torn d’Ofici. Les persones 
interessades podeu trucar, de 
dilluns a divendres, de 9h a 15h, 
al Tel. 658943974. 

Vilassar de Mar, despatx 
econòmic per compartir a. Tel. 
687923694.

 
Despatx per llogar  
o vendre 

Aragó 141 Barcelona. Amplia 
recepción, 2 despachos de 
17m2, 2 despachos de 9m2, 2 
salas de juntas, aseo y trastero. 
Posibilidad de parking en finca. 
800 euros/mes. Tel. 933238019.

Alquiler 100m. Balmes/Laforja, 
edificio de oficinas reformado 
6ºext.a Balmes. Luminosa.2 
baños, carencia 1 mes. 830 
euros. Alejandro Tel. 670096999.

Alquilo despachos en c/Aragó, 
335, 1º- Barcelona. Precio desde 
100 a 250 euros. Tel. 607160222. 

Lloguem oficina cèntrica a 
edifici singular a Vilafranca 
Penedès. Espai de 25 m2 més 
vestíbul, exterior, serveis. 
Apte per qualsevol activitat. 
400 euros/mes despeses incl. 
Tel.616401226.

Vilanova i la Geltrú, centro 
ciudad. Vendo despacho de 
78 m2 con 3 salas, totalmente 
equipado para ejercer. Tel. 
628536665; 938935612 y  
juricano@telefonica.net

Venc Despatx a Badalona 
davant metro Pompeu Fabra, 
100m2, 4 departaments, molt 
lluminós, gran sala de juntes, 
equipat amb mobiliari ( vitralls, 
escultura, tapís Dalí ). Jordi Tel. 
645844520.

Alquilo despacho en Igualada 
para el turno de oficio, 60 euros/
mes. Tel. 679782042. 
 

Col·laboracions
  
Abogada experta en plataformas 
PSP, sistemas de pagos móviles, 
etc. se ofrece para asesoramiento 
y preparación de documentos. 
Dominio del inglés y disponibilidad 
para viajar. Tel. 932095563. 
 
Abogada, con despacho propio, 
con experiencia en derecho civil, 
laboral y mercantil se ofrece 
para colaboraciones y para 

sustituciones en vistas. Tel. 
629354790 Cristina. 
 
Abogada TIC, para dar soporte 
a despachos o colegiados que 
necesiten ofrecer a sus clientes 
servicios relacionados con LOPD, 
Propiedad Intelectual, Comercio 
electrónico. Tel. 931410603. 

Abogado especializado en 
Derecho Laboral, con amplia 
e ininterrumpida experiencia, 
se ofrece para colaboraciones, 
sustituciones, asesoramiento y 
cualquier otra gestión, de la forma 
que se acuerde. Tel. 630382646. 
 
Abogado italiano con amplia 
experiencia en derecho 
matrimonial y canónico, busca 
colaborar con despachos 
de Barcelona. Contactar 
mariozedda1@gmail.com 
 
Abogado fiscalista con dilatada 
experiencia y despacho propio se  
ofrece para colaboraciones en ase- 
soramiento y gestión fiscal y tribu- 
taria. Tel. 600084868. Juan Carlos. 
 
Abogado con despacho en 
Barcelona, se ofrece para hacer 
colaboraciones. Civil, Penal, 
Laboral. Tel. 609066152. 

Abogado con más de 10 años 
de experiencia busca despacho 
en Calella, Arenys o Barcelona 
para integrarse y colaborar con 
el mismo en asuntos civiles y 
mercantiles. cescol04@gmail.
com. Tel. 635588256. 

Abogado con experiencia se 
ofrece para colaboraciones en 
asuntos fiscales y sustituciones 
del turno de oficio durante fines de 
semana y festivos. Tel. 654957119.

Abogado, perito calígrafo, ofrece 
colaboración para informes sobre 
falsedad documental y firmas. 
Tel. 666170107 masalicia@icab.es

Abogado fiscalista especialista 
en procedimientos tributarios 
(vía administrativa y judicial), con 
experiencia de más de 12 años, 
se ofrece para colaboraciones. 
616241374o andreu@fernandez@
icab.cat 1. Fins a 10.000 € (menors de 50 anys). A partir del 2015, només es podrà reduir fins a 8.000 € (segons el projecte de llei de Reforma 

Fiscal del 6/8/2014). Aquests límits són en conjunt pel que fa al sistema de Previsió Social Professional i el sistema de Previsió Personal i la 
resta de plans de pensions que tinguis.
2. 240.000 € en el total de la vida del pla. A més, per quedar exempts de tributació, han d’haver passat almenys 10 anys des de la primera 
aportació fins al moment de la percepció de la prestació i el capital estalviat ha d’estar constituït com una renda vitalícia.
3. Mitjana des del 2005, any de creació. Rendibilitat del Plan Universal al tancament del 2013: 5,30%.

Per a més informació, truca al 914 35 24 86 o envia un correu a buzon@mutualidadabogacia.com

www.mutualidadabogacia.com
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Fes ara aportacions 
extraordinàries al Plan Universal

Pensa en el teu futur

Rendibilitat mitjana
del Plan Universal3

5,55%
Amb l’estabilitat i la solvència

de la Mutualidad de la Abogacía

Previsió Social
Professional

Previsió
Personal

Estalvi
Sistemàtic

Estalvi
Flexible

Redueix fins a 12.500 €1 
A partir del 2015, només 8.000 €

+
6.431,44 € addicionals
en el Sistema de Previsió Social Professional
com a despeses de l’activitat

Aporta fins a
8.000 € anuals
i els rendiments
queden exempts de
tributació2

Sense límit
d’aportació

Estalvia impostos
en la propera declaració de la renda

i beneficia’t
d’una rendibilitat excel·lent
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1. Fins a 10.000 € (menors de 50 anys). A partir del 2015, només es podrà reduir fins a 8.000 € (segons el projecte de llei de Reforma 
Fiscal del 6/8/2014). Aquests límits són en conjunt pel que fa al sistema de Previsió Social Professional i el sistema de Previsió Personal i la 
resta de plans de pensions que tinguis.
2. 240.000 € en el total de la vida del pla. A més, per quedar exempts de tributació, han d’haver passat almenys 10 anys des de la primera 
aportació fins al moment de la percepció de la prestació i el capital estalviat ha d’estar constituït com una renda vitalícia.
3. Mitjana des del 2005, any de creació. Rendibilitat del Plan Universal al tancament del 2013: 5,30%.

Per a més informació, truca al 914 35 24 86 o envia un correu a buzon@mutualidadabogacia.com

www.mutualidadabogacia.com
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Fes ara aportacions 
extraordinàries al Plan Universal

Pensa en el teu futur

Rendibilitat mitjana
del Plan Universal3

5,55%
Amb l’estabilitat i la solvència

de la Mutualidad de la Abogacía

Previsió Social
Professional

Previsió
Personal

Estalvi
Sistemàtic

Estalvi
Flexible

Redueix fins a 12.500 €1 
A partir del 2015, només 8.000 €

+
6.431,44 € addicionals
en el Sistema de Previsió Social Professional
com a despeses de l’activitat

Aporta fins a
8.000 € anuals
i els rendiments
queden exempts de
tributació2

Sense límit
d’aportació

Estalvia impostos
en la propera declaració de la renda

i beneficia’t
d’una rendibilitat excel·lent
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