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EDITORIAL

E
l 30 de juny, els col·legiats i col·legiades de 
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelo-
na estem cridats a les urnes amb la finalitat 
d’elegir els càrrecs de secretari o secretària i 
cinc diputats o diputades, el mandat dels quals 

estarà subjecte al que disposa l’apartat 1 de la disposició 
transitòria tercera dels Estatuts col·legials, per tant, amb 
una durada de dos anys. Així, a les properes eleccions  a 
Degà –el 2017- s’escollirà la Junta complerta pels quatre 
anys següents, el que permetrà una millor gestió per part 
de la Junta i de forma continuada. 

Com tots i totes sabeu, estem en un moments convulsos 
i complexes, on es posa en qüestió la tasca que desen-
volupem tots els professionals en general, i els advocats 
en particular. Des de l’ICAB estem duent a terme una 
important i rigorosa tasca en defensa de la professió i del 
seu sentit social. Això és, l’Advocacia té sentit no només 
com un modus vivendi dels que l’exercim, sinó que la 
nostra feina va més enllà del pur mercantilisme, estem 
defensant a persones, els drets de les persones i la seva 
dignitat. En els fons ens trobem en una lluita entre el pur 
mercantilisme versus l’Estat de Dret.

Tot aquest futur, que ja és present, necessita de la compli-
citat i implicació de tots i cadascun de nosaltres, no només 
de les institucions, sinó també de tots els advocats i advo-
cades que formem el nostre Col·legi. Si no hi som tots, ho 
tindrem molt difícil. Tots som imprescindibles.

Per la qual cosa us emplaço a tots a participar activament 
en la vida col·legial, ja que és lluitar per a les persones, 
i pels nostres valors. I una de les maneres de participar 
és votant en les eleccions, triant aquelles persones que 
considereu que millor us poden representar. 

En aquestes eleccions, tenim, el dret a escollir al Secretàri 
o Secretària i a cinc diputats i diputades de la Junta de Go-
vern de la corporació, els companys i les companyes que 
formaran part de l’òrgan de direcció, seguiment i impuls de 
l’acció de govern, administració i gestió del Col·legi.

En aquest número trobareu la proclamació de les candi-
datures i els seus programes electorals, per tal que els 
pugueu conèixer.

Alhora, per tal de facilitar una més gran participació de tots 
nosaltres, està previst que el proper 30 de juny podreu 
votar, no només a la seu central del Col·legi, de 9 a 21 
hores sinó també a les delegacions territorials, de 9 a 14 
hores, encara que no sigueu d’aquesta delegació. I com a 
novetat, és de destacar que, d’acord amb l’article 97.4 dels 
Estatuts col·legials, també podreu votar anticipadament a 
la seu central, el 29 de juny, entre les 15 i les 20 hores.

Aquestes eleccions són una nova oportunitat per partici-
par activament de la vida col·legial, triant les persones  
que han de treballar en la defensa dels interessos de  
l’advocacia i dels ciutadans els propers dos anys. 

Apropa’t al Col·legi i vota! Ara et toca a tu! 

30 DE JUNY,  
ELECCIONS A L’ICAB

J. Oriol Rusca i Nadal
Degà del Col·legi de  
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Més informació:
www.altermutua.com
Tel 902 512 777

assessors@altermutua.com
i a les nostres xarxes socials

Enhorabona! Després d’una llarga carrera, el màster i un dur examen d’accés, per fi seràs advocat i des d’Alter 
Mútua et donem la benvinguda a la professió. Encara queden algunes “parades” però hi ha gent disposada a 
ajudar-te en cadascuna d’elles...

1a parada, contacta amb el teu Col·legi! El teu Col·legi d’Advocats t’orientarà en els teus primers passos i 
et farà més fàcil els teus inicis en la professió.

2a parada, contacta amb Alter Mútua! La teva mutualitat amb totes les solucions en matèria de Previsió 
Social obligatòria.

Perquè només a Alter Mútua trobaràs…

La millor quota per al major nivell de cobertura en Previsió Social obligatòria.

ADVOCATS com tu, que dissenyem cobertures específiques per a les nostres necessitats específiques.

Llibertat per decidir. I no només ara, a l’inici de la teva carrera, sinó en qualsevol moment. I si en el futur 
no complim les teves expectatives, podràs decidir, unilateralment, “canviar d’aires”, agafar tot el teu estalvi, 
i triar una altra opció.

No ho dubtis, contacta amb nosaltres i comença el teu camí sentint-te com a casa!

Enhorabona i benvingut a casa ... ADVOCAT!



Actualitat

NOVETATS
LEGISTATIVES

 Ordre GRI/79/2015, de 10 
d’abril, per la qual es regula el 
Registre electrònic general de la 
representació (DOGC núm. 6853  
17.04.2015).

 RESOLUCIÓ JUS/719/2015, 
de 2 d’abril, per la qual es fa públic 
l’acord de col·laboració entre el 
Departament de Justícia i el Consell 
dels Il·lustres Col·legis d’Advocats 
de Catalunya per a l’establiment 
del marc d’actuació en matèria 
de prestació d’assistència jurí-
dica gratuïta (DOGC núm. 6853  
17.04.2015).

 Llei 5/2015, de 27 d’abril, de 
foment del finançament empresa-
rial (BOE núm. 101 28.04.2015).

 Llei 4/2015, de 27 d’abril, de 
l’Estatut de la víctima del delicte 
(BOE núm. 101, 28.04.2015).

 Llei orgànica 5/2015, de 27 
d’abril, per la qual es modifiquen la 
Llei d’enjudiciament criminal i la 
Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, 
del poder judicial, per transposar 
la Directiva 2010/64 / UE, de 20 
d’octubre de 2010, relativa al dret a 
interpretació i a traducció en els pro-
cessos penals i la Directiva 2012/13 / 
UE, de 22 de maig de 2012, rela-
tiva al dret a la informació en els 
processos penals (BOE núm. 101, 
28.04.2015).

Reial decret 291/2015, de 17 d’abril, 
pel qual es modifica el Reial decret 
1051/2013, de 27 de desembre, pel 
qual es regulen les prestacions del 
Sistema per a l’Autonomia i Aten-
ció a la Dependència, establertes 
en la Llei 39/2006, de 14 de desem-
bre, de promoció de l’autonomia 
personal i atenció a les persones en 
situació de dependència. (BOE núm. 
104, 01.05.2015).

 Ordre ECO / 115/2015, de 22 
d’abril, per la qual és dóna publicitat 
a les taxes amb caràcter general 
dels departaments de la Generali-
tat de Catalunya i del Departament 
d’Economia i Coneixement (DOGC 
núm. 6866, 07.05.2015).

 Decret 68/2015, de 5 de maig, 
de derogació del Decret 2/2012, de 
3 de gener, paper qual és regula 
el contracte global d’explotació 
(DOGC núm. 6866, 07.05.2015).

 Ordre SLT / 125/2015, de 30 
d’abril, per la qual es fa pública la 
relació qualitat de taxes vigents 
que gestionin el Departament de 
Salut i a els organismes i entitats 
que en depenen (DOGC núm. 6869, 
12.05.2015).

 Reial decret 358/2015, de 8 
de maig, pel qual es modifica el 
Reial decret 217/2008, de 15 de 
febrer, sobre el règim jurídic de les 
empreses de serveis d’inversió i 
de les altres entitats que presten 
serveis d’inversió i pel qual es mo-
difica parcialment el Reglament de 
la Llei 35/2003, de 4 de novembre, 

d’Institucions d’Inversió Col·lectiva, 
aprovat pel Reial decret 1309/2005, 
de 4 de novembre (BOE núm. 111, 
09.05.2015).

 Ordre HAP/861/2015, de 7 de 
maig, per la qual es modifica l’Ordre 
HAP/2662 /2012, de 13 de desem-
bre, per la qual s’aprova el model 
696 d’autoliquidació, i el model 695 
de sol·licitud de devolució, de la 
taxa per a l’exercici de la potestat 
jurisdiccional en els ordres civil, 
contenciós-administratiu i social i 
es determinen lloc, forma, terminis i 
procediments de presentació (BOE 
núm. 113, 12.05.2015).

 Ordre EMO/136/2015, de 7 
de maig, de modificació de l’Ordre 
EMO/347/2014, de 26 de novembre, 
per la qual s’estableix el calenda-
ri de festes locals a la Comuni-
tat Autònoma de Catalunya per 
a l’any 2015 (DOGC núm. 6872,  
12.05.2015).

 Llei 5/2015, del 13 de maig, 
de modificació del llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu 
als drets reals (DOGC núm. 6875, 
20.05.2015).

 Llei 6/2015, del 13 de maig, 
d’harmonització del Codi civil 
de Catalunya (DOGC núm. 6875,  
20.05.2015).





AMPLIACIÓ DE
LA LEGISLACIÓ

Actualitat

LLEI 9/2015, DE 25 DE MAIG, DE MESURES  
URGENTS EN MATÈRIA CONCURSAL

Coordinat per Isidor García
Comissió de Normativa

Aquesta Llei és resultat de la trami-
tació com a projecte de llei del Reial 
decret llei 11/2014, de 5 de setem-
bre, de mesures urgents en matèria 
concursal. Per això, cal advertir que 
aquesta Llei introdueix pocs canvis en 
la norma de procedència. En tot cas, 
la seva entrada en vigor es va produir 
el 27 de maig de 2015.

Amb caràcter general la Llei 9/2015 
manté la distribució de matèries 
reformades en aquell reial decret llei: 
en matèria de conveni, de liquidació i 
de qualificació, però afegeix un quart 
bloc en matèria d’acords de refinan-
çament. Incorpora canvis en altres 
preceptes, que corresponen a alguna 
d’aquestes matèries, però també a 
altres.

Respecte al conveni concursal, s’in-
trodueixen previsions anàlogues a les 
de la disposició addicional quarta de la 
Llei concursal (en la redacció de la Llei 
17/2014) relatives a la valoració de les 
garanties sobre les que recau el privi-
legi especial. També s’amplia el quò-
rum de la junta de creditors, atribuint 
dret de vot a alguns creditors que fins 
ara no en tenien. La llei pretén que 
les mesures adoptades en matèria 
de valoració de garanties condueixin 
a l’ampliació d’aquest quòrum i, a 
més, reforça aquesta previsió el fet de 
reconèixer el dret de vot als creditors 
que haguessin adquirit els seus drets 
de crèdit amb posterioritat a la decla-

ració de concurs, exceptuant els que 
tinguin una vinculació especial amb el 
deutor. Fins ara només es reconeixia 
dret de vot quan l’adquisició hagués 
estat a títol universal, com a conse-
qüència d’una realització forçosa o, a 
partir del 2012, quan es tractava d’en-
titats financeres subjectes a super-
visió. En tot cas, s’amplia el llistat de 
persones especialment vinculades 
amb el deutor que, per aquesta raó, 
tindran la condició de creditors subor-
dinats i mancaran, en conseqüència, 
de vot en la junta de creditors.

A més s’introdueixen previsions addi-
cionals sobre els efectes del conveni, 
assenyalant que els acords d’augment 
de capital requerits (quan es tracti de 
capitalització) s’adoptaran amb les 
mateixes majories que preveu la Dis-
posició Addicional Quarta. Es fa una 
remissió al règim general de transmis-
sió d’unitats productives al que dispo-
sen els articles 146 bis i 149, el que 
implica, amb determinades excepci-
ons, la seva adquisició lliure d’obli-
gacions preexistents impagades. A 
més, es facilita la cessió en pagament 
de béns amb determinades cauteles 
destinades a evitar comportaments 
fraudulents.

Un altre aspecte de les modificacions 
dels convenis concursals es refereix 
a les votacions i majories al conveni 
i a l’ampliació de la capacitat d’arros-
segament dels creditors dissidents 
en determinades circumstàncies. 
S’aixeca la limitació general que amb 
anterioritat existia per als efectes del 
conveni (quitacions del 50% i esperes 
de 5 anys) però per superar aquests 
límits s’exigeix una majoria reforçada 

del 65%. S’introdueix la regla ja apro-
vada pel que fa als convenis precon-
cursals referents a majories màximes 
exigibles per als pactes de sindicació, 
que serà del 75%.

Es recull una previsió nova (que 
també té precedent en la Llei 
17/2014), sobre la possibilitat d’ar-
rossegament de determinats crèdits 
amb privilegi general o especial, fins 
i tot en la part coberta pel valor de 
la garantia. Per a això s’exigeix un 
doble requisit: a més d’unes majories 
encara més reforçades, que l’acord 
sigui adoptat per creditors de la ma-
teixa classe, introduint-se per primera 
vegada aquesta consideració que ja té 
precedents en dret comparat i en els 
acords preconcursals de la Disposició 
Addicional Quarta que afecten els 
creditors de passius financers.

En un altre ordre de coses, s’intro-
dueix en la Llei concursal un règim 
especial aplicable als concursos de les 
empreses concessionàries d’obres 
i serveis públics i contractistes de 
l’administració pública, a part del que 
estableix la legislació administrativa 
reguladora dels contractes adminis-
tratius.

En matèria de liquidació s’introdu-
eixen modificacions per facilitar el 
desenvolupament d’aquesta fase de 
procediment concursal: la subroga-
ció «ipso iure» de l’adquirent en els 
contractes i llicències administratives 
de què sigui titular el cedent; l’establi-
ment de mecanismes d’exempció de 
responsabilitat per deutes previs, ex-
cepte en determinats casos especials 
que per la seva singularitat segueixen 
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mereixent especial tutela (deutes amb 
la Seguretat Social o als treballadors). 
També s’introdueixen previsions addi-
cionals respecte a la cessió en paga-
ment o per a pagament i la possibilitat 
que el jutge pugui acordar la retenció 
d’un 15% de la massa activa destinat 
a satisfer futures impugnacions.

En matèria de qualificació, es clarifi-
quen dubtes interpretatius existents 
al voltant del terme «classe». I pel 
que fa als acords de refinançament, 
s’inclouen una sèrie de modificacions 
destinades també a resoldre deter-
minats dubtes derivats de la seva 
aplicació pràctica.

Pel que fa referència a la part final 
de la Llei hem de ressaltar la previ-
sió d’un portal d’accés telemàtic per 
facilitar l’alienació d’empreses que 
es trobin en liquidació o de les seves 
unitats productives.

En l’àmbit del Text refós de la Llei 
de societats de capital, s’amplia la 
«vacatio legis» prevista a la Disposició 
transitòria, referida al dret de separa-
ció en cas de falta de distribució de 
dividends i es passa a atribuir a l’òrgan 

d’administració, llevat de disposició 
contrària dels estatuts, la competèn-
cia per canviar el domicili social dins 
del territori nacional, eliminant la tradi-
cional restricció del terme municipal.

Es modifica la Llei 1/2000, de 7 de 
gener, d’enjudiciament civil, per 
adaptar-la a la Sentència del Tribunal 
de Justícia de la Unió Europea de 17 
juliol 2014: el deutor hipotecari pot 
interposar recurs d’apel·lació contra 
la interlocutòria que desestimi la seva 
oposició a l’execució, si aquesta es 
fonamentava en l’existència d’una 
clàusula contractual abusiva que cons-
titueixi el fonament de l’execució o la 
quantitat exigible. També en l’àmbit 
dels deutors hipotecaris, s’introdueix 
la possibilitat que un percentatge dels 
habitatges que integren el fons social 
d’habitatges es puguin destinar a per-
sones que hagin estat desallotjades 
de les seves llars per impagament de 
préstecs no hipotecaris.

Finalment, es preveu que el Govern 
elabori i aprovi un text refós de la Llei 
22/2003, de 9 de juliol, concursal, en 
un termini de dotze mesos, a comptar 
de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

de cookies. L’anàlisi s’ha basat en 
l’estudi de 458 pàgines web entre 8 
països, essent analitzades 65 pàgines 
espanyoles. Malgrat que s’esperava 
que l’estudi tingués un cert contingut 
jurídic, el resultat ha sigut un resum 
purament estadístic sobre quantes 
cookies instal·len les diferents webs, 
la tipologia de cookies, etc. Les 
conclusions no són especialment 
sorprenents: la majoria de cookies 
són de tercers (és a dir, terceres em-
preses a qui el propietari de la web 
contracta un servei), les pàgines de 
mitjans són les que més cookies ins-
tal·len (de fet, alguna n’instal·la més 
de 250), i la forma més estesa per a 
informar de l’existència és el sistema 
de dues capes. Sorprèn però veure 
que el 26% de les pàgines, a mitjan 
setembre, no informaven de cap 
forma sobre l’existència de cookies, 
que més de la meitat no sol·licitin 
cap mena de consentiment, o que 
només un 16% ofereixi un sistema 
per a controlar quines cookies s’ins-
tal·len o es poden instal·lar.  
 
En tot cas, cal destacar que el nivell 
de compliment general a Espanya 
és el segon millor dels 8 països ana-
litzats, essent que només el 12% 
de les webs espanyoles instal·laven 
cookies sense informar als usuaris, 
per un 6% del Regne Unit o un 20% 
d’Holanda. De moment, a Espanya 
ja hi ha, de llarg, més d’una vinte-
na de procediments sancionadors 
resolts per l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades. L’anàlisi sobre 
l’estat actual de l’aplicació de les 
normatives de cookies es pot trobar 
al web de l’Agència, www.agpd.es, 
i a la web del Grup de Treball de l’Ar-
ticle 29 de la Unió Europea, amb la 
referència WP229 (només disponible 
en anglès).

EL JUTGE POT 
ACORDAR LA 
RETENCIÓ D’UN 
15% DE LA 
MASSA ACTIVA 
DESTINAT A 
SATISFER FUTURES 
IMPUGNACIONS

ESTUDI SOBRE 
L’APLICACIÓ DE LES 
NORMATIVES DE 
COOKIES

Per Marc Rius

El passat mes de febrer es va publi-
car el resultat de l’anàlisi dut a terme 
per diferents Agències de Protecció 
de Dades Europees sobre l’estat ac-
tual de l’aplicació de les normatives 
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CIVIL

CLÀUSULA SÒL 
NUL·LA I RESTITUCIÓ 
D’INTERESSOS 

Tribunal Suprem,  
25 de març de 2015

El Tribunal Suprem fixa com a doctri-
na que “quan en aplicació de la doc-
trina fixada en la sentència de Ple de 
9 de maig de 2013, ratificada per la 
de 16 de juliol de 2014 i la de 24 de 
març de 2015, es declari abusiva i, 
per tant, nul·la l’anomenada clàusula 
sòl inserida en un contracte de prés-
tec amb tipus d’interès variable, pro-
cedirà la restitució al prestatari dels 
interessos que ha pagat en aplicació 
d’aquesta clàusula a partir de la data 
de publicació de la sentència de 9 
de maig del 2013”.

Amb aquesta resolució, la Sala, al 
seu fonament jurídic novè, es ratifica 
en què no obstant la regla general 
d’eficàcia retroactiva de les declara-
cions de nul·litat, els seus efectes 
no poden ser impermeables als prin-
cipis generals del Dret, destacant 
d’entre ells el de seguretat jurídica 
(article 9.3 CE), tot citant les normes 
i resolucions que així ho testifiquen, 
entre elles, una sentència del TJUE 
de 21 de març de 2013. La justifi-
cació del Tribunal es fonamenta en 
“una concepció psicològica de la 
bona fe, per ignorar que la informa-
ció que es subministrava no cobria 
en el seu integritat la qual va ser 
exigida i fixada posteriorment per la 
STS de 9 de maig de 2013; ignoràn-
cia que a partir d’aquesta sentència 
fa perdre a la bona fe aquella natu-
ralesa, ja que una mínima diligència 

permetia conèixer les exigències 
jurisprudencials en matèries pròpies 
de l’objecte social”.

Això no obstant, el Tribunal Suprem 
considera (fonament jurídic desè) 
que, a partir de la data de publicació 
de la sentència del ple del 9 maig 
2013, “no és possible ja l’al·legació 
de bona fe pels cercles interessats, 
atès que aquesta sentència obre els 
ulls i les ments de les parts con-
tractants, podent aquestes indagar 
i aclarir si les clàusules sòl inserides 
en contractes de préstec amb tipus 
d’interès variable, en principi lícites, 
no tenen transparència, no per 
foscor interna, sinó per insuficiència 
d’informació, en els termes indicats 
en el paràgraf 225 de la sentència 
[de 2013]”. Un magistrat va formular 
vot particular, al qual s’hi adherí un 
altre, sobre el control de transparèn-
cia en les condicions generals.

LABORAL

ADMISSIÓ DE LA 
SUBCONTRACTACIÓ 
DEL SERVEI DESPRÉS 
D’UN ERO

Tribunal Suprem,  
23 de setembre de 2014 

El Tribunal Suprem obre la via a què 
les empreses puguin executar un 
Expedient de Regulació d’Ocupació 
per després subcontractar el servei 
que prestaven els empleats aco-
miadats. Així, l’Alt Tribunal confirma 
la sentència 145/2013 del 15 juliol 
2013 per la qual l’Audiència Nacional 
avalava un ERO de 410 treballadors 

que es va realitzar a l’efecte de sub-
contractar a menor cost, descartant 
que la bona fe negociadora quedés 
en entredit pel sol fet que l’empresa 
hagi acudit a l’externalització d’una 
part de la seva activitat com a via 
per reduir costos mitjançant l’amor-
tització dels corresponents llocs de 
treball. Així, el Tribunal considera rao-
nable que s’opti per l’externalització 
dels serveis a l’efecte d’assegurar 
una gestió que compensi les pèrdu-
es econòmiques acumulades.

NOU GIR 
JURISPRUDENCIAL  
EN LA REDUCCIÓ  
DE JORNADA

Audiència Nacional,  
23 de març de 2015

La sentència de la Sala del Social 
de l’Audiència Nacional de 23 març 
2015 ha aportat un nou gir dins de la 
casuística jurisprudencial relacionada 
amb la reducció de jornada empa-
rada en l’article 37 de l’Estatut dels 
Treballadors. En aquesta Sentència, 
l’Audiència ha assenyalat que els tre-
balladors amb reducció de jornada 
poden triar com es distribueixen la 
seva jornada de treball, tot i que la 
reforma laboral de febrer de 2012 
va establir que la concreció horària 
de la reducció de jornada per guar-
da legal i per motius familiars s’ha 
de fer dins de la jornada ordinària 
“diària”. Es falla a favor dels treballa-
dors atès que el Conveni Col·lectiu 
d’aplicació - Conveni Col·lectiu de 
Contact Center - millora les condici-
ons “mínimes” de l’article 37.6 de 
l’Estatut dels Treballadors, pel qual 
els treballadors poden determinar la 
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seva concreció horària dins la seva 
jornada ordinària i no dins de la seva 
jornada ordinària “diària”.

UNIFICACIÓ 
DE DOCTRINA: 
PREFERÈNCIA EN 
EL REINGRÉS DE 
L’EXCEDÈNCIA 
VOLUNTÀRIA

Tribunal Suprem,  
12 de febrer de 2015

La sentència de la Sala del Social del 
Tribunal Suprem de 12 febrer 2015 
ha resolt, en unificació de doctri-
na, que els treballadors que hagin 
sol·licitat una excedència voluntària 
tenen preferència al reingrés a l’em-
presa enfront d’altres treballadors 
de la seva mateixa categoria que 
hagin vist convertit el seu contrac-
te de treball temporal i/o a temps 
parcial en un contracte indefinit i/o a 
temps complet. La qüestió susci-
tada és determinar quin és l’abast 
de la preferència del treballador 
després d’un període d’excedència. 
Doncs bé, l’Alt Tribunal resol que 
l’empresa, abans d’efectuar la con-
versió de contractes, hauria d’haver 
tingut en compte el dret de qui for-
mava part de la plantilla de l’em-
presa, per més que la transformació 
de l’ocupació precària en ocupació 
fixa vingués imposada per compro-
misos col·lectius. Per tot això, falla 
declarant el dret del treballador a ser 
readmès i a percebre els salaris de 
tramitació deixats de percebre des 
de la data en què va haver de ser 
reincorporat.

PENAL

DROGA 
INTERVINGUDA: 
PRESSUPÒSITS DE LA 
INEXISTÈNCIA DE 
RELLEVÀNCIA PENAL

Audiència Provincial de Barcelona, 
10 de març de 2015

L’Audiència Provincial de Barcelo-
na absol d’un delicte contra la salut 
pública i un altre d’associació il·lícita 
a tres membres de l’associació Three 
Monkeys, en considerar que no es 
donen els requisits del tipus penal. 
Aquesta novíssima i important sen-
tència considera que no s’ha pogut 
provar, en el supòsit de fet concret, 
que la droga intervinguda estigués 
destinada al tràfic de tercers, ni que al 
local d’aquesta associació es produís 
la venda indiscriminada de marihua-
na i haixix als consumidors que allí 
acudien, no havent-se provat per això 
l’ànim de lucre.

La sentència també assenyala que 
seria contradictori que si tant l’Ajunta-
ment com la Generalitat han regulat 
el funcionament de les associacions 
cannàbiques, pugui parlar ara que el 
seu objecte sigui penalment relle-
vant, si es compleix amb la regulació 
establerta.

La resolució concreta quins són els 
pressupòsits perquè no existeixi 
aquesta rellevància penal, i apunta 
que les condicions d’accés estiguin 
controlades, que el seu consum 
es produeixi en un local tancat, per 
individus que ja siguin consumidors i 
que no hi hagi publicitat de l’activitat, 
requisits tots aquests que ja duien 
a terme els acusats, fundadors de 
l’associació.

CIRCUMSTÀNCIA DE 
PREVALENÇA EN EL 
DELICTE D’ABUSOS 
SEXUALS: CALDRÀ 
ESTUDIAR CADA 
SUPÒSIT

Audiència Provincial de Las 
Palmas, 26 de març de 2015

En aquesta resolució s’aprofundeix 
en la circumstància de prevalença 
en el delicte d’abusos sexuals, de 
l’article 181.3 del Codi Penal.

La resolució recull les exigències 
que el Tribunal Suprem ha impo-
sat per estimar aquesta situació, 
que són les següents: 1) situació 
de superioritat manifesta 2) que 
aquesta situació influeixi, coartant la 
llibertat de la víctima i 3) que l’agent 
de fet sigui conscient de la situació 
de superioritat i dels seus efectes 
inhibidors en relació a la llibertat de 
decisió de la víctima.

Però a més, l’Audiència assenyala 
que la circumstància de prevalen-
ça es configura com un supòsit de 
desnivell notori entre les posici-
ons d’ambdues parts. Així, el que 
veritablement importa és que la 
prevalença sigui idònia, en el sentit 
que eviti la víctima actuar segons 
les pautes derivades de l’exercici 
del seu dret d’autodeterminació, 
idoneïtat que dependrà del cas con-
cret, ja que no n’hi ha prou examinar 
les característiques de la conducta 
de l’acusat sinó que serà necessari 
relacionar-les amb les circumstàn-
cies de tot tipus que envolten a la 
seva acció. En definitiva, no hi ha a 
priori raons objectives per estimar 
la prevalença. S’haurà estudiar cada 
supòsit.



E
l 30 de juny de 2015 (25 de juny en cas de 
domiciliació bancària del pagament) finalitza la 
campanya del 2014 de l’Impost sobre la Renda 
de les Persones Físiques (IRPF) i de l’Impost de 
Patrimoni (IS). A poques setmanes que arribi el 

termini, us indiquem les principals qüestions a tenir en 
compte en la declaració de la renda dels contribuents 
obligats a presentar-la, les escales del gravamen i l’IRPF 
de  l’advocat segons si exerceix per compte propi o per 
compte aliè.

PRINCIPALS NOVETATS DE 2014
Tot i que a la campanya d’enguany persisteixen la gran 
majoria de les mesures temporals aplicables a l’any 
2013, com a novetats del 2014 podem destacar:

• Es limita a 180.000 euros, l’import de l’exempció de 
les indemnitzacions per acomiadament o cessament del 
treballador. Aquet nou límit opera: i) als acomiadaments 
o cessaments produïts a partir de l’1 d’agost de 2014 i ii) 
als acomiadaments que derivin d’un ERO aprovat o d’un 

acomiadament col·lectiu comunicats a l’autoritat laboral 
amb posterioritat a l’1 d’agost de 2014.

• La regla especial de la valoració de la retribució en es-
pècie derivada de l’utilització de l’habitatge només resul-
tarà d’aplicació en el cas que l’habitatge sigui propietat 
del pagador. En qualsevol altre cas, el valor de la retribu-
ció en espècie serà el cost de la mateixa pel pagador. 

• Des de l’1 d’agost de 2014 i exercicis anteriors no 
prescrits, es declaren exempts els guanys patrimonials 
que es posin de manifest amb i) dacions en pagament 
de l’habitatge  habitual del deutor o garant del mateix i 
les transmissions d’habitatges realitzades en execuci-
ons hipotecàries judicials i notarials, sempre que s’hagin 
complert determinats requisits i condicions.

• Queden exempts els guanys patrimonials de la trans-
missió, a partir del 7 de juliol de 2014, d’accions o par-
ticipacions en empreses de nova o recent creació que 
hagin estat en el patrimoni del contribuent per un perí-

Moisès Oller Angulo
Col·legiat núm.30.167

RENDA I 
PATRIMONI 2014
La limitació de l’import de l’exempció de les indemnitzacions 
per acomiadament o cessament del treballador i l’establiment 
d’un nou règim especial i més favorable per la compensació dels 
rendiments negatius derivats de participacions preferents o de deute 
subordinada són algunes de les novetats de la renda de 2014
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ode superior a 3 anys des de l’adquisició, sempre que 
s’hagin complert determinats requisits i condicions. 

• S’estableix un nou règim especial i més favorable per la 
compensació dels rendiments negatius derivats de partici-
pacions preferents o de deute subordinada o de les pèr-
dues derivades de les transmissions de valors que s’hagin 
rebut en substitució de participacions preferents. 

• Pel que fa a l’IP, a Catalunya es manté el mínim exempt 
reduït de 500.000 euros.

CONTRIBUENTS OBLIGATS  
A PRESENTAR LES DECLARACIONS
Pel que fa a l’IRPF els límits continuen sent els mateixos 
que els de l’any 2013, amb una matització. Cal recor-
dar que si la suma dels rendiments íntegres del capital 
mobiliari i dels guanys patrimonials no supera els 1.600 
euros no hi ha obligació de presentar la declaració de 
l’IRPF. Des de l’1 de gener de 2014 no es tindran en 
compte dins del còmput dels 1.600 euros els guanys 
patrimonials procedents de transmissions o reemborsa-
ments d’accions o participacions d’institucions d’inversió 
col·lectiva on la base de retenció no es determini per la 
quantia a integrar en la base imposable.

Per la seva banda, estaran obligats a presentar la de-
claració de l’IP els subjectes passius la declaració dels 
quals sigui a ingressar o, de no ser així, quan el valor 
dels béns i drets declarats superi els 2 milions d’euros.

ESCALES DE GRAVAMEN
A l’àmbit de l’IRPF es mantenen inalterades les escales 
de gravamen incrementades que hi havia l’any 2012 i 
que s’aplicaven a la base liquidable general i a la base 
liquidable de l’estalvi. En aquest sentit, les escales de 
gravamen consolidades a la comunitat autònoma de  
Catalunya pel 2014 són les següents:

Pel que fa a l’IP, es manté a Catalunya la tarifa pròpia 
incrementada aprovada el 2012 per la Generalitat i que 
és la següent: 

L’IRPF DELS ADVOCATS:  
PER COMPTE PROPI O PER COMPTE ALIÈ
Exercici de l’advocacia per compte propi 

Si l’advocat treballa per compte propi obtindrà rendi-
ments d’activitats econòmiques i, en general, determi-
narà el rendiment net de la seva activitat pel mètode 
d’estimació directa, és a dir, calculant la diferència entre 
els ingressos obtinguts i les despeses suportades en 
l’exercici de la  seva activitat. 

Dins del mètode d’estimació directe existeixen dues 
modalitats, la normal i la simplificada. 

La modalitat normal s’aplicarà obligatòriament quan la 
xifra de negocis de l’any anterior superi els 600.000 
euros (tenint en compte el conjunt d’activitats econòmi-
ques que realitzi el contribuent) o bé quan es renunciï a 
la modalitat simplificada (manteniment de 3 anys en la 
modalitat normal). En aquesta modalitat, seran deduï-

bles la totalitat de les 
despeses suporta-
des en la realització 
de l’activitat, així 
com les provisions 
i les amortitzacions 
dels actius afectes, 
segons el previst 
a la normativa de 
l’Impost sobre So-
cietats. En cap cas 
resultarà d’aplicació 
la reducció del 5 per 
100 del rendiment 
net en concepte de 
despeses de difícil 
justificació.

EXERCICI DE 
L’ADVOCACIA PER 
COMPTE PROPI: 
NO RESULTARÀ 
D’APLICACIÓ LA 
REDUCCIÓ DEL 5 
PER 100 DEL REN-
DIMENT NET EN 
CONCEPTE DE 
DESPESES DE DIFÍ-
CIL JUSTIFICACIÓ

Base Liquidable 
general

Quota íntegra Resta base  
liquidable general

Tipus aplicable 
Percentatge

0,00 0,00 17.707,20 24,75%

17.707,20 4.832,53 15.300,00 30,00%

33.007,20 8.972,53 20.400,00 40,00%

53.407,20 17.132,53 66.593,00 47,00%

120.000,20 48.431,24 55.000,00 51,00%

175.000,20 76.481,24 125.000,00 55,00%

300.000,20 145.231,24 En endavant 56,00%

 

Base Liquidable 
fins a €

Quota íntegra Resta base  
liquidable general

Tipus aplicable 
Percentatge

0,00 0,00 167.129,45 0,21%

167.129,45 350,97 167.123,43 0,32%

334.252,88 877,41 334.246,87 0,53%

668.499,75 2.632,21 668.500,00 0,95%

1.336.999,75 8.949,54 1.336.999,26 1,37%

2.673.999,01 27.199,58 2.673.999,02 1,79%

5.347.998,03 74.930,46 5.347.998,03 2,21%

10.695.996,06 192.853,82 En endavant 2,75%

 

Base Liquidable 
general

Quota íntegra Resta base  
liquidable general

Tipus aplicable 
Percentatge

0,00 0,00 6.000,00 21,00%

6.000,00 1.260,00 18.000,00 25,00%

24.000,00 5.760,00 En endavant 27,00%
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Pel que fa a la modalitat simplificada, aquesta és volun-
tària i podrà ser d’aplicació en aquells casos on la xifra 
de negocis de l’activitat no superi el límit dels 600.000 
euros assenyalat anteriorment. En aquesta modalitat 
seran deduïbles les despeses necessàries pel desenvo-
lupament de l’activitat, tot i que l’amortització dels béns 
afectes a l’activitat s’haurà de fer de forma lineal i no 
mitjançant l’aplicació de les normes de l’Impost de So-
cietats. D’altra banda, en aquesta modalitat es preveu la 
aplicació d’una reducció del 5 per 100 del rendiment net 
de l’activitat que té per objecte substituir i compensar 
les provisions fiscalment deduïbles i les despeses de 
difícil justificació (incompatibilitat amb altres reduccions 
previstes a la normativa).

Cal recordar que des del 2013, a través de les mesures 
de recolzament a l’emprenedor i a la creació de l’ocu-
pació, es permet als contribuents que iniciïn l’exercici 
d’una activitat econòmica i determinin el rendiment net 
de la mateixa segons el mètode d’estimació directa (en 
ambdues modalitats) reduir en un 20% el rendiment net 
positiu declarat en el primer període en que aquest sigui 
positiu i en el període impositiu següent. 

Antoni Vallbona Méndez
Advocat

Avda.carrilet, 3.Edif.D.2ª Plta.
(ciutat de la justicia de Barcelona)

Tel.609 70 60 51
Email: tonivallbona@icab.cat

CANDIDAT A SECRETARI DE LA JUNTA DE GOVERN DEL
COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA

Benvolguts companys i companyes.
Comunicar-vos que després de vint anys d’experiència com a Advocat especialitzat en dret 
penal, em torno a presentar a les eleccions.
Yo creo que los colegiados tendríamos que tener información en un portal de transparen-
cia en la página web del ICAB de los gastos que superan el cinco por ciento del presupues-
to anual.
Que deberían hacerse referéndums on-line entre los colegiados para autorizar gastos 
superiores al veinte por ciento del presupuesto anual.
Que todos los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno se deben publicar en el portal 
de transparencia.
*Dos preguntas: ¿Cuántos de vosotros habéis tomado café en las máquinas que están en 
las delegaciones del ICAB o en el Bar montado en la sede de la C/Mallorca?.¿A cuántos os 
gustaría que las fotocopias y otros servicios fueran más baratos?.
Bé, doncs, una salutació a tots i totes.
* Jo sí, i el café està bò; però m’agradaria més  pagar menys per les fotocòpies.

Tanmateix, s’ha d’assenyalar que seran deduïbles les pri-
mes d’assegurança de malaltia satisfetes pel contribuent 
per a la seva cobertura, la del seu cònjuge i fills menors 
de 25 anys que convisquin amb ell, amb el límit de 500 
euros anuals per persona.

Exercici de l’advocacia per compte aliè

En aquest supòsit, els rendiments percebuts pel 
desenvolupament de l’activitat tindran la considera-
ció de rendiments del treball i per la determinació del 
rendiment net seran deduïbles, principalment, les 
quotes de la Seguretat Social a càrrec del treballador, 
les quotes sindicals i les quotes col·legials, aquestes 
últimes amb el límit de 500 euros anuals i sempre que 
la col·legiació sigui obligatòria per l’exercici de l’activitat 
per compte aliè.

Finalment, cal tenir present que al rendiment net del 
treball li serà d’aplicació una reducció general per obten-
ció de rendiments del treball que oscil·la entre els 2.652 
euros i els 4.080 euros, en funció del rendiment net 
obtingut. 



D
esprés de més de trenta reformes en els 
vint anys de vida del Codi penal de 1995, 
el mandat d’estabilitat i de permanència 
que els operadors considerem inherent a 
la legislació penal ha deixat de ser un anhel 

i s’ha convertit en una quimera que a la vegada motiva 
una crítica oberta quan es constata que, a través de les 
successives reformes, en especial referència a la què ara 
ens ocupa, no s’ha fet més que endurir sistemàticament 
les penes, les formes de compliment i incrementar les 
tipicitats que justifiquen la seva imposició i sempre en 
detriment del dret a la llibertat i del principis democràtics 
que a priori haurien de guiar l’acció del legislador.

Així, també en aquest cas, la nova reforma es carac-
teritza per la previsió de més conductes constitutives 
de delicte i, en major mesura, per un enduriment tant 
quantitatiu com qualitatiu de les penes, invocant una 
suposada necessitat de “fortalecer la  confianza en la 
Administración de Justicia” i que les resolucions judicials 
“sean percibidas en la sociedad como justas”. 

Per la pretesa consecució d’aquestes finalitats, el legis-
lador opta per la suprapenalització de les conductes i 

l’increment de les tipicitats, obviant que Espanya és un 
dels països amb menor taxa de delinqüència i major taxa 
de població reclusa, evidenciant la incapacitat d’articu-
lar mesures alternatives per apaivagar la injustificada 
sensació de inseguretat i de impunitat que, vehiculada 
pels mitjans de comunicació,  rau en la nostra societat. El 
legislador, lluny de les finalitats de prevenció i ressocialit-
zació que haurien de vertebrar la política criminal, sembla 
haver adoptat un criteri estrictament retributiu per satis-
fer aquest clamor popular doncs, tot i que aquesta opció 
no saciï completament aquestes demandes socials (per 
la seva manca d’objectivitat), pot donar rèdit electoral a 
curt termini.

Així, a més, s’estalvien opcions més eficients –però més 
feixugues, costoses i impopulars- per mitigar aques-
ta falsa sensació d’impunitat que ronda a l’imaginari 
ciutadà com pot ser una major informació a la societat 
i als mitjans de comunicació sobre el funcionament del 
nostre sistema penal, a fi que es percebi per la població 
que el nostre Codi penal ja preveu, desafortunadament, 
unes penes molt elevades i tipifica un molt ampli ventall 
de conductes, que en efecte les penes es compleixen 
íntegrament (tot i que en diferents graus i maneres), que 

EN DETRIMENT  
DE LA LLIBERTAT 
Amb la darrera modificació del Codi penal, el legislador opta per 
una suprapenalització de les conductes que evidencia que la llibertat 
individual i els principis democràtics no són una prioritat

Laura Parés i Ravetllat
Col·legiada núm. 28.356
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el fet que una persona estigui imputada no significa que 
existeixin proves en la seva contra i que el fet que una 
persona surti en llibertat provisional no significa que, una 
vegada celebrat el corresponent Judici Oral, no compleixi 
íntegrament la pena imposada, sent únicament ne-
cessària i decretable la presó provisional quan concorre 
algun dels perills taxats en l’art. 503 de la Llei d’Enjudicia-
ment Criminal. 

Optant per la via fàcil, el legislador introdueix en aquesta 
reforma algunes noves modalitats delictives com l’asse-
tjament mitjançant seguiment, trucades i similars que 
alteri el desenvolupament de la vida quotidiana (art. 172 

ter CP) o el delicte 
de matrimoni forçat 
(art. 172 bis CP) - 
conductes que ja 
resultaven subsumi-
bles en el delicte de 
coaccions-, la divul-
gació no autoritzada 
d’imatges íntimes 
sense el consen-
timent de la vícti-
ma (art. 197.7 CP), 
la inutilització de 
dispositius telemà-
tics de control de 
mesures cautelars 
(art. 468.3 CP)– el 

què així mateix trobava cabuda dins el delicte de trenca-
ment de condemna -, els delicte de finançament il·legal 
de partits (arts. 304 bis i ter) i noves figures relacionades 
amb la protecció dels animals (art. 337 CP).Així mateix, 
la reforma introdueix modalitats agreujades en el delicte 
d’homicidi – per facilitar la comissió d’un altre delicte o 
per evitar el seu descobriment-  i en el d’assassinat, pels 
quals preveu, en aquest últim cas, la pena de presó per-
manent revisable, quan: 

a) Siguin comesos contra menors de 16 anys o de per-
sones especialment vulnerables, el què pot plantejar 
problemes de vulneració del principi non bis in idem si 
entra en relació amb altres modalitats d’assassinat com 
la traïdoria. 

b) Els comesos amb posterioritat a un delicte contra la 
llibertat sexual, el què suposa una nova vulneració del 
citat principi doncs el retret penal del delicte prèvia-
ment comès ja serà tingut en compte en la penalització 
d’aquest que es trobaria en concurs real amb el delicte 
contra la llibertat. A més, dita modalitat remet a qualsevol 
delicte contra la llibertat sexual, obviant que el Títol que 

recull aquests delictes engloba modalitats d’una gravetat 
molt dispar que no suposen el mateix retret jurídico-pe-
nal, escapant a la lògica que, per exemple, un delicte 
d’exhibicionisme previ pugui suposar un increment de 
l’antijuricitat que justifiqui la pena de presó permanent 
revisable.

c) El comès per qui pertanyi a una organització o grup cri-
minal, el què ja de per sí implica un delicte autònom que 
serà penat independentment, produint-se novament una 
vulneració del principi non bis in idem, no exigint la seva 
literalitat, a més, que el delicte d’assassinat s’hagi comès 
en el sí d’un grup criminal o en relació a la seva activitat 
(com sembla ser la voluntat del legislador plasmada en 
l’Exposició de Motius) sinó per persona integrant, el què 
ens apropa al Dret penal d’autor, proscrit en el nostre 
ordenament. 

d) El comès pel condemnat per la mort de més de dues 
persones, obviant novament la vigència del principi non 
bis in idem doncs aquesta persona ja haurà estat con-
demnada per dits delictes precedents i amb clara manca 
de taxativitat – tret característic també d’aquesta refor-
ma- sent així que no esmenta quina relació ha d’existir 
amb el delicte previ per un major retret punitiu. Així, si el 
què pretén el legislador orgànic és una major penalitza-
ció dels anomenats assassinats “en sèrie”, com apunta 
l’Exposició de Motius, el redactat del precepte desborda 
aquest objecte, resultant d’aplicació fins i tot en casos d’ 
homicidis previs imprudents. 

Aquest increment punitiu i la infracció del repetit principi, 
també es produeix en el delicte de detenció il·legal sense 
donar raó de la localització de la víctima i en la introducció 
de l’agreujant del gènere com a motiu de discriminació 
(art. 22.4 C.P.), que pot agreujar la penalitat de modalitats 
delictives la introducció de les quals (amb la LO 1/2004) 
ja portava causa de la necessitat d’erradicar les situa-
cions de discriminació de la dona en el sí de la relació 
afectiva, comportant així una possible nova infracció del 
principi non bis in idem.  

Així, constatem que no resulta especialment rellevant 
la introducció d’autèntiques noves modalitats delicti-
ves però sí de subtipus agreujats amb una importat 
major penalitat i de delictes lleus que preveuen con-
ductes fins avui constitutives de falta. Aquesta supra-
penalització s’ha intentat ocultar darrera la supressió 
de les faltes com si aquesta suposés una despenalit-
zació de les conductes que conformaven les mateixes 
quan, en realitat, només 17 de les 44 faltes avui exis-
tents tenen sortida del Codi penal, convertint-se  
la resta en delictes lleus.

L’1 DE JULIOL DE 
2015 ENTRA EN 
VIGOR LA NOVA 
REFORMA DEL 
CODI PENAL OPE-
RADA PER LA 
LLEI ORGÀNICA 
1/2015, DE 30 DE 
MARÇ. 



Món Jurídic · #297 · Maig 2015 Actualitat 19

Aquest increment de modalitats delictives, que des-
obeeix frontalment els principis d’ultima ratio i frag-
mentarietat que han de regir el Dret Penal, esdevé 
especialment preocupant si tenim en compte que dits 
delictes lleus vindran enjudiciats aplicant la regulació 
processal pròpia del judici de faltes, procediment senzill, 
sense fase d’instrucció i amb clares limitacions al dret a 
la defensa (especialment al dret a la prova) donat que va 
ser concebut precisament per l’enjudiciament de con-
ductes amb escassa incidència com eren les faltes, el 
què no resulta traslladable a aquestes noves conductes 
delictives, per la comissió de la qual es preveu també la 
imposició de penes multes però més elevades i que, a 
diferència de les faltes, sí generen antecedents penals 
(tot i que en alguns preceptes de la reforma es preveu la 
incidència limitada dels antecedents generats per delic-
tes lleus).

La introducció de delictes lleus evidencia la inversem-
blança de la finalitat esmentada pel legislador a l’Ex-
posició de Motius en la mesura en què l’argumentada 
necessitat de descongestionar la jurisdicció penal i de 
reforçar el principi d’intervenció mínima, esdevenen veri-
tables quimeres quan la majoria de les  faltes es conver-

LLUÍS VANCELLS SANCHO 
 

CANDIDAT A DIPUTAT DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’ ICAB 
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teixen en delictes lleus i la pena amb la qual aquestes es 
comminaven s’incrementa exponencialment. 

Més enllà de l’increment injustificat de penes que així 
mateix caracteritza la reforma– penes que augmenten de 
4 a 5 anys, per exemple- que difícilment pot contribuir en 
què la societat augmenti la seva confiança en l’Administra-
ció de Justícia i que no obeeix a cap raó político-criminal 
lògica, l’aspecte més regressiu de la reforma radica en la 
modificació de les regles d’aplicació de les penes i la pos-
sibilitat de suspensió i substitució de les mateixes (que 
s’unifica en la institució de la suspensió per l’aplicació de 
la qual s’exigeixen nous requisits), la introducció de l’alar-
mant i criticada presó permanent revisable, la més discre-
ta modificació de la llibertat condicional que es transforma 
en una forma de suspensió de la condemna i la previsió 
de la llibertat vigilada per un major nombre de delictes. 

En definitiva, la política criminal no deixa de ser un reflex de 
la política general i de la societat en sí. La reforma aprovada 
evidencia que la llibertat individual i els principis democrà-
tics no són una prioritat per a la nostra classe política, que 
busca rèdits immediats, ni per a la societat en general, 
més preocupada per la seguretat que per la llibertat. 



U
n dels elements essencials d’un contracte 
d’arrendament és l’existència d’un termini 
de durada determinat. No obstant això, a 
Espanya, durant moltes dècades, les lleis 
especials reguladores dels arrendaments 

urbans van establir un sistema de pròrrogues forçoses 
de l’arrendament a voluntat de l’arrendatari amb drets 
de subrogació, el que permetia que la durada d’aquests 
contractes es pogués prolongar diverses generacions. 
A aquest greuge per a l’arrendador es va sumar una 
normativa legal que limitava els increments de renda.

Aquest era el cas de tots els contractes d’arrendament 
de local de negoci anteriors a 9 de maig de 1985, cone-
guts popularment per contractes “de renda antiga” o 
“indefinits”.

El Reial decret llei 2/1985 va permetre a les parts, per 
fi, fixar lliurement la data de finalització del contracte 
i establir mecanismes contractuals d’adaptació de la 
renda a les circumstàncies i evolució del mercat immo-
biliari, més enllà de la simple indexació de la renda amb 
referència a l’IPC o a altres índexs.

La coexistència de dos règims jurídics tan diferents 
tenia un efecte pertorbador sobre la competència en 
una economia de mercat, tenint en compte les grans 
diferències entre les rendes antigues i les noves que 
havien de satisfer uns i altres arrendataris del sector 
comercial.

El legislador, en promulgar la Llei d’arrendaments de 
24 de novembre de 1994 (amb vigència des del dia 1 
de gener de 1995), va establir, amb la finalitat de posar 
remei al greuge històric que havien patit els arrenda-
dors, un calendari temporal per a l’extinció dels arren-
daments de local de negoci anteriors a 9 de maig de 
1985, regits pel Text refós de la Llei d’arrendaments ur-
bans de 24 de desembre de 1.964, i per això sotmesos 
legalment a la pròrroga forçosa imperativa de l’article 
57 d’aquesta Llei.

En la seva disposició transitòria tercera es va establir 
que en aquells contractes d’arrendament destinats a 
activitat comercial on el llogater era una persona física 
finalitzarien amb la jubilació o mort de l’arrendatari, 
amb possibilitat, si no estaven esgotades les dues 

CONTRACTES DE RENDA ANTIGA I 
COMERÇOS EMBLEMÀTICS DE BARCELONA
L’extinció dels contractes d’arrendament dels locals de 
renda antiga va provocar el tancament d’alguns comerços 
emblemàtics de Barcelona. Per a protegir-los, l’Ajuntament 
de Barcelona ha aprovat un Pla especial Urbanístic de 
Protecció i Potenciació de la qualitat urbana en l’àmbit de 
la ciutat de Barcelona.

Alejandro Fuentes-Lojo Lastres
Col·legiat núm.10.246 
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EL 30 DE JUNY VOTA DIFERENT, 
VOTA INDEPENDENT

CANDIDATURA INDEPENDENT
JOSEP MARIA PAÑOS PASCUAL

El 30 de juny és la teva data, vota independent,
vota Josep M Paños Pascual

Si vols que sigui possible votar per internet

Si vols una reforma electoral que garenteixi
l’accés dels independents a la junta de govern

Si vols avançar cap a una col·legiació gratuïta, on 
només es pagui pels serveis efectivament rebuts

Si vols un col·legi al servei dels col·legiats 

subrogacions previstes en la llei anterior, de subrogació 
del cònjuge fins a la jubilació o defunció d’aquest, o si 
no n’hi ha, d’un descendent de l’arrendatari fins al 31 
de desembre de 2014.

Si l’arrendatari era una persona jurídica l’extinció de 
l’arrendament es produiria, amb determinades excep-
cions, als vint anys de l’entrada en vigor de la Llei.

A més, es va concedir als arrendataris afectats per 
l’extinció, un dret de preferent arrendament en les 
mateixes condicions que un tercer per al cas que 
l’arrendador dins de l’any de l’extinció de l’arrendament 
decidís llogar el mateix local.

Els arrendataris afectats disposaven a partir de la data 
d’entrada en vigor de la nova LAU d’un termini molt 
llarg, vint anys, per a adaptar els seus negocis al lliure 
mercat, per buscar una nova ubicació que permetés la 
continuïtat del seu negoci, o per negociar amb la pro-
pietat un nou contracte.

Però en la majoria dels casos això no ha estat possible, 
especialment en zones on hi ha demanda de locals co-
mercials. Per una sèrie de factors d’índole econòmica. 

La crisi, el canvi dels 
hàbits de consum, 
la manca de succes-
sió empresarial, el 
comerç electrònic, 
i especialment la 
inviabilitat de l’ex-
plotació comercial 
amb rendes actuals 
de mercat conduïen 
al tancament dels 
comerços afectats.

Per la seva banda 
els propietaris dels 
locals arrendats aspi-
raven, legítimament, 
després de vint 
anys de moratòria, 
a poder actualitzar 

amb un nou arrendament unes rendes en general allun-
yades dels actuals preus de mercat per haver seguit el 
mercat arrendatari en zones amb demanda estable de 
locals una evolució alcista en grau molt superior al cost 
de la vida.

DIVERSOS FAC-
TORS D’ÍNDO-
LE ECONÒMICA, 
EN ESPECIAL, LA 
INVIABILITAT DE 
L’EXPLOTACIÓ DE 
RENDES ACTUALS 
DE MERCAT, CON-
DUÏEN AL TAN-
CAMENT DELS 
COMERÇOS EM-
BLEMÀTICS
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EL PLA URBA-
NÍSTIC ESPECIAL 
PER AFAVORIR 
LA CONTINUÏTAT 
DELS COMERÇOS 
EMBLEMÀTICS  
CONSTITUEIX 
UN EXEMPLE DE 
COM EL DRET PÚ-
BLIC POT INTER-
FERIR EN ÀMBITS 
ABANS RESER-
VATS EXCLUSIVA-
MENT AL DRET 
PRIVAT  

En aquest context jurídic i econòmic l’Ajuntament 
de Barcelona, al mes de febrer de 2014, va decidir 
intervenir per intentar evitar el tancament de determi-
nats establiments comercials que per la seva tradició, 
elements arquitectònics, decoració i mobiliari singular 
estimava dignes de conservar-se i preservar-se. Davant 
l’absència de competències en matèria d’arrenda-
ments urbans no podia prendre mesures legals per a 
evitar l’extinció legal d’aquests arrendaments.

D’altra banda, la 
Directiva 2006/123 
de la Comunitat 
Europea, així com 
la normativa interior 
de transposició, 
reconeixen i em-
paren el principi de 
llibertat d’establi-
ment i concurrència, 
i conseqüentment 
l’eliminació o limi-
tació de les restric-
cions existents en 
l’ordenament jurídic, 
llevat que estiguin 
justificades en raons 
imperioses d’interès 
general i garanteixin 
l’objectiu que perse-
gueixen.

La Constitució Es-
panyola (art. 34.2)  
i el Codi civil de  
Catalunya (art. 

545.2) reconeixen el dret de propietat privada, amb 
restriccions i limitacions en interès públic derivades  
del planejament urbanístic. 

El desenvolupament del planejament urbanístic és de 
competència municipal.

La primera actuació de la Corporació Municipal va ser 
adoptar una Mesura de Govern encaminada a l’aprovació 
d’un “Pla Específic de Protecció i Suport als Establiments 
Emblemàtics”, acordant com a “mesura d’urgència” la 
suspensió de l’atorgament de llicències tant d’obres com 
d’activitat respecte dels establiments comercials inclo-
sos en el document, destinats a activitats econòmiques 
diverses (restauració, confecció, llibreries, botigues de 
queviures, farmàcies, entre d’altres).

La suspensió de les llicències no podia impedir que 
els propietaris dels locals afectats poguessin recu-
perar la seva possessió per l’extinció temporal de 
l’arrendament, però en cas de fer-ho quedava el local 
desproveït d’utilitat econòmica real, de rendibilitat, 
ja que no era possible obtenir llicències per a obres 
que no siguin de mera conservació, ni per implantar 
una nova activitat, la qual cosa constituïa un obsta-
cle impossible de solucionar per a arrendar per a una 
activitat comercial diferent de la preexistent, que és 
la que es protegia en definitiva.

Al mes de març d’aquest any 2015 s’ha aprovat inicial-
ment per l’Ajuntament el “Pla Especial Urbanístic de 
Protecció i Potenciació de la Qualitat Urbana en l’àm-
bit de la ciutat de Barcelona”, que conté el catàleg 
definitiu d’establiments emblemàtics (228) amb les 
seves fitxes respectives, en què s’identifiquen els 
elements d’interès patrimonial objecte de protecció 
tant a l’exterior de local (rètols, tendals, aparadors, 
vidrieres, portes, tancaments), com a l’interior (pa-
viments, sostres, tractament de parets ), incloent 
mobles i elements accessoris.

L’aprovació inicial d’aquest nou pla urbanístic perllon-
ga per dos anys més la suspensió de noves llicències 
d’activitat i obres respecte dels locals comercials 
“emblemàtics”.

Aquesta actuació municipal en l’àmbit administratiu, 
encaminada a afavorir la continuïtat dels comerços 
emblemàtics, constitueix un exemple de com el dret 
públic pot interferir en àmbits abans reservats exclu-
sivament al dret privat mitjançant la utilització, els 
tribunals determinaran si d’acord amb la legalitat, de 
les possibilitats que ofereixen els instruments d’or-
denació urbanística.

La singularitat jurídica del cas rau en el fet que la pro-
tecció no només s’estendria a elements constructius 
i decoratius de l’exterior (façanes, vidrieres, pintura, 
etc.) o de l’interior (paviments, revestiments, portes, 
etc.) sinó també a elements decoratius de caràcter 
moble com rètols, marquesines, i fins i tot en alguns 
casos també al mobiliari pròpiament dit, propietat 
de l’arrendatari, que quedaria adscrit al local en una 
confusa situació jurídica que el text de la norma en 
tràmit no aclareix. 
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Odontologia general i protèsica, 
implantologia, ortodòncia, 
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EL COL·LEGI ES MOU

L’ICAB ACULL 
LA TAULA DE 
NEGOCIACIÓ 
ENTRE 
TELEFÓNICA I 
L’ASSEMBLEA DE 
TREBALLADORS
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va ser la seu on 
es van dur a terme els dies 4 i 12 de juny les meses de 
negociació entre Teléfonica-Movistar i l’assemblea de 
treballadors.

Aquesta Corporació va acordar acollir aquestes negocia-
cions perquè considera que a través del diàleg les parts 
podran flexibilitzar les seves postures i això permetrà 
arribar a un acord i poder finalitzar així el conflicte. 

L’ICAB aposta per la mediació com a mètode eficaç de 
resolució de conflictes. Per aquest motiu, el degà es 
va desplaçar el passat 29 de maig, a la seu del Mobile 
World Centre, per oferir-se en nom de la Corporació a la 
qual representa (ICAB) com a mediador d’aquest conflic-
te o bé per facilitar les eines que ajudin a desbloquejar la 
situació entre Telefònica i els treballadors subcontractats.

REBUIG A 
L’ESTABLIMENT 
DE TAXES AL 
REGISTRE CIVIL
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha denunciat la 
implantació de taxes judicials en el registre civil arran 
de l’aprovació el passat 28 de maig del Dictamen d’un 
projecte de Llei que preveu la concessió de la naciona-
litat espanyola als sefardites originaris d’Espanya que 
justifiquin aquesta condició  i la seva vinculació especial 
a Espanya, i que es va presentar fa més d’un any al 
congrés. Aquesta votació té una especial importàn-
cia perquè comporta la implantació, per primer cop, 
d’una taxa en el Registre Civil.

Aquest projecte de llei va ser presentat en el seu mo-
ment pel ministre de Justícia, Alberto Ruiz-Gallardón, 
i pretenia implantar una taxa per a tots els expedients 
de concessió de la nacionalitat per residència. Si bé és 
cert que des del Ministeri de Justícia i amb el minis-
tre Rafael Catalá al capdavant s’ha manifestat que es 
descarta la gestió externa d’aquest servei públic, és a 
dir, el traspàs als Registradors, en la proposta aprovada 
reapareix la taxa, que afectarà als expedients de nacio-
nalitat que regula el projecte de llei (sefardites que s’hi 
acullin a les seves previsions), i s’incrementa l’import 
sobre la previsió inicial, passant de 75 a 100 €.

Aquesta previsió es reprodueix en les esmenes que 
el Grup Parlamentari Popular al Congrés ha formulat 
en un altre projecte de llei ( Projecte de Llei de me-
sures de reforma administrativa en l’àmbit de l’Admi-
nistració de Justícia i del Registre Civil), de manera 
que qualsevol expedient de sol·licitud de nacionalitat 
espanyola per residència (no tan sols el cas apuntat 
dels sefardites originaris d’Espanya) estaria gravat 
amb una taxa de 100 €.

Per aquest motiu, des d’aquesta Corporació es qualifica 
aquest fet de “preocupant” perquè sembla que és vul-
gui afegir un copagament per ús a un servei públic com 
és el Registre Civil quan els ciutadans ja paguen amb 
els seus impostos aquest servei públic. 
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Des d’aquesta corporació també es denuncia que la taxa con-
creta que es pretén implementar a través d’aquest projecte 
de llei no s’adequa a les previsions de l’ordenament jurídic. 
Cal recordar que la Llei de taxes i preus públic (Llei 8/1989) 
exigeix que tota proposta d’establiment d’una nova taxa in-
clogui els antecedents i estudis previs per a la seva elabora-
ció, una memòria econòmica-financera sobre el cost o valor 
del recurs o activitat que es tracti i sobre la justificació de la 
quantia de la taxa que es proposa. Cap d’aquestes previsions 
es compleix en el cas present i, en conseqüència, hem de de-
nunciar que la seva implantació resulta irregular i no s’adequa 
a les previsions normatives de l’ordenament espanyol. 

CAMPANYA “MAI 
CAMINARÀS SOL” 
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha iniciat una 
campanya publicitària amb l’objectiu de transmetre a 
la ciutadania el paper de l’advocat. Amb l’eslògan “Mai 
caminaràs sol” (You’ll never walk alone), el missatge 
que es transmet és que l’advocat acompanya al ciutadà 
durant tot un procediment jurídic i sempre està al seu 
costat. De la campanya també es desprèn que l’advocat 
és el professional que coneix tot l’ordenament jurídic i 
que pot orientar i assessorar per evitar un problema; i en 
cas d’haver d’anar als jutjats, pot defensar el ciutadà fins 
al final i no haver de recórrer a un altre professional.

La novetat de la campanya és que el mitjà per fer-ne 
difusió són els autobusos de Barcelona. En concret els 
anuncis es veuran en les línies transversals que recorren 
la major part dels barris de la nostra ciutat. 

46 – Plaça Espanya – aeroport
65 – Plaça Espanya – El Prat
H12- Gornal – verneda (2 autobusos)
V3 – Zona Franca – Can Caralleu (2 autobusos)
67 - Pl. Catalunya – Cornellà
63 – Pl. Universitat – Sant Joan Despí
42 – Pl. Catalunya – Santa Coloma
H6 – Zona Universitària – Fabra i Puig
H8 – Camp Nou – La Maquinista
H10 – Badal – Olímpic de Badalona
22 – Pl. Catalunya – Av. Esplugues
V17 – Port Vell – Carmel
H16 – Pg Zona Franca – Fòrum

També està en l’autobús de la Ciutat de la Justícia.

A més, la campanya es reforça en premsa diària amb 
insercions a pàgina sencera.  Els diaris en els quals està 
apareixent des del dia 15 de juny son a La Vanguardia, El 
Periodico, 20 Minutos, Avui i Ara.

La campanya durarà inicialment fins a finals de juliol i es 
farà una segona onada de recordatori a l’octubre. 

EPJ, 50 ANYS 
L’Escola de Pràctica Jurídica (EPJ) compleix aquest pro-
per curs 50 anys i, per celebrar-ho, el Col·legi de l’Advo-
cacia de Barcelona organitzarà diferents actes durant els 
proper any per commemorar aquesta fita. 

16 de juliol, festa EPJ

Els tret de sortida de les activitats programades per ce-
lebrar aquest aniversari és la festa EPJ, que tindrà lloc el 
16 de juliol a partir de les 19h amb motiu de la graduació 
dels alumnes del darrer curs de l’Escola de Pràctica.  

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

La vetllada, que es farà al Pati de Columnes i a la te-
rrassa del Col·legi, estarà amenitzada amb música en 
directe i es podran degustar diferents varietats de salsi-
txes a preus ICAB.

Si has format part de l’EPJ, suma’t a la festa!

REBUIG A LES 
REFORMA 
QUE REGULA 
L’ENTRADA 
D’ESTRANGERS 
PER CEUTA I 
MELILLA
La Comissió d’Estrangeria de l’ICAB considera que la 
Llei d’Estrangeria prèvia a la reforma que va entrar en 
vigor el passat 1 d’abril ja era suficient per donar solució 
a la problemàtica específica de Ceuta i Melilla, i no 
calia, doncs, la regulació d’un règim especial per so-
lucionar els intents d’entrar a Espanya a través de les 
tanques que hi ha en aquest territori.

La recent aprovació de la Llei orgànica 4/2015, de 30 
de març, de protecció de la seguretat ciutadana esta-
bleix una nova disposició en la Llei orgànica 4/2000, 
d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers 
a Espanya i la seva integració social, que es tradueix 
en el fet que els estrangers que siguin detectats en la 
línia fronterera de la demarcació territorial de Ceuta i 
Melilla mentre intenten superar els elements de con-
tenció fronterers per creuar irregularment la frontera 
podran ser rebutjats a fi d’impedir la seva entrada 
il·legal a Espanya. 

Arran d’aquesta reforma, la Comissió d’Estrangeria creu 
que hi hauria d’haver un procediment administratiu amb 
garanties que acompanyi el “rebuig” dels estrangers 
a les tanques de Ceuta i Melilla, i denuncia que es faci 
de forma “automàtica” perquè l’Estat té l’obligació de 
respectar la normativa internacional de drets humans i 
de protecció internacional en el moment de rebutjar els 
estrangers, fet que s’oposa a què l’Administració realitzi 
una actuació mecànica de rebuig. 

Per això, la Comissió recorda que la legislació europea 
també estableix de forma implícita la necessitat de 
regular un procediment legal que permeti compatibilit-
zar la decisió de rebutjar un estranger amb l’obligació 
internacional de garantir-li l’accés al procés de protecció 
internacional. Aquest fet comporta, obligatòriament, que 
l’estranger sigui escoltat, que tingui assistència lletrada 
i, en el seu cas, intèrpret. També cal tenir en compte que 
“les devolucions” requereixen d’aquest procediment 
administratiu per poder-se dur a terme.  

CURSOS 
INTENSIUS 
D’IDIOMES! 
GLOBALITZA’T!
En una societat globalitzada com l’actual tenir coneixe-
ments d’idiomes és un valor afegit. Per aquest motiu, 
l’ICAB ofereix cursos intensius d’anglès, d’anglès jurídic, 
francès, xinès mandarí i rus. Idiomes que t’obren les 
portes per poder tenir clients i portar casos més enllà 
de les nostres fronteres. Globalitza’t! Els idiomes són el 
passaport imprescindible per fer-ho possible.

Cursos per nivells i dos dies per setmana

Els cursos es realitzen dos dies a la setmana –que varien 
en funció del curs elegit i del nivell a realitzar (inicial, mig 
i avançat)- i compten amb professors que us ajudaran a 
incrementar les vostres aptituds en la llengua escollida. 
Per tal que pugueu compatibilitzar la feina amb el curs, 
s’ofereixen dos horaris, un de  migdia ( de 14 a 16h) i 
l’altre de tarda ( de 19 a 21h).
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Molt més que un curs d’idiomes 

En el cas del curs de xinès mandarí, també s’explicaran 
nocions de protocol xinès perquè els alumnes pugueu 
conèixer la cultura de la Xina i pugueu establir reunions i 
relacions professionals de manera correcta. 

Un dels alumnes del curs de xinès de l’any passat,Toni 
Serra, valora molt positivament el curs inicial de xinès 
que va fer l’any passat: “vam fer una introducció a l’idio-
ma i a la cultura xinesa molt profitosa donada la durada 
del curs. La docència va ser excel·lent i ens van motivar 
en l’aprenentatge d’una llengua tan diferent a la nostra. 
Si el proper curs es fa el segon nivell m’hi apunto”.

Aprofita l’estiu i vine a l’ICAB per refrescar els idiomes o 
començar el teu aprenentatge en una nova llengua. Tens 
tota la informació sobre aquests cursos a www.icab.cat

MILLOREM 
L’ATENCIÓ 
TELEFÒNICA  
DE L’ICAB
Amb la voluntat d’oferir una millor atenció telefònica i més 
personalitzada, des del Col·legi hem impulsat un nou sis-
tema de centraleta. Amb el nou sistema, quan truqueu al 
telèfon general de l’ICAB (93 496 18 80) sempre tindreu 
una persona al vostre servei. Es tracta d’un operador que 
s’identificarà perquè sapigueu amb qui esteu parlant i que 
passarà la vostra trucada al Departament que pot donar 
resposta a la vostra consulta. 

Hem canviat el funcionament de la centraleta telefònica 
per tal que contactar amb el Col·legi us resulti més fàcil. 
L’atenció col·legial telefònica de 9 a 20 hores ininterrom-
pudament de dilluns a divendres.

CAL CANVIAR 
LA LEGISLACIÓ 
DE LA 
MATERNITAT 
SUBROGADA 
Amb motiu del ‘Dia internacional de la Família’, la Sec-
ció de Dret de Família del Col·legi va reclamar la modifi-
cació de l’actual Llei que regula la maternitat subrogada 
a Espanya. La legislació actual prohibeix aquesta pràcti-
ca en aquest territori, però el fet que hi hagi espanyols 
que marxen a altres països on sí està permès comporta 
una problemàtica al Registre civil en el moment de fer 
la inscripció del nadó.  Per això, la diputada de la Junta 
de Govern Carme Adell juntament amb altres advocats 
membres d’aquesta secció, com Núria Alba i Jaume 
Ametlla van fer aquesta petició en el marc d’un acte 
celebrat a l’ICAB.

Aquesta exigència respon al fet que el Ministeri de 
Justícia es va comprometre a modificar la Llei per tal 
d’evitar la conflictivitat que es deriva de la maternitat 
subrogada realitzada fora d’Espanya, i a més perquè és 
un fenomen que pot anar a l’alça en els propers anys.

Roda de premsa amb motiu del ‘Dia internacional de la famílai’. 
D’esquerra a dreta: Núria Alba, Carme Adell i Jaume Atmella.



SERVEI DEL MES

A
mb el certificat digital ACA, de fàcil ins-
tal·lació als ordinadors, podeu fer tràmits 
administratius, garantir la identitat i condi-
ció d’advocat, així com la confidencialitat 
dels missatges enviats per correu elec-

trònic (i dels documents adjunts) i accedir als següents 
serveis telemàtics de l’advocacia:

• Accés als serveis telemàtics de l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària que permet els lliuraments de les 
declaracions d’IRPF. També es poden fer tràmits amb 
l’Agència Tributària de Catalunya, i amb  l’Institut Munici-
pal d’Hisenda.
• Presentació d’escrits als jutjats en procediments 
sense procurador a través de Lexnet
• Accés als serveis telemàtics de FOGASA.
• Accés telemàtic al portal de conciliacions.
• Presentació de comptes anuals de les fundacions.
• Passis de presons, burosms, buromail, prevenció de 
blanqueig de capital...
• Signatura de correus electrònics, documents PDF i 
generació d’eFactures

La realització de tots aquests procediments és senzill i, a 
més, amb total seguretat, ja que l’ús del certificat digital 
garanteix:

• La identificació de l’emissor. Només pot haver-lo enviat 
la persona que el signa.
• La integritat de la transacció. S’ha rebut tota la in-
formació i no ha estat manipulada per cap persona no 
autoritzada.
• La irrefutabilitat dels compromisos adquirits per via 
electrònica.
• La signatura electrònica té el mateix valor legal que 
la firma gràfica, amb la qual cosa els compromisos no 
poden ser rebutjats.
• La confidencialitat de l’enviament: una comunicació 
xifrada només pot ser llegida pel seu destinatari final i no 
pot haver estar manipulada.
 
Ara, i fins el 30 de juny, regalem el lector de targetes 
valorat en 22 euros (només per a noves altes i limitat als 
150 primers col·legiats que ho sol·licitin).

AVANTATGES 
DEL CERTIFICAT 
DIGITAL ACA

ESTALVIA’T TEMPS
I DESPLAÇAMENTS

QUÈ ES POT FER AMB LA TARGETA ACA?
· REALITZAR TRÀMITS AMB LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES: AEAT, AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
 DE CATALUNYA, INSTITUT MUNICIPAL D’HISENDA, FOGASA...

· PRESENTACIÓ D’ESCRITS ALS JUTJATS EN PROCEDIMENTS SENSE PROCURADOR A TRAVÉS DE  
 LEXNET

· DOTAR DE SEGURETAT A LES TEVES COMUNICACIONS I AGILITAR LES TEVES GESTIONS. · DIGITALITZAR LA GESTIÓ DEL TEU DESPATX: SIGNATURA DE CONTRACTES, FACTURES, EMAILS...
 · ALTRES SERVEIS: PASSIS A PRESÓ, BUROSMS, PREVENCIÓ BLANQUEIG  DE CAPITALS, ...

TARGETA ACA
Autoritat de certificació de l'Advocacia

L’ICAB SEMPRE AL DIA EN INNOVACIONS TECNOLÒGIQUES
Tota la informació al web: www.icab.cat

Fins el 30 de juny, ara et regalem ellector de targetes valorat en 22 €.Vàlid  noves altes de lasignatura electrònica i limitata les 150 primeres
sol·licituds
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Vols guanyar temps i evitar desplaçaments?
Gràcies al certificat digital ACA podràs dur 
a terme molts tràmits on-line, ja sigui amb 
el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 
amb l’Agència Tributària de Catalunya,  
amb  l’Institut Municipal d’Hisenda i amb 
altres entitats de forma totalment segura i 
confidencial. 

Si encara no disposes del certificat ACA, 
sol·licita la teva cita a www.icab.cat
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Vostè està elaborant un informe per modernitzar la Llei 
de propietat intel·lectual. En què consisteix la seva pro-
posta? És partidària de la liberalització total dels drets 
d’autor?
Els drets d’autor no han permès una lliure circulació de 
la cultura i del coneixement a la UE. La diferent aplicació 
d’excepcions a tota la UE provoca inseguretat jurídica als 
usuaris d’Internet que estan creant i compartint treballs 
sense tenir un coneixement detallat dels 28 sistemes 
jurídics vigents. El que pot ser legal en un país pot ser 
il·legal en un altre. Projectes de recerca i d’educació 
transfronters també s’enfronten a la inseguretat jurídica.

L’intercanvi de treballs ha de ser transfronterer, però 
actualment les principals barreres que frenen aquest in-
tercanvi és la concessió de drets als països i el caràcter 
no obligatori d’excepcions i limitacions. 

La millor solució seria un títol d’autor únic europeu, que res-
pecti la natura sense fronteres d’Internet i proporcioni regles 
transparents que el públic pugui entendre. Tot i que els drets 
de publicació per reutilitzar obres s’haurien d’incrementar, 
una liberalització total de les normes d’autor no és possible 
sense una important reforma del marc jurídic actual.

En una societat globalitzada creu que serà possible 
establir una Llei de propietat intel·lectual a nivell 
europeu o global? 
La llei de drets d’autor de la UE és una necessitat per 

completar el mercat únic digital, que és un dels ob-
jectius de la Comissió Europea. Ara bé, sóc escèptica 
davant el fet que una llei que reguli els drets d’autor de 
forma global sigui suficient per acomodar les necessi-
tats dels països en desenvolupament per accés lliure al 
coneixement. Fins que els beneficis de la lliure circulació 
de la cultura i el coneixement no siguin àmpliament re-
coneguts per al desenvolupament econòmic i social, no 
sóc partidària d’un projecte d’aquest tipus.

Creu que serà possible canviar en el futur el concep-
te de “pagament per ús d’una obra” per compensar 
els autors pels “danys ocasionats”?
La directiva de drets d’autor en l’actualitat exigeix una 
indemnització justa. Jo estic a favor d’un enfocament 
basat en què s’avaluï la quantitat del dany econòmic, si 
n’hi ha. Però també cal tenir en compte que la substitu-
ció del “pagament per ús” per una llicència global que 
inclogui una remuneració justa causaria nous problemes 
com ara la supervisió de la distribució dels diners. 

Per això prefereixo un enfocament que avaluï quines 
àrees de protecció de drets d’autor són realment aptes 
per al propòsit. Així, per exemple, les obres creades, per 
exemple, pel Govern haurien de ser de domini públic, ja 
que no cal protegir els autors, doncs ja treballen de ma-
nera permanent com a empleats del govern.

Amb motiu de la visita que va realitzar a Barcelona l’eurodiputada  
del Partit Pirata Julia Reda, Món Jurídic l’ha entrevistada per conèixer 

la seva proposta en relació als drets d’autor en una societat globalitzada. 
També li hem preguntat sobre els tractat de lliure comerç TTIP  

(sobre béns i productes) i el tractat TISA (sobre serveis) i les  
seves possibles conseqüències en cas de ser aprovat.

“Cal un títol  
d’autor únic europeu”

ENTREVISTA A JULIA REDA

Text: Roser Ripoll // Fotografia: Albert Muñoz
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Com valora que els drets d’autor durin 70 anys des-
prés de la mort de l’autor i després quedin lliures?
Els termes de copyright actuals són excessivament llargs. 
De mitjana, un llibre només està disponible en una botiga 
de llibres per un període inferior a un any després de la 
seva publicació; el finançament públic de pel·lícules a Ale-
manya preveu un període d’explotació comercial de cinc 

anys. Una comissió d’experts alemany per a la investiga-
ció i la innovació no va trobar efectes macroeconòmics 
positius en termes de protecció de més de 30 anys.

Proposo que el període de protecció sigui de 50 anys 
després de la mort de l’autor. Per a la gran majoria dels 
titulars de drets, això no significaria cap dany financer; 
doncs la majoria de les obres ja no estan disponibles al 
mercat 50 anys després d’aquest període. No obstant 
això, s’haurien d’augmentar considerablement les obres 
a disposició del públic i ajudar a què els nostres arxius i 
biblioteques preservin el nostre patrimoni cultural.

El tractat de lliure comerç TTIP (sobre béns i productes) 
i el tractat TISA (sobre serveis) que estan negociant 
d’esquena a l’Organització Mundial de Comerç podran 
privatitzar en tots els països signants la salut i la justí-
cia de la mateixa manera que els serveis financers?
Una de les moltes dificultats de les negociacions dels trac-
tats TTIP i TISA és que els parlamentaris no estan asseguts 
a la taula de negociacions. El nostre accés a la informació 
sobre les negociacions en curs és limitat. Des del meu par-
tit, Partit Pirata, s’està advocant per la plena transparència 
de l’estat de les negociacions, incloses les versions actuals 
dels projectes de textos dels tractats. En la mesura que 
aquests tractats segueixen un programa de lliure mercat hi 
ha un perill inherent que els serveis públics estiguin sota 
pressió, ja que podrien ser considerats una distorsió del 
mercat lliure. Això no només s’aplica a l’assistència sani-
tària, sinó també al finançament públic de la cultura, per 
exemple en la forma dels operadors públics de radiodifusió.

Pot la Unió Europea bloquejar l’aprovació d’aquests 
tractats?

Des del Tractat de Lisboa, el Parlament Europeu ha 
d’estar d’acord amb els acords negociats per la Unió 
Europea. El Parlament ha demostrat en el cas de la “Llui-
ta contra la Falsificació Comercial”, l’acord ACTA, que 
és capaç de prendre una postura i votar en contra d’un 
tractat quan no es respecten els drets públics. A més, 
aquests tractats de llarg abast com el TTIP, que toquen 

les competències dels Estats membres, també hauran 
de ser ratificats per cada país de la UE de forma indivi-
dual. Crec que si la protesta pública contra el TTIP i TISA 
guanyen impuls, aquests tractats es poden aturar.

Aquesta liberalització comportarà la pèrdua de la 
potestat legislativa dels països en favor de les grans 
empreses i del mercat?
Estem davant d’un problema estructural. Tenim una eco-
nomia globalitzada amb empreses transnacionals, però 
hi ha una democràcia globalitzada que no està regulada 
suficientment. 

Hem de centrar-nos en l’enfortiment de la nostra 
democràcia europea, donant més drets al Parlament 
Europeu i al poble contra les altres institucions euro-
pees, especialment mitjançant la concessió del dret 
d’iniciativa legislativa al Parlament Europeu i la Inicia-
tiva Ciutadana Europea. No podem fer marxa enrere 
vers el rellotge de la globalització, però podem res-
pondre als seus reptes amb una democràcia transna-
cional enfortida.

En l’àmbit de l’exercici professional. Què podria 
passar amb la professió d’advocat i l’exercici de la 
mateixa?
Els tribunals internacionals d’arbitratge privat, que es 
proposen en el TTIP, semblen ser una font d’ingrés 
lucratiu per a alguns bufets d’advocats, per la qual 
cosa per a un grup de membres de la professió legal, 
aquests tractats probablement suposen noves opor-
tunitats de carrera. No obstant això, aquests tractats 
podrien fer un dany significatiu a la seguretat jurídica i 
la legitimitat del sistema judicial, que també afectaria 
els advocats.

“Els tractats TTIP i TISA suposaran 
un perill contra els serveis públics” 
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PROTESTO!
Vull la millor assegurança de salut

Alter Medic PLUS
l’assegurança de salut a mida dels advocats

• Som els únics que cobrim íntegrament la 
tècnica LASIK per a la cirurgia dels defectes 
de la refracció de l’ull (per als casos que compleixin els 

requisits establerts en el reglament).

• Cobrim els tractaments de reproducció 
assistida (per als casos que compleixin els requisits 

establerts en el reglament).

 Què ens fa diferents?
• El nostre quadre mèdic a més de comptar 

amb centres de renom inclou els equips 
mèdics de prestigi que hi treballen.

• Lliure elecció de les especialitats de 
ginecòleg i pediatre amb el reembossament del 
80% de les despeses.

• La nostra cobertura de pròtesis inclou totes 
les pròtesis d’implantació interna que 
existeixen actualment sense excepció.
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DES DE LA JUNTA

E
s convoca totes les persones col·legiades

1.- De conformitat amb l’article 92 dels Esta-
tuts col·legials i altres normes concordants, 
la Junta de Govern, en sessió de 19 de maig 
de 2015, ha acordat convocar eleccions per 

al 30 de juny de 2015, amb la finalitat de proveir els càr-
recs de secretari o secretària i cinc diputats o diputades, 
el mandat dels quals estarà subjecte al que disposa 
l’apartat 1 de la disposició transitòria tercera dels Esta-
tuts col·legials i, per tant, tindrà una durada de dos anys.

2.- Són persones electores totes les persones col·legia-
des que el dia de la convocatòria de les eleccions no es-
tiguin inhabilitades. La condició d’exercent o no exercent 
també s’ha de referir al dia de la convocatòria.

3.- Poden ser persones candidates totes les perso-
nes electores que compleixin els requisits establerts 
en l’article 70 dels Estatuts col·legials, segons el qual 
poden ser membres de la Junta de Govern les perso-
nes col·legiades exercents amb domicili professional 
dins de l’àmbit territorial del Col·legi que, en el moment 
de ser proclamades candidates, reuneixin els requisits 
següents:

a) Estar al corrent de les obligacions col·legials.

b) Acreditar una antiguitat mínima i sense interrupció 
com a persones col·legiades exercents a l’Il·lustre Col·le-
gi de l’Advocacia de Barcelona, amb un domicili profes-
sional en la demarcació col·legial, de tres anys per al 
càrrec de diputat o diputada i de cinc anys per al càrrec 
de secretari o secretària.

Els anys d’antiguitat han de ser immediatament ante-
riors a la data de la seva proclamació com a persones 
candidates.

c) No estar inhabilitades.

No poden ser persones candidates els membres de la 
Junta de Govern, així com els del Comitè Electoral que 
estiguin en l’exercici del càrrec en el moment de convo-
car-se les eleccions.

4.- Les candidatures han de ser per a secretari o secre-
tària o per a diputat o diputada i es poden presentar in-
dividualment o conjuntament en una sola llista, si bé en 
aquest últim supòsit les llistes són obertes. Les llistes 
de les candidatures, de conformitat amb l’article 96 dels 

CONVOCATÒRIA 
D’ELECCIONS 
PER AL 30 DE 
JUNY DE 2015
Enguany com a novetat i d’acord amb els 
nous estatuts col·legials, es podrà exercir el 
vot presencial de forma anticipada, a la seu 
central del Col·legi, el 29 de juny de 2015, 
entre les 15 i les 20 h.
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Estatuts col·legials, han de respondre a criteris de paritat 
d’acord amb la normativa vigent aplicable.

5.- Les candidatures han de ser signades per les per-
sones candidates, amb indicació del seu número de 
col·legiació, i no s’accepta la candidatura d’una mateixa 
persona simultàniament per a més d’un càrrec.

6.- Les candidatures s’han de presentar en el Registre 
del Col·legi (Carrer Mallorca, 283, planta baixa, Barcelo-
na) des de l’endemà del dia de la convocatòria fins que 
comencin els vint dies naturals anteriors a la data asse-
nyalada per a la celebració de les eleccions, és a dir, fins 
a les 24 h del 9 de juny de 2015.

7.- Les persones electores poden emetre el seu vot a la 
seu central de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barce-
lona (Carrer Mallorca, 283) entre les 9 i les 21 h, en què 
es tancaran les urnes.

D’acord amb l’article 97.3 dels Estatuts col·legials, les 
persones electores també poden votar a la seu de totes 
les Delegacions territorials. L’horari de votació en les 
Delegacions territorials serà de 9 a 14 h, en què es tan-
caran les urnes. Les seus de les Delegacions territorials 
són les següents:

· Delegació d’Arenys de Mar.-  C/ Auterive, s/n (Edifici 
Jutjats).

· Delegació de Badalona.- C/ Prim, 40 (Edifici Jutjats).

· Delegació de Berga.- Pla de l’Alemany, 29 (Edifici Jut-
jats).

· Delegació de L’Hospitalet de Llobregat/Cornellà.- Ciutat 
de la Justícia, edifici H Av. Carrilet 2, planta 3a, de L’Hos-
pitalet de Llobregat.

· Delegació de Gavà.- Plaça Batista Roca, s/n (Edifici 
Jutjats).

· Delegació d’Igualada.- Passeig de Mossèn Jacint Verda-
guer, 113 (Edifici Jutjats).

· Delegació del Prat de Llobregat.- Plaça de l’Amistat, 
1(Edifici Jutjats).

· Delegació de Sant Boi de Llobregat.- C/ Carles Martí, 
2-4 (Edifici Jutjats).

· Delegació de Santa Coloma de Gramenet.- Passeig 
Salzereda, 16-18 (Edifici Jutjats).

· Delegació de Vilafranca del Penedès.- Avinguda Europa, 
10 (Edifici Jutjats).

· Delegació de Vilanova i la Geltrú.- Ronda Ibèrica, 175 
(Edifici Jutjats).

8.- Igualment, de conformitat amb l’article 97.4 dels Esta-
tuts col·legials, el vot presencial també es pot emetre 
anticipadament a la seu central del Col·legi (Carrer de 
Mallorca, 283) el 29 de juny de 2015, entre les 15 i les 
20 h. El Comitè Electoral ha de regular la custòdia de les 
urnes del vot emès anticipadament fins a la finalització 
de la jornada electoral del 30 de juny i l’inici del correspo-
nent escrutini.

9.- A partir de les 22 h, un cop introduïts els vots per cor-
reu vàlidament emesos a les urnes reservades a aquest 
efecte, s’ha d’iniciar l’escrutini al Pati de Columnes i a la 
Sala de Recepcions de la seu col·legial del carrer Mallor-
ca 283 de Barcelona. El Comitè Electoral ha de regular 
la realització de l’escrutini corresponent als vots eme-
sos a les Delegacions territorials i la comunicació dels 
resultats d’aquest a la Mesa Electoral (article 101.1 dels 
Estatuts col·legials).

10.- El 22 de maig es publicaran les llistes de persones 
electores amb indicació de la condició d’advocats o 
advocades exercents, d’advocats o advocades sense 
exercici de l’article 4.2 dels Estatuts col·legials i de 
persones col·legiades no exercents. El llistat general 
del cens electoral pot consultar-se al Servei d’Atenció 
Col·legial (Carrer Mallorca, 283, planta baixa, Barcelona) 
i a les seus de les Delegacions territorials.

La Secretària

Cristina Martínez Vicente

Barcelona, 19 de maig de 2015



ENTRE NOSALTRES

E
n la presentació hi van participar la vicede-
gana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelo-
na, Rosa M. Barberà, qui va fer la salutació 
inicial en nom del degà, i el director del 
Memorial Democràtic, Jordi Palou-Lover-

dos, que va posar de manifest la rellevància d’aques-
tes iniciatives d’investigació judicial de conformitat 
amb el principi de justícia universal, el suport insti-
tucional a les mateixes, així com el fet simptomàtic 
que suposa que víctimes i familiars de víctimes de 
la dictadura argentina iniciessin accions de justícia 
davant els tribunals espanyols davant la impossibilitat 
de fer-ho al locus delictii i que aquesta investigació in-
ternacional possibilités l’anulació de les Lleis d’amnis-
tia i punt final per part dels poders judicial i legislatiu 
argentins, i en canvi a l’Estat espanyol s’hagi barrat 
la investigació judicial dels crims de la guerra civil i el 
franquisme basant-se en lleis d’amnistia pre-consti-
tucionals i en la Llei de memòria històrica estatal de 
l’any 2007, i que les víctimes espanyoles i els seus 
familiars hagin hagut de recòrrer una camí invers i 
presentar querelles davant la justicia argentina, però 
sense cap resposta positiva per part del poder judicial 
i poder legislatiu espanyols. Ans al contrari el Poder 
Legislatiu ha decidit recentment la pràctica anul·lació 
del principi de justicia universal i, a més l’executiu 
espanyol, ha decretat la negativa a extraditar els pro-
cessats del règim franquista a demanda de la justícia 
argentina, incomplint així dret internacional aplicable 
(incorporat en l’ordenament jurídic domèstic, segons 
la pròpia Constitució espanyola) i el principi aut dedere 
aut iudicare.

La ponència d’Ana Messuti, advocada de l’anomenada 
Querella argentina contra els crims del franquisme, 
començà contextualitzant aquest procés, iniciat ara fa 
cinc anys, dins del marc dels delictes contra la Huma-
nitat, considerats imprescriptibles pel Dret internacio-
nal, i fonamentant la competència del Tribunal Penal 
Federal argentí en el principi de jurisdicció universal, 
per tractar-se de crims la gravetat dels quals lesiona, a 
més de les víctimes i els seus familiars, la ciutadania 
d’un Estat i també tota la humanitat.

Els delictes que s’investiguen, units pel fet d’haver 
estat comesos durant el règim franquista, consti-
tueixen greus i sistemàtiques violacions dels drets 
humans i donen la dimensió del patiment infligit a 
les víctimes i a un país: execucions, desaparicions 
forçades, robatori de nadons, treballs forçats, tortures, 
presó, persecució de grups polítics, etc.

JUSTÍCIA 
UNIVERSAL 
La Comissió de la Memòria Històrica i la 
Comissió de Justícia Penal Internacional 
de l’ICAB, juntament amb el Memorial 
Democràtic de la Generalitat de Catalunya, 
van organitzar una taula rodona, el 26 de 
març, al voltant dels processos de justícia 
universal que s’han iniciat en relació als 
crims de la Guerra Civil, de la dictadura 
franquista i la deportació als camps nazis i 
a l’obligació de l’Estat espanyol d’investigar-
los, d’acord amb el Dret internacional.
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El procés acumula ja més de 300 querelles, i se n’hi se-
gueixen sumant, interposades per particulars (víctimes 
i familiars) i també per associacions i entitats jurídiques 
que representen diversos col·lectius. La ponent va 
agrair el suport social, organitzat mitjançant platafor-
mes territorials, el del Parlament argentí, i el del Parla-
ment de Catalunya (que el 14 d’octubre de 2013 instà  
el Govern “a donar suport a la querella que es tramita  
a l’Argentina per les víctimes catalanes”).

També es va referir al suport rebut per part de les 
Nacions Unides, dins de les recomanacions i requeri-
ments que l’organisme va dirigir el juliol de 2014 a l’Es-
tat espanyol, per garantir l’aplicació dels principis  
de veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició.

D’altra banda, l’advocada Messuti va lamentar la manca 
de col·laboració en la instrucció per part de la justícia 
espanyola, que considera aquests crims com a ordina-
ris i, per tant, prescrits, i a l’empara de la Llei d’amnis-
tia 46/1977 (que l’esmentat Informe de l’ONU demana 
deixar parcialment sense efecte o adaptar) aprovada  
el 15 d’octubre de 1977 i per tant pre-constitucional. 

En aquest sentit, l’advocada va fer menció a l’expres-
sa denegació, per acord del Consell de ministres del 
Govern espanyol, de l’extradició de 19 persones (entre 
elles, 7 exministres) que han estat citades a declarar 
davant el Tribunal Federal.

Es dóna la circumstància que les Nacions Unides,  
en un comunicat de premsa emès l’endemà d’aquest 
acte, va recordar que “El Estado español está obligado 
a extraditar a los responsables de violaciones graves  
de los derechos humanos, mientras no se tomen me-
didas que garanticen el acceso a la justicia y la verdad 
de las víctimas ante las instancias legales españolas”, 
tot recordant que a l’Estat espanyol no s’ha iniciat cap 
investigació, tot i el transcurs de més de quaranta anys, 
motiu pel qual s’ha demanat l’empara de la jurisdicció 
universal.

Al seu torn, l’advocat de l’ICAM Antonio Segura,  
col·laborador de l’equip Nizkor en relació a la investiga-
ció dels crims contra espanyols als camps d’extermini 
nazis (especialment als camps de Mauthaussen, Sachs-
enhausen i Flossenbürg, amb la Querella presentada el 
2008 a l’Audiència Nacional) va manifestar haver rebut 
l’encàrrec com un honor.

De la seva experiència professional va destacar el 
contrast entre la col·laboració rebuda per part de la 
Fiscalia antinazi dels EUA i els seus arxius documen-
tals –iniciats amb els judicis de Nuremberg–, que van 
fer possible aconseguir proves dels crims que s’hi 
imputaven (i per la qual cosa en va resultar també 
acreditada documentalment la col·laboració del règim 
franquista amb el III Reich), amb la demora del Tribunal 
espanyol que, tot i la possibilitat de jutjar un responsa-
ble directe dels crims comesos als camps d’extermini 
nazis, finalment va acabar arxivant el procés, ja que la 
recent reforma de l’article 23.4 de la LOPJ ha significat 
la pràctica derogació del principi de jurisdicció universal 
en l’ordenament jurídic espanyol.

El que a l’Estat espanyol es fonamenta en la Llei d’Amnistia i 
els seus criteris d’interpretació aplicats pel Tribunal Suprem i 
l’Audiència Nacional, el ponent ho va qualificar com de siste-
ma d’impunitat en relació als crims contra la Humanitat.

Aquesta taula rodona se celebrà en el marc de les com-
memoracions del 70è aniversari de l’alliberament dels 
camps d’extermini nazis, així com del 75è aniversari de 
l‘afusellament de l’advocat i President de la Generalitat 
de Catalunya Lluís Companys. 

D’esquerra a dreta: Ana Mesuti, Rosa M. Barberà,  
Jordi Palou i Antonio Segura



ENTRE NOSALTRES

E
ls dies 21 i 22 de maig, la Comissió de dret 
penitenciari de l’Il·lustre Col·legi de l’Advoca-
cia de Barcelona va celebrar el I Congrés de 
dret penitenciari. En el citat acte, també es 
van commemorar els 25 anys de formació 

que en aquesta matèria han anat rebent els advocats i 
advocades, per a l’exercici de la defensa del dret fona-
mental, com és el dret a la llibertat.

Donada l’absència de Llei processal i de procediment, 
els lletrats experts en aquesta matèria han de recórrer 
a la Llei d’enjudiciament criminal, i d’aquí que l’objectiu 
d’aquest Congrés va ser analitzar a través de les seves 
taules rodones aquest buit legal i les garanties i reptes 
processals que aquesta situació comporta.

També durant el Congrés es va plantejar la reforma del 
Codi penal que entra en vigor el proper 1 de juliol, en 
el qual s’introdueixen figures i canvis importants en el 
sistema penitenciari, com per exemple la modificació 
de la reforma de l’institut de la llibertat condicional que 
portarà a plantejar-nos fins i tot la naturalesa jurídica de 
l’anomenat quart grau i la tan controvertida introducció 
de la presó permanent revisable.

Un altre dels temes preocupants que es van discutir al 
Congrés va ser el relatiu a l’Estatut de la víctima que 
entrarà en vigor properament i que preveu que l’acusació 
particular pugui actuar davant la jurisdicció penitenciària 
en determinats supòsits pot recórrer determinades reso-
lucions (per exemple la llibertat condicional).

Al Congrés es van abordar qüestions processals que 
no solen ser tractades en formació penitenciària. Amb 
aquest objectiu, els magistrats, jutges, fiscals i advo-
cats que van participar com a ponents ens van donar 
a conèixer el seu posicionament en relació a la “Ido-
neïtat d’un procediment en matèria penitenciària”, “La 
pràctica de diligències de prova”, “La disposició 5a de 
la LOPJ”, “L’abonament de la presó provisional” i “El 
pagament de la Responsabilitat civil”.

Els ponents van coincidir en la idoneïtat d’un procedi-
ment en matèria penitenciària. Cal tenir en compte que 
la Llei general penitenciària es va aprovar fa més de 30 
anys i a dia d’avui no hi ha prevista cap acció legislativa 
per a la seva modificació. La manca de procediment 
genera inseguretat jurídica per a les persones privades 
de llibertat, i és per això que els ponents van coincidir 
en la conveniència del citat  procediment, sense que 
aquest pogués suposar un encotillament i rigidesa  

I CONGRÉS  
DE DRET  
PENITENCIARI
Crònica del I Congrés celebrat per l’ICAB en 
matèria de dret penitenciari on els ponents 
convidats van posar de manifest l’absència 
de regulació i la idoneïtat d’un procediment 
en aquesta matèria, així com van debatre 
sobre la pràctica de diligències de prova, la 
disposició 5a de la Llei Orgànica del Poder 
Judicial i l’abonament de la presó provisional.

Carmen Valenzuela
Diputada de la Junta de Govern
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excessiva, i fins i tot es va apuntar a la necessitat  
d’una Llei d’execució penal.

Pel que fa a les diligències de prova, el dret penitenciari 
manca d’una regulació expressa i és a tenor de la Juris-
prudència Constitucional que s’ha pronunciat sobre la 
idoneïtat de proposar i admetre mitjans de prova més 
enllà dels informes del Centre penitenciari en el tràmit 
del recurs de reforma, sempre que aquests siguin per-
tinents i necessaris, no només en l’àmbit disciplinari, 
sinó també respecte d’altres objectes de controvèrsia 
com pot ser la classificació o permisos, es va generar 
un debat sobre proposar com a prova pericial o docu-
mental, informes socials, criminològics, i psicològics, 
emesos a instància de part i elaborats per professionals 
especialitzats diferents dels professionals de presons, 
com els equips tècnics que assessorin al jutge de vigi-
lància penitenciària.

La disposició addicional 5a de la LOPJ és pràctica-
ment l’única norma de naturalesa processal en matèria 
penitenciària, que també va suscitar controvèrsies a la 
vista de les múltiples interpretacions que pot generar. 
Aquesta dificultat d’aplicació i interpretació de la norma 
processal i la inseguretat jurídica que presenta la possibi-
litat de diferents interpretacions per part dels operadors 
jurídics amb el conseqüent impacte que això comporta, 
incrementa la necessitat de reclamar una llei rituària.

En l’abonament de la presó provisional es va abordar 
un mecanisme d’indubtable impacte en el compliment 
d’una condemna i no exempt de problemàtiques proces-
sals i substantives. En aquest sentit, es va posar de ma-
nifest la problemàtica de la competència d’abonar presó 
provisional en causa diferent quan el penat no ha ingres-
sat a presó, a la vista de l’absència de procediment tant 
en matèria penitenciària com en execució penal.

Un altre tema plantejat va ser el relatiu a l’abonament 
en causa diferent de les mesures cautelars privatives de 
drets, plantejant l’interrogant de si això seria possible 
per aplicació analògica de l’article 58 del Codi Penal.

També van generar debat l’abonament de mesures cautelars 
privatives de drets diferents a les compareixences apud acta 
(retirada de passaport o prohibició de sortir de la província). 

Amb tot això es va posar de manifest la complexitat i 
possibilitats d’un mecanisme de transcendència per al 
compliment de tota pena privativa de llibertat.

En definitiva, aquest primer Congrés organitzat per la 
Comissió de dret penitenciari de l’ICAB ha contribuït a 
analitzar en profunditat les llacunes legals i procedimen-
tals d’aquesta matèria, abordant un plantejament de 
canvi que s’adapti a les necessitats actuals per garantir 
el dret fonamental a la llibertat. 

Inauguració del Congrés de Dret Penitenciari: D’esquerra a dreta: Iñaki Rivera, Gemma Calvet, Germà Gordó, Oriol Rusca, Miguel Ángel 
Gimeno, José Antonio Rodriguez i Carmen Valenzuela.
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fiscalidad y contratación 
pública). Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2015. 
[352(46)Aut] 

CASTRO-GIL AMIGO, JUAN...
[ET AL.] 
Riesgo regulatorio en las 
energías renovables. Cizur 
Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2015. 
[351.824.11(46):620.92Rie]   

GONZÁLEZ PÉREZ, JESÚS (DIR.); 
GONZÁLEZ PÉREZ, JESÚS…
[ET AL.] 
Comentarios a la Ley de suelo: 
texto refundido aprobado por 
Decreto Legislativo 2/2008, de 
20 de junio. 3ª ed. Cizur Menor 
(Navarra): Civitas Thomson Reuters, 
2015. [351.778(46)Com]  

MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, RUBÉN  
La contratación pública 
electrónica: análisis y 
propuestas de transposición de 
las Directivas Comunitarias de 
2014. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2015. [351.712(46):004.7Mar]  

MUÑOZ GUIJOSA, MARIA ASTRID 
La vinculación singular en 
la normativa sobre suelo 
y urbanismo. Cizur Menor 
(Navarra): Aranzadi Thomson 
Reuters, 2015. [351.778(46)Muñ]   

PALOMAR OLMEDA, ALBERTO 
Planificación del empleo 
público e instrumentos 
de flexibilización y 
racionalización. Valladolid: Lex 
Nova Thomson Reuters, 2015. 
[35.087(46):331Pal] 

PAREJO ALFONSO, LUCIANO 
(DIR.) El derecho ante la 
innovación y los riesgos 
derivados del cambio climático. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[351.777.60(46)Der]   

PONS CÀNOVAS, FERRAN 
El nuevo régimen jurídico de 
las costas: ¿contribuirá de 
forma eficaz a la protección y 
al uso sostenible del litoral?. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2015. 
[351.797.3(46)Pon]   

TREJO POISON, MARGARITA 
El contrato de seguro 
medioambiental: estudio 
de la responsabilidad 
medioambiental y su 
asegurabilidad. Cizur 
Menor (Navarra): Civitas 
Thomson Reuters, 2015. 
[347.764.1(46):351.777.6Tre]

DRET CIVIL

BARTOLOMÉ TUTOR, ARÁNZAZU 
Los derechos de la 
personalidad del menor 
de edad: su ejercicio en el 
ámbito sanitario y en las 
nuevas tecnologías de la 
información y comunicación. 
Cizur Menor (Navarra):Aranzadi 
Thomson Reuters, 2015. 
[347.157(46):004.7Bar]   

FERNÁNDEZ GRAU, PEDRO 
PABLO (COORD.); GARCÍA 
PÉREZ, ANA ISABEL; OLIVÁN 
GUILLAUME, HÉCTOR LUIS 
(AUTS.) Propiedad horizontal: 
más de 1.000 cuestiones 
prácticas y formularios. Valladolid: 
Lex Nova Thomson Reuters, 2015. 
[347.238.3(46)(083.2)Pro]  

IÑIGUEZ, PILAR 
El contrato de gestión hotelera. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[347.454.2(46)Iñi]  

eBook  Biblioteca Digital 

LOSCERTALES FUERTES, DANIEL 
Arrendamientos urbanos: 
situación actual de los contratos 
anteriores al 1 de enero de 
1995: disposiciones transitorias 
de la LAU 29/1994. Madrid: 
Sepin, 2015. [347.453.3(46)Los] 

NAVAS, JUAN IGNACIO 
Hipoteca multidivisa: cómo 
conseguir la nulidad parcial del 
préstamo. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2015. 
[347.441(46):347.278Nav]   

PARDO IRANZO, VIRGINIA 
(DIR.); MONTERO AROCA, JUAN 
(AUTS.)…[ET AL.] 
La mediación: algunas 
cuestiones de actualidad. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[347.4/.7(46):304Med]  

PÉREZ GIMÉNEZ, MARIA TERESA 
El patrimonio reservable. 
Cizur Menor (Navarra): Civitas 
Thomsom Reuters, 2015. 
[347.661(46)Per] 

ROSAT ACED, JOSÉ IGNACIO 
(COORD.); BALLESTEROS 
PASCUAL, ARTURO (AUTS.)…
[ET AL.] Gps Propiedad 
horizontal: guía íntegra para 
la administración de fincas. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 
2015. [347.238.3(46)(036)Gps]   

eBook  Biblioteca Digital 
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Recurs electrònic eBook  Llibre electrònic

Per a més informació consulteu el Catàleg de la Biblioteca

SOCIETAT CATALANA 
D’ADVOCATS DE FAMÍLIA 
XII Jornades de Dret de Família: 
sense perdre el sentit jurídic del 
dret de familia. Barcelona: Societat 
Catalana d’Advocats de Família, 
2015. [347.6(46.71)(063)Jor] 

DRET 
CONSTITUCIONAL

GUICHOT, EMILIO (COORD.); 
BOIX PALOP, ANDRÉS (AUTS.)…
[ET AL.] 
Derecho de la comunicación. 
3ª ed. Madrid: Iustel, 2015. 
[342.727(46)(035)Der] 

MARINAS SUÁREZ, DUNIA 
El control iusfundamental 
de los actos legislativos 
de la Unión Europea: una 
aproximación desde el Tribunal 
de Justicia de la Unión 
Europea. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomsom Reuters, 
2015. [DH-342.7(4-672UE)Mar] 

DRET FISCAL

FERRER VIDAL, DIANA 
Las operaciones vinculadas: 
al ajuste secundario. Cizur Menor 
(Navarra): Aranzadi  Thomson Reuters, 
2015. [336.226.112(46)Ferr]   

MARTÍNEZ LAGO, MIGUEL 
ÁNGEL; GARCÍA DE LA MORA, 
LEONARDO; ALMUDÍ CID, JOSÉ 
MANUEL  
Lecciones de derecho financiero 
y tributario. 11ª ed. Madrid: Iustel, 
2015. [336(46)(035)Mar]  

DRET INTERNACIONAL

BERMEJO GARCÍA, ROMUALDO 
La vuelta de Crimea a la madre-

patria: algunas reflexiones a la 
luz del derecho  internacional. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[341.1/.8Ber]  

DONAIRE VILLA, FRANCISCO 
JAVIER; OLESTI RAYO, ANDREU 
(COORDS.) 
Técnicas y ámbitos de 
coordinación en el espacio de 
libertad, seguridad y justicia. 
Madrid: Marcial Pons, 2015. 
[342.717(4-672UE)Tec] 

VACAS FERNÁNDEZ, FÉLIX 
El derecho internacional ante el 
conflicto de Colombia.  
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015.  
[DPI-341.3(861)Vac]   

DRET LABORAL

BENET ESCOLANO, JOSÉ 
La figura jurídica de la 
excedencia voluntaria. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[331.817(46)Ben]   

CASSINI GÓMEZ DE CÁDIZ, 
Javier; FUENTE MORENO, 
Miguel Ángel de la  
Anuario de prevención de 
riesgos laborales: 2015: PRL. 
Valladolid: Lex Nova  
Thomson Reuters, 2015. 
[331.82(46)(058)Cass]   
  
MARÍN BENÍTEZ, GLORIA; 
GONZÁLEZ-FELGUEROSO, 
ÁNGELA (COORDS.); MARÍN 
BENÍTEZ, GLORIA…[ET AL.] 
Fiscalidad laboral: el personal 
de la empresa y su fiscalidad.  
2ª ed. Valladolid: Lex Nova 
Thomson Reuters, 2015. 
[331.101.262(46):336.22Fis]   

PÉREZ DEL PRADO, DANIEL 
La compatibilidad del 
trabajo con la protección por 

desempleo. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2015. [331.68(46)Per]   

eBook  Biblioteca Digital 

PÉREZ PÉREZ, JORGE 
Contratación laboral de 
personas con discapacidad: 
incentivos y cuotas de reserva.  
Valladolid: Lex Nova Thomson Reuters, 
2015. [331.113.59(46)Per]   

RODRÍGUEZ ESCANCIANO, 
SUSANA; MARTÍNEZ BARROSO, 
MARÍA REYES (DIRS.); ÁLVAREZ 
CUESTA, HENAR (COORD.)La 
inserción laboral de las mujeres 
en riesgo de exclusión social. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[331.4(46)Ins]   

TALÉNS VISCONTI, EDUARDO 
ENRIQUE 
El nuevo régimen jurídico  
de la prestación por cese de 
actividad. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2015. [368.412.8(46)Tal]   

eBook  Biblioteca Digital 

DRET MERCANTIL

ARIAS DOMÍNGUEZ, ÁNGEL; 
RODRÍGUEZ MUÑOZ, JOSÉ 
MANUEL (COORDS.); BODAS 
MARTÍN, RICARDO (AUTS.)...[ET AL.]
Medidas de reestructuración 
empresarial del empleo 
público en tiempos de crisis. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomsom Reuters, 2015. 
[35.087(46):331Med] 
 
BATALLER GRAU, JUAN; 
QUINTÁNS EIRAS, MARÍA 
ROCÍO; VEIGA COPO, ABEL 
B. (DIRS.); CASAR FURIÓ, Mª 
EMILIA; SEGUÍ MAS, ELIES; 
VERCHER MOLL, JAVIER 
(COORDS.) 
La reforma del derecho del 
seguro. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomsom Reuters, 
2015. [347.764(46)Ref]
 
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, 
RODRIGO (DIR.); BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO, RODRIGO 
(AUTS.)…[ET AL.] 
La reforma de la Ley de 
propiedad intelectual. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2015. [347.78(46)
Ref] eBook  Biblioteca Digital

 
EGUSQUIZA BALMASEDA, Mª 
ÁNGELES; LARA GONZÁLEZ, 
RAFAEL (COORDS.); 
DOMÍNGUEZ YAMASAKI, Mª 
ISABEL…[ET AL.] 
Operaciones bancarias de 
activo y pasivo en el contexto 
de crisis económica: hacia la 
unificación de la contratación 
privada. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2015. 
[347.755/.759(46)Ope]  
 
SAIZ GARCÍA, CONCEPCIÓN; 
UREÑA SALCEDO, JUAN 
ANTONIO (DIRS.); ALTÉS 
TÁRREGA, JUAN ANTONIO 
(COORD.)...[ET AL.] 
Investigación, docencia 
universitaria y derechos 
de propiedad intelectual. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[331.113.55(46):378Inv]  
 
VIERA GONZÁLEZ, A. JORGE; 
TEICHMANN, CHRISTOPH (EDS.); 
AHERN, DEIRDRE…[ET AL.]  
Private company law reform in 
Europe: the race for flexibility. 
Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomsom Reuters, 
2015. [347.724(4-672UE)Pri]

DRET PENAL

CUERDA RIEZU, ANTONIO
La doctrina Parot, el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos y 
la separación de poderes.  Madrid: 
Iustel, 2014. [343.28(46)Cue]
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DUARTE CUNHA MEDEIROS, 
THAMARA
Inmigración: tratamiento jurídico 
penal en el derecho español. 
Lisboa: Juruá, 2015. 
[343.27(46):351.756Dua]

LÓPEZ LORCA, BEATRIZ
La piratería y otros delitos contra 
la seguridad de la navegación 
marítima. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2015. [343.32(46):347.79Lop]    

eBook  Biblioteca Digital

MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS, 
ELENA B. (DIR.); CADAVID 
QUINTERO, ALFONSO (AUTS.)…
[ET AL.]
Régimen jurídico de la violencia 
de género en Iberoamérica 
y España: un estudio de las 
leyes integrales de segunda 
generación.  
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2015. 
[343.615(46:7+8)Reg]  

VIDALES RODRIGUEZ, CATY 
(DIR.); FABRA VALLS, MODESTO 
(COORD.); BLASCO DÍAZ, JOSÉ 
LUIS (AUTS.)…[ET AL.]
Régimen jurídico de la prevención 
y represión del blanqueo de 
capitales. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2015. [343.537(46)Reg]   

eBook  Biblioteca Digital

VILLACAMPA ESTIARTE, 
CAROLINA (COORD.)
Delitos contra la libertad e 
indemnidad sexual de los 
menores: adecuación del 
derecho español a las demandas 
normativas supranacionales de 
protección.  
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2015. 
[343.546(46)Del]

DRET PROCESSAL

CALAZA LÓPEZ, SONIA
Procesos de familia y división 
de patrimonios. Cizur Menor 
(Navarra): Civitas Thomson 
Reuters, 2015. [347.919(46)
(035):347.6Cal]  

FERNÁNDEZ LEÓN, ÓSCAR
El abogado y los honorarios 
profesionales: una visión 

práctica: manual completo para 
la eficaz fijación, contratación 
y cobro de los honorarios. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2015. 
[347.965.7(46)Fer]  

HERRERO PEREZAGUA, 
JUAN FRANCISCO (DIR.); 
BANACLOCHE PALAO, JULIO 
(AUTS.)...[ET AL.]
Coherencias e incoherencias de 
las reformas del proceso civil. 
Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomsom Reuters, 2015. 
[347.91(46)Coh]

MARÍN CASTÁN, FRANCISCO 
(DIR.); MEDRANO SÁNCHEZ, 
JUAN IGNACIO (AUTS.)…[ET AL.]
Comentarios a la Ley de 
enjuiciamiento civil. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2015. 3 vol. [347.91(46)Com]  

eBook  Biblioteca Digital

ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, 
GUILLERMO
El derecho a no incriminarse. 
Cizur Menor (Navarra): Civitas 
Thomson Reuters, 2015. 
[347.9(46):342.722Orm]  

SÁNCHEZ STEWART, NIELSON 
Evolución del término “abogado” 
a través del diccionario de la Real 
Academia Española. Granada: 
Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación, 2015. [807.C32/12]

RECENSIONS

 
GONZÁLEZ CUSSAC, JOSÉ L. (DIR.); 
MATALLÍN EVANGELIO, ÁNGELA;  
GÓRRIZ ROYO, ELENA (COORDS.)
Comentarios a la reforma  
del Código Penal de 2015. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[343.2(46)Com]   

eBook  Biblioteca Digital

 
 
 

 

La reforma del Codi Penal de 2015 comporta canvis intensos i extensos: 
la introducció de la pena de presó permanent revisable, la transformació 
de les regles penològiques, del règim de suspensió, substitució, 
llibertat condicional, antecedents penals o comís ampliat entre 
d’altres. També hi ha canvis en el tractament de l’homicidi i assassinat; 
delinqüència sexual; detencions i segrestos i gran part dels delictes 
contra la llibertat sexual. Són rellevants igualment les modificacions 
dels delictes patrimonials i socioeconòmics i també en altres matèries, 
com són els delictes contra l’Administració Pública, la de Justícia, salut 
pública, medi ambient, atemptat i resistència, etc. En aquesta obra, 
dirigida pel catedràtic José Luis González Cussac, s’analitzen aquestes 
modificacions amb la participació de 40 especialistes en Dret Penal.

 
HOCES ÍÑIGUEZ, JOSÉ RAMÓN DE 
(COORD.); PARRIEGO, ÁLVARO (AUTS.)…
[ET AL.]
Medidas cautelares y ejecución 
de sentencias en la litigación con 
Administraciones Públicas.    
Las Rozas (Madrid): La Ley, 2015. 
[351.95(46):347.952.45Med]

 
 
 

Aquest llibre tracta de dur a terme una exposició completa dels aspectes 
principals de les mesures cautelars i de l’execució de sentències en 
la litigació amb les Administracions publiques en diferents seus, com 
la jurisdicció del contenciós-administratiu, la jurisdicció civil, procesos 
davant el Tribunal Constitucional, Tribunal de Justícia de la Unió Europea, 
tribunal Europeu de Drets Humans o fins i tot en el marc de procesos 
arbitrals nacionals i internacionals.
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TOTS JUNTS EN LA TEVA DEFENSA

Comunicació realitzada 
per l’advocat en la què 
es posi en coneixement 
de l’ICAB un anormal 

funcionament de          
les Administracions 

Públiques.

Incidències Diputat de Guàrdia Defensor del col·legiatEmparament col·legial

Sol·licitud d’intervenció 
d’un membre de la Junta 

de Govern segons un 
torn rotatiu de guàrdia 

per auxiliar les persones 
col·legiades.

Intervenció pels casos 
en els què l’advocat en 
l’exercici professional, 
hagi sentit greument 

coartada la seva           
independència o 

llibertat d’expressió.

Per a la resolució de totes 
aquelles queixes que les 

persones col·legiades 
formulin en relació amb 
l’anormal funcionament 

dels serveis col·legials. Les 
seves funcions són de caire 

únicament administratiu.

TELÈFON VERMELL

900 500 301
GRATUÏT I EXCLUSIU PER AL COL·LEGIAT

CIUTAT DE LA
JUSTICIA



Ara pots gaudir de més de 300 ofertes.
Visita la nova web del Club ICAB.

www.clubicab.cat

PREU ESPECIAL

-25%

PREU ESPECIAL

-10€

PREU ESPECIAL

GRATUÏTA

-10%

DES DE 5%

-3€

GRATUÏT

PREU ESPECIAL

PREU ESPECIAL

FINS A 5%

-3€

-10%

-10€

CLUB ICAB





ANUNCIS

OFERTES

LLIBRES

Ofereixo gratuïtament: 
Aranzadi legislació: 
1930/87; RJ de Catalunya, 
legislació i jurisprudència: 
1983/2011; Gaceta fis-
cal: 1984/2009; Pere. Tel. 
934241540.

Vendo todo encuadernado: 
Diccionario Legislación y 
Nuevo Diccionario Legisla-
ción, Aranzadi, 40 tomos; 
La Ley, 1980/1993, 73 
tomos; Impuestos,  
15 tomos, 1985/1992;  
Jurisprudencia Aranzadi, 
104 tomos. Tel. 636960868,  
fdomingo@ub.edu.

DESPATX A COMPARTIR

Aragó/Pg. de Gràcia, 11 m2, 
250 euros + gastos, secre-
taria, conserje, sala juntas 
común de 29 m2. Jordi 
676972089.

Arc del Triomf, despacho 
virtual 120 euros IVA incl. 
Domicilio profesional + 
secretaria, servicios, telé-
fono, agenda, utilización 
amplia de Sala de Juntas. 
932316503 Sheila.

Aribau/París, despatx indi-
vidual, finca regia, telèfons, 
adsl, sala de junta. 200 
euros /mes. Tel. 932651411.

Av. Diagonal/Muntaner 110 
euros/mes. Oficina virtual 
sense límits. Sales de vi-
sites i juntes, domiciliació, 
correspondència, trucades, 
fax, fotocòpies i wifi . Tel. 
932007805.

Av. Mistral, BCN, 11m2, 
interior, amb a/a, sense 
moblar, ADSL, fotocopia-
dora, impressora, fax, es-
càner, 170 euros + IVA. Tel. 
934513515/639076194.

Balmes 188, 4-1 Oficina 
virtual de diseño, domi-
ciliación social y fiscal, 
recepción notificaciones, 
recepcionista, wifi, fax, Sala 
de Juntas. 100 euros/mes. 
Tel. 934157159.

Balmes/Diputació,  22 m2 
aprox. 360 euros/mes, 
trucades a fixes inclòs i re-
cepció/enviament de faxos. 
Recepció pels matins. Tel. 
663011463.

Balmes/Valencia, todos 
los servicios, 3 despac-
hos 15/20/25 m. Precio 
a convenir. Posibilida-
des de colaboración. Tel. 
934155690.

Balmes/Vía Augusta, 9 
m2, 200 euros, servicios 
incluidos: fax, centralita, 
sala juntas, tel. Individual 
llamadas a fijos nacional, 
wifi. Posible colaboración. 
Tel. 639250329.

Bruc/Consell de Cent, exte-
riores y luminosos de 20 y 
30 m2. 500/800 euros res-
pectivamente. T/Servicios 
incluidos, Sala J. y Secre-
taria. Amueblados. Tel. Eva. 
934875053.

Bruc/Mallorca despacho a 
compartir por las tardes, 
sala de juntas, mobiliario 
y adsl, 150 euros/mes, 
excepto servicios. Tel. 
932070208.

Calella, despatx a compar-
tir. Exterior, 120 m2, dos 
banys, office, sala juntes, 
moblat, pcs, fotocopiadora, 
escàner, a/a, tel, internet, 
xarxa.  250 euros tot. Tel. 
667086495.

Casanova/Aragó. Conserge. 
Amueblado. ADSL. Sala de 
espera. 200 euros/mes . 
639306378.

Av. Carles III n, 50-52, 195 
euros/mes; despacho indivi-
dual, muy bien comunicado, 
próximo a la CJ, climatiza-

do, parquet, conserje, etc. 
Tel. 649348129.

Despatx enfront ICAB a 
temps parcial. Recepció 
de trucades i agenda de 
visites. Dret a sala. També 
possibilitat de despatx virtu-
al. Tel. 934570000.

Diputació. Sala de Juntes, 
Recepció. Avis de notifica-
cions. Fax. Preu 60 euros. 
Ideal per començar en 
l’exercici de la professió. 
Tel. 686898917.

Muntaner. Despatx indivi-
dual moblat o no, inclou: 
secretaria, aigua, llum, 
gas, fibra óptica, trucades, 
còpies, sala juntes, office, 
neteja. Col·laboració. Olga 
933682567.

Pg. St. Joan/Arc Triomf.  
200 euros/mes. Secretària, 
internet, i serveis bàsics.  
Sala de juntes. Telèfon:  
Mireia, 669884681,  
mireia.segarra@yahoo.es

Pau Claris/Provença, des-
patx amb tots els ser-
veis i sala de juntes. 320 
euros/mes. Iolanda. Tel. 
692030579.

Pg. de Gràcia/Av.  Diagonal, 
amb porter. Despatx gran, 
llum natural. Tots els serveis 
inclosos. 2 sales de juntes. 
Possible col·laboració. Tel. 
932426252.

Rbla. Catalunya 117. Lumi-
noso vistas a rambla de 
Catalunya. Amueblado 400 
euros + gastos. Otros 5 abo-
gados en el bufete. Diego, 
649758634.

Rbla Cat, Aragó/Valencia. 
Despacho con recepcio-
nista, wifi, sala de juntas, 
ofice. 250 euros/ mes. 
Todos los gastos incluidos. 
638072458. Carolina

Roger de Llúria, 100 
euros. Despacho virtual, 
sala de juntas, gastos 

incluidos: secretaria, aten-
ción clientes, adsl. Tel. 
933437040.

Roger de Llúria/Av. Dia-
gonal, 15 m2, amueblado, 
sala de Juntas, conserje, 
teléfono en las mañanas. 
Incluido: Agua, luz, limpi-
eza, ADSL. Tel. 685134608 
http://www.idealista.com/
inmueble/30032508/ “

Roger de Llúria/Provença. 
15 m2, portero, cerca del 
ICAB, dos Salas de Juntas 
para visitas. 250 euros (su-
ministros y limpieza inclui-
dos). Tel. 605677016.

Roger de Llúria/Valencia, 
20m2 en finca regia, con-
serje. 550 euros, incluidos 
agua, luz, adsl y limpieza. 
Tel.687031909.

Roselló 188, 100 euros/
mes, despacho virtual de 
diseño, servicios: Secre-
taria a su disposición, sala 
juntas, recepción, notifica-
ciones, llamadas, cor-
reo, fotocopias, wifi. Tel. 
610430108.

Trav./Balmes, amueblado, 
recepcionista, portería, 
todos servicios inclui-
dos, luz, agua, limpieza, 
llamadas a tel. fijo/móvil, 
200 euros. Ignasi, Tel. 
666533913.

Trav. De Gràcia/Casanova. 
9 m2 aprox. Conserge. 
Despeses incloses: tel., 
fax, ADSL, a/a, Recepció, 
Sala jtes. Posib. colabr. 
700 euros/mes. 934140820 
Giselle.

Trav. De Gràcia/Sardenya. 
despatx totalment equipat. 
Sala de Juntes, telèfon, 
fax, ADSL, a/a, mobles. 
Possible col·laboració. Preu 
a convenir. Tel.616981915 , 
Josep Mª.

Trav. De Gràcia/Tuset. 
20m2, llum natural, bufet 
de 250m2, zones comuns: 
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a/a, sala juntes, s. espe-
ra, cuina, adsl, fax, neteja. 
Reformat. Preu convenir. 
Tel.670765257.

Tuset, despatx individual 
d’alt stànding a laboralista, 
fiscalista o administrati-
vista. Interessen col·labo-
racions. Secretària tot el 
dia. Preu a convenir. Tel. 
932326875.

Tuset /Travessera, 2 despat-
xos amb tots els serveis: 
600 euros/20mts.  400 
euros/10mts. Conserge. 
Sala juntes, office, recep-
ció a compartir. Mireia. 
934156280.

València/Pg. de Gràcia, des-
patx advocats tot equipat 
per hores, migdia o dies. 
Preus competitius. Contac-
te Gemma 620725050.

València/Pg. Gràcia. Con-
serge. Reformat. Exterior.  
Tots els serveis. Moblats/
diferents preus. Possible de 
col·laboració. 652583534-
651663444.

València 243/Rb. Cat/Pg. 
Gràcia, 100 euros, despatx 
virtual. Serveis: sales de 
juntes, recepció, gestió de 
notificacions, trucades i 
correu, fotocòpies, wifi. Tel. 
932722949.

Via Laietana/Fontanella, 4 
despachos exteriores. De 
20 a 15m2. Desde 450 eu-
ros+iva. Incl. agua, luz, etc, 
fibra opt, sala de juntas. 
Cocina. Reformado. Tel. 
620340854.

Vía Laietana/Urquinaona, 
despacho virtual. 2 Salas 
de Juntas. Domiciliación. 
Gestión de correspondencia 
y notificaciones, fax, fotoco-
piadora, 50 euros/mes. Tel. 
670885724.

Vilafranca del Penedès , 
90m2, finca règia, centra-
leta, xarxa informàtica, sala 
de juntes, fax, arxiu inde-

pendent. Possibles col·labo-
racions  300 euros/mes. Tel. 
670303279.

Zona Tres Torres, despacho 
a profesional con experi-
encia mínima de 5 años. 
Colaboración en temas pro-
fesionales. 600 euros/mes. 
Mariona. 932063134.

DESPATX PER LLOGAR  
I VENDA

Llogo despatx, 135m2, 
Provença, 312, 3r 1a, equi-
pat, 4 despatxos, sala de 
juntes, recepció, c/a/a, 
arxius, moblat, bany/
dutxa. 1.350/1.300 euros/
mes, negociable. Tel. 
935402276/667452893.

Lloret de Mar, centre. 
Lloguer despatx cèntric, 
moblat de 48 m2. Per en-
trar a treballar. Amb totes 
les instal·lacions. Tel. 
972364438.

Alquilo despacho Av. Di-
agonal/Francesc Macià, 
120m2, exterior. Conserje 
las 24h. 4 ascensores. 
1.500 euros/mes. Tel. 
934393934.

Se vende despacho zona 
Plaza España, muy bien 
comunicado, 105 m, par-
quet, en buen estado, 
amueblado, muebles tam-
bién en venta. Precio a 
convenir. Joan 605251553.

Vendo local 40 m2 en 
Igualada, 49.000 euros. 
Alquiler 250 euros + 40 
euros comunidad. Cocina, 
baño y terraza. Posibilidad 
de subrogación de hipote-
ca. Tel. 679782042.

 
COL·LABORACIONS

Abogada con despacho en 
Barcelona ofrece colabora-
ciones en Civil/Familia. Tel. 
622629293.

Abogada, 10 años de experi-
encia, despacho propio en 
BCN, ofrece colaboraciones 
en civil general, familia, hi-
potecario, mercantil y penal. 
Contactar: anaperez@icab.es

Abogada especializada en 
penal, despacho propio en 
BCN, ofrece colaboracio-
nes y/o sustituciones. Tel. 
606756940.

Abogada ejerciente especi-
alista en Penal y Perito Judi-
cial Calígrafo. Posibilidad de 
entrega urgente de dictá-
menes. Tel. 676486820. 

Abogada laboralista, 
despacho propio, ofrece 
colaboraciones en procedi-
miento laboral y de gestión 
de personal: nóminas, con-
tratos, etc. Tel. 607015515

Advocada amb experièn-
cia en dret penal i família, 
ofereix col·laboracions. Tel. 
666391099.

Advocat/Economista col-
legiat i Auditor ROAC, 15 
anys d’experiència, ofereix 
col·laboracions en auditoria 
de comptes, verificacions 
comptables, etc. Daniel. Tel. 
610710311.

Despacho zona Prime Bar-
celona especializado desde 
el año 2000 en Derecho 
Mercantil, Procesal, Cons-
trucción, Civil y Familia, 
ofrece colaboraciones. Pilar, 
tel. 934802919.

Despacho especializado 
en dcho procesal, civil, 
mercantil y familia, se 
ofrece para colaborar en 
dichas materias. Contactar 
Tel. 932155695/ dcarrillo@
dc-abogados.com

Especialista en Extranjería 
y Procesal, 15 años  de 
experiencia, distintos colec-
tivos de inmigrantes, ofrece 
colaboraciones en Extran-
jería, Penal y Familia. Tel. 
627046767.

Llicenciada en dret, experi-
ència en assessorament 
en violència de gènere i de 
família voldria col·laborar en 
despatx en horari de tardes. 
Tel. 606256945. Silvia.

Ofrezco colaboración en 
materias de Procedimiento 
Laboral, Penal, Extranjería, 
gestión de nóminas y de 
personal, RRHH y docencia. 
Mónica 681253411.

Ofrezco colaborar en 
temas de extranjería. Tel. 
663011463.

DIVERSOS

Vendo piano modernista. 
Chassaigne Freres, negro, 
cuerdas cruzadas. Teclado 
de marfil y ébano. En buen 
estado. Afinado. 900 euros. 
Teresa. Tel. 600361636.

Bufete Perera. Abogados. 
API. Precisa pisos en Bar-
celona. Excelentes clientes, 
seriedad y solvencia: jueces, 
médicos, profesores univer-
sidad. Tel. Rosa 606325105 o 
rosa@bufeteperera.es

Vendo piso amueblado en 
Vilanova i la Geltrú de 110 
m2, 4 hab., 2 baños, cocina, 
comedor, etc. Cerca de 
Estación Renfe y centro. 
Tel. 62853665; juricano@
telefonica.net

Alquilo plaza parking en 
edificio contiguo a Ciudad 
de la Justicia, Aprestadora, 
35. 50 euros + iva/mes. Tel. 
932170053.

Casa venda 85 m2 quatre 
vents. Any 1992. Terreny 
980m2 jardí i fruiters. Garat-
ge/traster 25 m2. Terrassa 
cob. 20 m2. Entre Breda i 
Hostalric. 135.000/euros. 
Negociables. 654697986.

Despatx d’advocats amb 
clients inversors estran-
gers cerquem propietats 
verticals en venda a BCN 
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ciutat. Només directe de 
propietari o el seu advocat/
da. mlagarda@casualadvo-
cats.com

Vendo piso en Igualada 112 
m2, ascensor, amueblado, 
gas, aire, salón 35 m2, caja 
fuerte, jardín comunitario, 
parking. 199.000 euros ne-
gociables. Tel. 679782042.

Empresa de servicios jurí-
dicos se ofrece para colabo-
raciones en Asesoramiento 
y Gestión Fiscal-Tributaria, 
Contable y Laboral. Tel. 
600084868. Juan Carlos.

Piso en alquiler temporal 
en Sarria/Pedralbes, ideal 
profesionales o estudiantes. 
Amueblado/equipado para 
entrar a vivir. 70 m2, 3 hab., 
2 cama doble+1 individu-
al. a.p_m2@yahoo.es. Tel. 
600258670. 

Advocat exercent i amb 
software propi, es fa càrrec 
de la gestió integral del 
àmbit laboral/fiscal/conta-
ble per pymes o despatxos. 
Presencial o a distància. Tel. 
609380954.

Alquilo local comercial en 
Pg. Zona Franca/Fonaria/
Mercado de la Marina, 
parada de Bus y semáforo. 
80 m2 y 125 m2 de sóta-
no (con o sin sótano) Tel. 
616457430 Anna.

Alquilo dúplex 55 mts2, 2 h 
dobles, baño, salón, chime-
nea y cocina equipada, en 
Roda de Isábena (Huesca). 
250 euros/mes / anual; julio/
agosto 550 euros/mes, 
otros consultar. 608893685 
Montse

Casa unifamiliar, 210m2 en 
venda a Cornellà/casc antic. 
baixos amb sortida jardí, 5 
hab., i 6 estàncies, bany i 
cuina. 320.000 euros. Tel. 
609135624.

Mesa despacho única de 
cerezo en muy buen esta-

do, 4 cajones, diseñada por 
ebanista. 180x83. Precio a 
convenir. Envio fotos. Tel. 
Mercedes 609 721 986.

Vendo Land Rover Freelan-
der, HSE, motorBMW 1900/
cm3. 2004/109.000 kms/
tapicería cuero/negro metal/
portaesquies/juego ruedas 
invierno/techo solar/cargador 
CD/siempre garaje. 6.000 
euros. Tel. 629065679.

Vendo Mercedes C220C-
DI, diesel, 2012. Todos los 
extras. 30.000km. Una sola 
propietaria. Siempre en 
parking, muy buen estado. 
Se puede revisar en casa 
Mercedes. Tel. 697377776.

Compro quadres de firma: 
Mir, Grua Sala, Rusiñol, 
Nadal, Amat, etc, de par-
ticular a particular, paga-
ment al contat. Miquel, Tel. 
676555112.

Venc casa amb piscina  a 
Segur de Calafell, 250 m2 
de habitatge: 4 hab., 3 
banys, saló de 35m2, llar de 
foc. Garatge 2 cotxes. Jardí 
privat . Oportunitat. Tel. 
616980009.

Les Corts/Pedralbes. Vendo 
apartamento, 50m2, 2 hab. 
1 baño, sala/cocina integra-
da, balcón/terracita; lumi-
noso, conserje, parking. Illa 
Diagonal, 209.000 euros. 
Maria. 656747542.

 

DEMANDES

DESPATX A COMPARTIR

Busco despacho alquiler, 
sin muebles, metros míni-
mo 11, 250 euros/IVA. Tel. 
616192004.

Falta penalista o fiscalista. 
250 euros + IVA + subminis-
tres). Princep d’Astúries/Sant 
Eusebi. Tel. 630475141.

Abogada colegiada en Paris 
y Barcelona busca compañe-
ro/a para compartir despac-
ho en Enric Granados con 
Mallorca (70m2, 2 despac-
ho + sala de juntas). Tel. 
671429550.

Abogada busca compañero/a 
para compartir despacho con 
precio a convenir, muy buena 
imagen en Muntaner/Vía Au-
gusta (70m2 con sala de jun-
tas), con todos los servicios 
y conserje. Tel. 619711741.

Av. Diagonal/Balmes. Busca 
para compartir Civilista/ fis-
calista dedicado a Internaci-
onal. Precio a negociar. Tel. 
609356165.

Busco compañero/a, especi-
alidad en laboral/penal, para 
compartir despacho y/o co-
laboraciones en Sant Boi de 
Llobregat, www.teofilojime-
nez.com. Enviar mail tjime-
nez@teofilojimenez.com

Busco advocat o procurador 
per compartir despatx a Ba-
dalona centre. En funció de 
les necessitats de cadascú. 
Wifi. 200 euros/mes. Tel. 
656964203.

Busquem professionals 
per compartir despatx de 
80m2 a la Rbla. de Gavà. Tel. 
936389715/609480121.

Mandri, busco procurador/a 
o letrado/a para establecerse 
en despacho mutidisciplinar, 
con/ sin cartera clientes. 
Todos servicios incluidos. Tel. 
670804813.

Busquem professionals per 
compartir despatx de 60m2 
ubicat a la Pl.Catalunya de 
Girona. interessats trucar al 
Tel. 636173626.

Proyecto ‘coworking’ falta 
penalista o fiscalista. 250 
euros + IVA + suministres. 
Princep d’Asturies/Sant 
Eusebi, Linea 3/Fontana. Tel. 
630475141.

Pl.  Dr. Letamendi/Enrique 
Granados: auditor y letrado, 
buscan compañer@s para 
compartir gastos en despac-
ho de próxima apertura. 
Preferencias: fiscal, labo-
ral, penal económico. Tel. 
625455666.

Busco compartir i col·labo-
rar despatx a Barcelona i 
zona Garraf. Adm., Labo-
ral, Mercantil, dedicació 
preferent Pocessal, Civil 
i Família. Tel. 679356206/ 
cvalestrini@icab.c

Busco abogado/gestor para 
alquilar despacho en Mont-
cada i Reixac. Necesito 
colaborador para cartera de 
impagados y extranjería. 
Ingresos garantizados. Adsl, 
luz, agua. 145 euros. Tel. 
626741860.

Bufet d’advocats cerca 
col·laboradors en diferents 
àrees per tal de oferir un 
servei multidisciplinar a 
BCN ciutat.  Tel. 639198553.

Som un despatx mitjà ubi-
cat a Gavà (Baix Llobregat) 
i ens agradaria col·laborar 
amb fiscalista amb amplis 
coneixements comptables i 
societari. Tel. 936333580.

Busco colaborar en despac-
ho penalista por las maña-
nas. Garantizo seriedad y 
compromiso. Tel. 65405402.

Compartiría despacho dos 
tardes y tres mañanas 
160euros/mes. Exterior, 
15m2 + recepción con 
recepcionista wifi y todos 
los gastos incluidos. Sala 
juntas. Tel. 638072458.

Despacho a compartir, 
precio simbólico o colabo-
raciones externas, se prima 
ejerciente joven, experien-
cia TIC, con ganas de pros-
perar y compartir objetivos 
y cartera. Tel. 649895133.



NUNCA HUBIESES 
IMAGINADO QUE A SUS 
25 AÑOS TE PUDIESE 
INSPIRAR TANTA 
CONFIANZA

TE PRESENTAMOS INFOLEX, 
EL SOFTWARE DE GESTIÓN MÁS 
COMPLETO, EFECTIVO Y SEGURO PARA 
ADMINISTRAR LA ACTIVIDAD DIARIA 
DE TU DESPACHO

GESTIÓN DE
EXPEDIENTES

GESTIÓN EFICIENTE 
DE AGENDA, 

VENCIMIENTOS Y 
SEÑALAMIENTOS

FACTURACIÓN 
(Minutación e Igualas)

GESTIÓN ECONÓMICA 
DEL DESPACHO

SINCRONIZACIÓN 
CON LEXNET

CÁLCULO DE 
INTERESES LEGALES

SOLICITA INFORMACIÓN Y PRUEBA GRATIS ARANZADI INFOLEX 
en el 900 404 047 o en www.aranzadi.es/aniversario-infolex
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