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1. Pots disposar dels estalvis a partir del primer any. Del primer al segon any, s’aplica un 2,5% de penalització; del segon al tercer any, un 1%, i
a partir del tercer any, no hi ha cap tipus de penalització. A partir del cinquè any, no s’ha de tributar pels rendiments.
2. 90% de la rendibilitat mitjana de les inversions assignades al Pla Universal des del 2005, any en què es va crear. Assignada
al Plan Universal l’any 2014 va ser d’un 5,22%.
3. Aquest exemple és de caràcter informatiu. Els termes corresponents queden supeditats a la normativa legal, estatutària i reglamentària
vigent. La simulació s’ha fet amb hipòtesis de rendibilitat del 5% a llarg termini, que es pot modificar trimestralment en funció de la rendibilitat financera esperada de les inversions.

EDITORIAL

3 ANYS CONTRA LES TAXES
I 50 ANYS DE L’ESCOLA
DE PRÀCTICA JURÍDICA
Ja han transcorregut tres anys des que es va aprovar la Llei 10/2012 de les taxes judicials. D’aleshores
ençà, l’ICAB s’ha manifestat reiteradament en contra
d’aquesta mesura a l’entendre que s’estava vulnerant
el principi de la tutela judicial efectiva. A començaments d’aquest any, un Reial Decret llei promulgava
l’exempció de la taxa judicial per a les persones físiques. Ja ho dèiem aleshores i ho reiterem ara: aquesta
taxa no ha estat suprimida. Aquesta taxa encara l’han
de suportar les petites i mitjanes empreses. Aquella
exempció va ser un primer pas, important, que reconeixia la necessitat d’atendre la situació econòmica desfavorable d’un nombre important de ciutadans que, no
sent beneficiaris del dret d’assistència jurídica gratuïta,
rebien l’impacte del sistema de taxes per a l’exercici de
la potestat jurisdiccional. Fins a la seva supressió, seguim posicionant-nos en contra d’aquesta taxa a la qual
han de fer front aquestes empreses.
Ho fem perquè defensem els interessos dels ciutadans. És l’essència de la nostra professió. És una
defensa que duem a terme en el nostre dia a dia, arran
d’una formació que vam rebre inicialment i que continuem rebent. Perquè el dret està en constant canvi, per-

J. Oriol Rusca i Nadal,
Degà de l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona

què s’adapta a les noves necessitats, als nous temps.
I nosaltres, professionals responsables de la qualitat
del nostre exercici, estem en formació permanent.
I en aquesta formació, inicial, constant i permanent
hi ha contribuït de manera cabdal l’Escola de Pràctica Jurídica. Moltes promocions, molts companys i
companyes que des de les aules de l’ICAB han rebut
una part important de la seva formació com a professionals del Dret, per dur a terme aquesta feina. I per
això, ho celebrem. I molt. Amb una decoració especial
als edificis de l’ICAB, amb una escultura moderna, que
vol simbolitzar un homenatge als 50 anys d’història i
als seus alumnes i professors que l’han fet possible:
50 anys que fem advocats i advocades. Com és
habitual, serà a la Festivitat del nostre patró, Sant Raimon de Penyafort, un dels moments culminants de la
commemoració d’aquest mig segle de singladura de
la nostra Escola de Pràctica Jurídica, que ha aportat i
aportarà als nous Graduats en Dret una sòlida base de
les competències professionals. El nostre agraïment
per a tots els professionals, que des dels diferents
vessants, organitzatiu i de formació, fan possible el
dia a dia de l’Escola.

MónJurídic és una publicació editada per l’Il·lustre Col·legi
de l’Advocacia de Barcelona amb la finalitat de ser l’òrgan
informatiu i d’expressió dels seus col·legiats/des.
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NOVETATS
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Llei Orgànica 14/2015, de 14
d’octubre, del Codi Penal Militar
(BOE núm. 247, 15.10.2015).
Llei Orgànica 15/2015, de 16
d’octubre, de reforma de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, per a l’execució
de les resolucions del Tribunal Constitucional com a garantia de l’Estat de
Dret (BOE núm. 249, 17.10. 2015).
Llei Orgànica 16/2015, de 27
d’octubre, sobre privilegis i immunitats dels estats estrangers, les
organitzacions internacionals amb seu
o oficina a Espanya i les Conferències
i Reunions internacionals celebrades a
Espanya (BOE núm. 258, 28.10.2015).
Llei 44/2015, de 14 d’octubre,
de societats laborals i participades
(BOE núm. 247, 15.10.2015).

el cessament d’activitat de les empreses individuals (BOE núm. 248,
16.10.2015).
Reial decret 924/2015, de 16
d’octubre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’organisme autònom Institut
d’Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa (BOE núm. 249,
17.10.2015).
Reial decret 840/2015, de 21 de
setembre, pel qual s’aproven mesures de control dels riscos inherents
als accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses (BOE
núm. 251, 20.10.2015).
Reial decret 948/2015, de 23
d’octubre, pel qual es regula l’Oficina de Recuperació i Gestió d’Actius
(BOE núm. 255, 24.10.2015).

Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de voluntariat (BOE núm. 247,
15.10. 2015).

Reial decret 949/2015, de
23 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del Registre Nacional
d’Associacions (BOE núm. 255,
24.10.2015).

Llei 47/2015, de 21 d’octubre,
reguladora de la protecció social de
les persones treballadores del sector
marítim-pesquer (BOE núm. 253,
22.10.2015).

Reial decret legislatiu 2/2015,
de 23 d’octubre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de l’Estatut
dels Treballadors (BOE núm. 255,
24.10.2015).

Reial decret 867/2015, de 2
d’octubre, pel qual es regulen les especificacions i condicions per a l’ocupació
del Document únic electrònic per al
cessament d’activitat i extinció de les
societats de responsabilitat limitada i

Reial decret legislatiu 3/2015,
de 23 d’octubre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei d’Ocupació
(BOE núm. 255, 24.10.2015).

Reial decret legislatiu 4/2015,
de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei del Mercat de
Valors (BOE núm. 255, 24.10.2015).
Decret 223/2015, de 6 d’octubre, paper qual s’aproven a els
Estatuts de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (DOGC
núm. 6976, 15.10.2015).
Instrucció 2/2015, de la Fiscalia
General de l’Estat, sobre directrius
inicials després de l’entrada en
vigor de la nova Llei de la Jurisdicció Voluntària. Pàgina web de la
Fiscalia General de l’Estat.
Ordre HAP/2118/2015, de 9
d’octubre, per la qual s’aprova el
model 280, “Declaració informativa anual de Plans d’Estalvi a llarg
termini” i s’estableixen les condicions i el procediment per a la seva
presentació, i es modifica l’Ordre
de 17 de novembre de 1999, per
la qual s’aproven els models 128,
en pessetes i en euros, de declaració-document d’ingrés i els models
188, en pessetes i en euros, del
resum anual de retencions i ingressos a compte de l’impost sobre la
Renda de les Persones Físiques,
de l’Impost sobre Societats i de
l’Impost sobre la renda de no
residents corresponent a establiments permanents, en relació amb
les rendes o rendiments del capital
mobiliari procedents d’operacions
de capitalització i de contractes d’assegurança de vida o invalidesa, així
com els dissenys físics i lògics per
a la substitució dels fulls interiors

Actualitat
AMPLIACIÓ DE
LA LEGISLACIÓ

ÚLTIMAS REFORMAS DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
Jorge Navarro Massip
Col·legiat núm. 18.787

Juan Segarra Monferrer
Col·legiat núm. 30.808

Durante el año 2015, a fin de dar
respuesta rápida a diversas directivas europeas, se han aprobado y
publicado hasta un total de cinco
leyes que reforman la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De todas ellas,
sin embargo, únicamente serán objeto del presente artículo las reformas operadas por la Ley Orgánica
13/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para el fortalecimiento de las
garantías procesales y la regulación
de las medidas de investigación
tecnológica (I); y la Ley 41/2015, de
5 de octubre, de modificación de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, para
la agilización de la justicia penal y
el fortalecimiento de las garantías
procesales (II).
La ley 13/2015, cuya entrada en
vigor se produjo en fecha 1 de noviembre de 2015, tiene por objeto
trasponer la Directiva 2013/48/UE e
introduce, como novedades más importantes, la figura del investigado o
encausado; la entrevista reservada
con el letrado y el acceso al atesta-

do antes de la declaración policial; y
la confidencialidad de las comunicaciones entre el defendido -investigado o encausado- y su Letrado.
Por su parte, la Ley 41/2015, cuya
entrada en vigor se producirá el
próximo día 6 de diciembre de 2015,
traspone la Directiva 2015/42/UE y
tiene por objeto la “agilización de la
justicia penal y el fortalecimiento de
las garantías procesales” e introduce, como modificaciones más significativas, una nueva regulación de
la conexidad delictiva; una duración
temporal máxima de las instrucciones penales; y una nueva instancia
de apelación ante la Sala Civil y
Penal de los Tribunales Superiores
de Justicia o ante la Sala de apelación de la Audiencia Nacional.

I. REFORMAS OPERADAS
POR LA LEY ORGÁNICA
13/2015, DE 5 DE OCTUBRE.
1. La primera modificación consiste
en la sustitución de los términos
«imputado» y «procesado» por los
de «investigado» y «encausado».
2. La segunda, muy importante y
garantista, es la regulación expresa
y extensiva del ejercicio del derecho
de defensa recogido en el art. 118
LECrim. Particularmente destacables son el derecho a ser informado de los hechos que se atribuyen
“con el grado de detalle suficiente
para permitir el ejercicio efectivo
del derecho de defensa”, el derecho al acceso a las actuaciones (el
atestado policial) antes de que se
le tome declaración y el derecho
a entrevistarse reservadamente
con su Letrado antes de que se le

tome declaración por la policía, el
fiscal o la autoridad judicial. En este
punto, la incorporación al Derecho
español de la Directiva comunitaria
antes mencionada es claramente
deficiente, lo que puede permitir
la exigencia de la aplicación de la
Directiva sobre la base del “efecto
directo vertical ascendente” de la
mismas.
Por otro lado, también destaca la
introducción de forma expresa en
el art. 118.4 del carácter confidencial de las comunicaciones entre el
investigado o encausado y su Letrado. Tanto es así, que el citado artículo ordena al juez la eliminación
de las grabaciones o la entrega al
destinatario de la correspondencia
entre imputado y su abogado que
hubieren resultado intervenidas
o interceptadas con ocasión de
alguna diligencia de investigación
durante la instrucción, salvo que
existan indicios de participación del
Letrado en el hecho delictivo.
3. La tercera es la ampliación de
los derechos del detenido recogidos en el art. 520 LECrim. Entre
ellos, destaca especialmente el
derecho a comunicarse personal
y telefónicamente con un tercero
de su elección, el límite de 3 horas
para acudir al centro policial desde
que éste sea requerido y el derecho a entrevistarse con su Letrado
antes de que se tome declaración
en sede policial.
Así pues, con las citadas modificaciones de los artículos 118 y 520
de la LECrim, se zanja la histórica
y constante discusión sobre si el
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contenido del derecho de defensa
en sede policial abarca o no la posibilidad de hablar o asesorar al detenido (siquiera sobre la conveniencia
de guardar silencio) antes de su
declaración. Y no sólo eso, sino
que también se pone fin a la práctica usual de la policía de informar
únicamente al Letrado defensor del
delito que ha motivado la detención
pero no de los hechos, cosa que
imposibilitaba “el efectivo ejercicio
del derecho de defensa”. Queda
claro, pues, que el ejercicio del derecho de defensa (a partir de esta
reforma) legalmente exige que el
Letrado defensor antes de la declaración del detenido (sea cual fuere
la sede en que aquélla deba practicarse): a) pueda entrevistarse con
el detenido; b) tenga conocimiento
de los hechos que se atribuyen
al detenido; y c) tenga acceso a
los “documentos”y “totalidad de
pruebas materiales” como señala
el art. 7 de la Directiva, términos
más amplios que el “acceder a los
elementos de las actuaciones” que
recoge el art. 520.
4. Por último, se introduce en la
LECrim la regulación de la práctica
de medios y diligencias de investigación e intervención policial, dado
que, en la mayoría de los casos,
hasta ahora sus presupuestos y
requisitos únicamente venían establecidos jurisprudencialmente.
Entre otras muchas, se regula la
intervención de las comunicaciones escritas o telegráficas, como
por ejemplo whatsapps o sms
(579); los descubrimientos casuales (579 bis); la interceptación de
las comunicaciones telefónicas o
telemáticas (588 ter); o la captación
de imágenes en lugares públicos y
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la utilización de dispositivos de seguimiento y localización (588 quinquies).

II. LEY 41/2015,
DE 5 DE OCTUBRE
1. La primera modificación sustancial afecta a la conexidad delictiva
regulada en el art. 17 LECrim. Contrariamente a lo que venía ocurriendo hasta ahora, el criterio general
será el enjuiciamiento separado de
cada delito para evitar los macroprocesos o instrucciones complejas.
2. La segunda y más polémica novedad es la introducción de un plazo
de instrucción penal (art. 324). Se
limita la duración de la instrucción
a seis meses, periodo que podrá
ser ampliado a dieciocho meses, si
lo pide el Ministerio Fiscal, en caso
de “instrucción compleja”. Plazos
que, atendiendo a los medios de
los que dispone la Administración
de Justicia, se dibujan como difícilmente asumibles. No obstante,
para “descargar” de asuntos a los
Juzgados, se regula (art. 284) que
los atestados sin autor conocido,
salvo excepciones, no supondrán la
remisión diligencias en los Juzgados, sino que tendrán un carácter
administrativo.
3. Otra modificación de enorme
calado y trascendencia práctica es
la nueva regulación de los recursos
de apelación, casación y revisión,
introduciéndose una nueva instancia de apelación ante la Sala Civil y
Penal de los Tribunales Superiores
de Justicia o ante la Sala de apelación de la Audiencia Nacional de los
autos que pongan fin al proceso por
falta de jurisdicción o sobreseimiento libre y las Sentencias dictadas por
la Audiencia Provincial en primera

instancia. En sede de apelación, y
entre otras novedades significativas,
también cabe destacar que se prohíbe la condena en segunda instancia
del absuelto cuando sea por “error
en la apreciación de la prueba”, si
bien puede suponer la anulación de
la sentencia o del juicio y que vuelva
a dictarse o celebrarse (art. 792).
4. Por su parte, el recurso de casación cabrá contra las Sentencias dictadas por las Salas de lo Civil y Penal
de los TSJ en única instancia o en
apelación por la Audiencia Nacional
(art. 847); y contra los Autos definitivos dictados en primera instancia
y en apelación por las Audiencias
Provinciales (art. 848).
5. Se introduce un nuevo proceso
por aceptación de decreto (803 bis
a) y ss.). El Ministerio Fiscal será
quien lo redacte y equivaldrá a una
suerte de escrito de acusación
respecto de delitos cuyas penas
sean de trabajos en beneficio de la
comunidad o de multa o privativas
de libertad que no exceda de un año
y susceptibles de ser suspendida
conforme al art. 80 CP. Si el encausado acepta la propuesta (multa o
trabajos y en su caso privación del
derecho a conducir), el Juez “le
atribuirá el carácter de resolución
judicial firme”, mientras que si no la
acepta quedará sin efecto y el proceso penal seguirá su curso normal.
6. Finalmente, se regula la intervención de terceros afectados por el
decomiso y el decomiso autónomo,
que complementa la reforma del
Código Penal. Para este último, también serán de aplicación las normas
que regulan el juicio verbal de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.
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CRITERIS PER
DETERMINAR
L’ACUMULACIÓ
SUBJECTIVA D’ACCIONS
Tribunal Suprem,
21 d’octubre de 2015
La sentència declara aplicable la
doctrina establerta pel mateix Tribunal Suprem respecte de la LEC de
1881 en relació amb els criteris a
seguir per determinar quan és possible l’acumulació subjectiva d’accions. Declara el Tribunal Suprem:
“En conclusió del que s’ha exposat,
el determinant no és si hi ha o no
diferents relacions jurídiques amb
alguns aspectes diferencials, sinó si
hi ha una connexió entre les qüestions controvertides objecte de les
accions acumulades en el seu aspecte fàctic amb rellevància respecte de les pretensions exercitades,
que justifiqui el coneixement conjunt de les accions exercides i eviti
d’aquesta manera l’existència de
sentències injustificadament discordants. Sempre que, naturalment es
compleixin els requisits establerts
per l’art. 73 de la Llei d’enjudiciament civil ... “. En conclusió, “no cal
que el títol o la causa de demanar
de les accions acumulades siguin
idèntics, sinó que n’hi ha prou que
siguin connexos”.

LABORAL
TRASLLAT DEL
TREBALLADOR

A NIGÈRIA I
INCOMPETÈNCIA
DE LA JURISDICCIÓ
ESPANYOLA
Tribunal Superior de Justícia de
Madrid, 10 de juny de 2015
El Tribunal Superior de Justícia de
Madrid, en sentència de 10 de juny
de 2015, determina la incompetència
de la jurisdicció espanyola per a resoldre la demanda presentada per un
treballador que havia prestat serveis
a una companyia amb seu a Espanya
i que, posteriorment, havia formalitzat un acord de prestació de serveis
a Nigèria i a Kenya amb dues companyies pertanyents al mateix grup domiciliades a Suïssa. En aquest sentit,
la part recurrent – el treballador al·lega la competència dels Tribunals
espanyols considerant l’existència
de grup laboral patològic. Afirma que
no ha existit ruptura de la relació
laboral des del primer contracte a
Espanya, ja que el grup empresarial
reconeix l’antiguitat del treballador
des d’aquell moment i aquest ha treballat indiferentment per les diverses
companyies del grup. Nogensmenys,
el Tribunal Superior de Justícia de
Madrid desestima aquesta pretensió
amb base a què la contractació no ha
estat fraudulenta ja que el treballador era conscient del nou vincle amb
les empreses suïsses que s’ha prolongat durant vuit anys, essent les
companyies part d’un grup mercantil
però no amb responsabilitat laboral.
Finalment, conclou que la jurisdicció
espanyola no és competent ja que
no hi ha punt de connexió, perquè
no consta vincle directe o indirecte
amb Espanya no essent aplicable,
doncs, ni la legislació comunitària ni
la interna.
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Actualitat

EL PACTE DE
FACILITACIÓ A
L’EMPRESA DEL
TELÈFON MÒBIL I DEL
CORREU ELECTRÒNIC
PERSONAL DEL
TREBALLADOR ÉS UNA
CLÀUSULA ABUSIVA
Tribunal Suprem,
21 de setembre de 2015
La sentència considera abusiva la
clàusula tipus utilitzada en la contractació laboral per part d’una companyia que estableix que les parts,
l’empresa i el treballador, acorden
que el treballador proporciona voluntàriament a l’empresa el número
de telèfon mòbil o el seu correu
electrònic personals com a mitjà
habitual de comunicacions, així com
el compromís per part d’aquest a
comunicar-ne la seva variació. Els
arguments que basen la decisió
del Tribunal Suprem són, en primer
lloc, que el telèfon mòbil i l’e-mail
són dades de caràcter personal,
íntimament lligades amb el dret a la
intimitat i que per tant és necessari el consentiment voluntari del
treballador per tal de que l’empresa
en pugui disposar, ja que no són
dades indispensables per la relació
laboral. En segon lloc, s’utilitza el
criteri del treball com un bé escàs
per tal de determinar l’abusivitat de
la clàusula. És a dir, atès que en la
situació actual el consentiment del
treballador no és completament lliure i voluntari, aquest pot ser viciat
pel fet que és la part més dèbil del
contracte, considerant finalment
doncs la clàusula com abusiva.
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PENAL
PRIMERA CONDEMNA
DE PRESÓ PER
EMISSIONS IL·LEGALS
AMB EFECTE
HIVERNACLE
Tribunal Suprem,
13 d’octubre de 2015
El Tribunal Suprem ha condemnat
a dos anys i mig de presó a dos
empresaris per triturar de forma
il·legal i sense autorització administrativa 2.236 frigorífics, de
manera que van alliberar a l’atmosfera 3.378 tones de CO2, generant
un risc per al medi ambient i les
persones. L’Alt Tribunal considera
provada la comissió d’un delicte
contra el medi ambient, ja que els
penats van incomplir la normativa sobre els residus d’aparells
elèctrics i electrònics, en no tenir
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autorització per al tractament de
residus perillosos.
La sentència destaca que les emissions atmosfèriques van danyar
la capa d’ozó, amb greu risc per a
l’ecosistema, com a conseqüència
de la persistència en el temps de
les emissions (des de l’any 2007 a
2010) i el seu volum global.
No obstant això, la resolució estima
parcialment el recurs dels condemnats en considerar que no concorre
l’agreujant derivat de la clandestinitat de la indústria.
D’altra banda, la sentència també
elimina la indemnització de 60.000
euros a la qual van ser condemnats a
pagar els acusats, ja que la responsabilitat civil derivada de delictes contra
el medi ambient ha de vincular a
danys concrets causats a una persona identificable, el que no va passar
en el supòsit d’actuacions.

TRIBUTARI
DACIÓ EN PAGAMENT
I EXEMPCIÓ DE L’IRPF
Direcció General de Tributs, consulta
1249-1215, 24 d’abril de 2015.
La qüestió plantejada és si la dació en
pagament de l’habitatge a una societat
gestora d’actius, entitat diferent de l’entitat de crèdit creditora, li és aplicable el
que disposa l’article 33.4.d) de la Llei de
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, tenint en compte que no
disposa d’altres béns en quantia suficient per satisfer la totalitat del deute.
La DGT resol que es considera que les
transmissions o dacions en pagament
a favor d’un tercer autoritzat i imposat
per l’entitat creditora han de ser objecte
de la nova exempció prevista en l’article
33.4.d) de la LIRPF, lògicament sempre
que es compleixin la resta de requisits
establerts en dits preceptes

Si ets una persona emprenedora,
tens una idea de negoci i
vols avaluar-ne la viabilitat,

l’ICAB, com a entitat col·laboradora de la
xarxa Catalunya Emprèn, t'ofereix, entre d’altres,
els serveis d'informació i orientació, assessorament,
formació i suport a la consolidació.

YOU’LL NEVER
WALK ALONE

Contacta'ns a empren@icab.cat

www.icab.cat
Unió Europea

Fons social europeu
L’FSE inverteix en el teu futur

NOUS TEMPS PER A LES INDEMNITZACIONS
DERIVADES DELS ACCIDENTS DE TRÀNSIT
Aspectes més rellevants d’una modificació legislativa que té
com a finalitat afavorir un just rescabalament dels perjudicis
soferts per un accident de circulació.

Lluís Rodríguez Pitarque
Col·legiat núm. 26.592

E

l proper 1 de gener entrarà en vigor la Llei
35/2015, de 22 de setembre, de reforma del
sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de
circulació, comunament conegut com a barem
de trànsit i que actualment figura com a annex en el Text
refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança
en la circulació de vehicles de motor aprovat pel Reial
decret legislatiu 8/2004, d’ara endavant LRCSCVM.
Han transcorregut més de vint anys des de la seva
entrada en vigor el 1995 i sens dubte era necessària
una reforma. Una de les principals crítiques que havia
sembrat era que, contràriament al que estableix l’article
1.2 de la LRCSCVM - que proclama el principi de total indemnitat - en moltes ocasions el sistema no rescabalava
la totalitat dels danys patits per la víctima d’un accident
i això malgrat l’encomiable esforç efectuat pel Tribunal
Constitucional i per la Sala 1a del Tribunal Suprem amb
vista a corregir les deficiències que resultaven de l’estricta aplicació de les taules.
Recordeu per exemple la STC 181/2000 que va declarar
inconstitucional l’apartat b) de la Taula V en supòsits de
culpa rellevant o la sentència de la Sala 1a del TS de 10
de 25 de març de 2010 que va introduir la possibilitat de
reclamar el lucre cessant.

Conscient d’això el legislador ha pretès implantar un
sistema que afavoreixi un just rescabalament dels perjudicis soferts per les víctimes i les seves famílies. La

reforma és profunda i afecta no només al sistema de
valoració dels danys i perjudicis sinó també a aspectes
substantius i processals.

REQUISIT DE PROCEDIBILITAT PER
A LA INTERPOSICIÓ DE DEMANDES
Es modifiquen diversos preceptes de la LRCSCVM havent destacar, sens dubte, la introducció d’un requisit
de procedibilitat per a la interposició de demandes en
reclamació de danys i perjudicis derivats de la circulació. En efecte, la nova redacció de l’article 7 estableix
que no s’admetran a tràmit les demandes en què no
s’aportin els documents que acreditin la presentació
de la reclamació a l’assegurador i l’oferta o resposta
motivada. Així doncs, el perjudicat haurà de reclamar
a la companyia asseguradora la indemnització que
correspongui, reclamació que interromp el termini de
prescripció de l’acció, i la companyia haurà de contestar en el termini de tres mesos bé mitjançant una
oferta motivada d’indemnització si entén que concorre
la seva responsabilitat o bé resposta motivada en cas
contrari. És més, s’instaura un sistema extrajudicial per
a la determinació del dany en aquells supòsits en què
el perjudicat discrepi amb l’oferta motivada; refereix
el precepte que les parts, de comú acord i a costa de
l’assegurador, podran demanar informes pericials complementaris, fins i tot a l’Institut de Medicina Legal,
i afegeix: “aquesta mateixa sol·licitud a l’Institut de
Medicina Legal podrà realitzar-se pel lesionat encara
que no tingui l’acord de l’asseguradora, i amb càrrec a
la mateixa”.
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Resulta curiós que quan tots pensàvem que amb la
recent reforma del Codi Penal -que va suprimir les
faltes d’imprudència- els metges forenses gairebé no
tindrien intervenció en matèria de trànsit, ara resultarà
que actuaran igual o més que abans, i més si el cost es
repercuteix a la companyia asseguradora.

INTERLOCUTÒRIA DE QUANTIA MÀXIMA
Una altra de les reformes afecta la interlocutòria de
quantia màxima; es modifica l’article 13 de la LRCSCVM
en el sentit que en els accidents amb resultat de seqüeles i lesions temporals, no així defunció, únicament
es podrà dictar interlocutòria de quantia màxima si en
el procés penal s’hagués dictat sentència absolutòria.
Igualment, la interlocutòria no serà dictada d’ofici sinó
a instància de part. Cal destacar també que l’article 14
introdueix un nou procediment de mediació dirigit per
professionals especialitzats en responsabilitat civil en
l’àmbit de la circulació i en el sistema de valoració.

DETERMINACIÓ DE LA INDEMNITZACIÓ DEL
DANY CORPORAL I LES REGLES DE VALORACIÓ
S’introdueix un nou títol IV (articles 32-143) compost per
dos capítols, el primer conté els criteris generals per a
la determinació de la indemnització del dany corporal i el
segon concreta les regles per a aquesta valoració subdi-

Actualitat 13

vidint en tres seccions que pertoquen, respectivament,
a les indemnitzacions per causa de mort, per seqüeles
i per lesions temporals, que al seu torn tenen el seu reflex en les Taules 1, 2 i 3 de l’Annex.

ELS PERJUDICATS EN CAS DE MORT
Pel que fa als criteris generals convé subratllar que en
cas de mort ostenten la condició de perjudicats el cònjuge vidu, els ascendents, els descendents, els germans
i els denominats “cercles pròxims”. Mentre
que en sistema anterior
L’1 DE GENER
es contemplaven grups
ENTRARÀ EN
tancats i excloents de
perjudicats, la reforma
VIGOR LA LLEI
contempla cinc cateDE REFORMA
gories autònomes de
DEL BAREM
perjudicats que podran
percebre la indemnitDE TRÀNSIT
zació de forma autònoma. Molt donarà que
parlar la figura de la
persona propera, definit com aquell que hagués conviscut familiarment amb la víctima durant un mínim de
cinc anys immediatament anteriors a la defunció i fora
especialment proper a ella en parentiu o afectivitat (cal
pensar, per exemple, la sogra, cunyats o nebots).
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Un altre aspecte a ressenyar és el deure recíproc de
col·laboració del lesionat amb l’entitat asseguradora.
El lesionat vindrà obligat a ser reconegut pels serveis
mèdics designats per la companyia de l’eventual responsable del sinistre; cas d’incomplir aquesta obligació
la companyia no està obligada al pagament d’interessos
moratoris de l’article 20 LCS.
S’aposta també per la renda vitalícia, que pot ser fixada
de comú acord per les parts, pel jutge a petició de qualsevol d’elles i fins i tot d’ofici en supòsits de menors o
persones vulnerables per la seva discapacitat.

DEFUNCIÓ DEL LESIONAT ABANS
DE FIXAR LA INDEMNITZACIÓ
Es regula per primera vegada què passa en cas de defunció del lesionat abans de fixar-se la indemnització tant
per lesions temporals com per seqüeles, establint-se
en aquest últim supòsit que els hereus podran percebre
el 15% del perjudici personal bàsic i lucre cessant en
proporció al temps transcorregut des de la data de l’accident fins a la defunció. En qualsevol cas la indemnització
de l’hereu serà compatible amb la indemnització que
correspongui als perjudicats per la mort del lesionat.

REGLES PER A LA DETERMINACIÓ
DE LA INDEMNITZACIÓ
Pel que fa a les regles per a la determinació de la indemnització s’estableixen tres Taules relatives a mort,
seqüeles i lesions temporals. En cadascuna d’elles es
contenen tres apartats: perjudicis personals bàsics, perjudicis particulars i perjudicis patrimonials.

DETERMINACIÓ DE LA
INDEMNITZACIÓ EN CAS DE MORT
En cas de mort, el perjudici personal bàsic (Taula 1A) del
cònjuge vidu es calcula en funció de l’edat de la víctima
i els anys de convivència; els ascendents i els germans
reben un import fix en funció de si la víctima era menor
o major de 30 anys i els fills perceben una indemnització
fixa en funció de la seva edat; els avis i els néts perceben una quantitat fixa però només en cas de premoriència del progenitor o del fill de l’avi mort, respectivament.
El perjudici personal particular (Taula 1B) és equivalent
als antics factors de correcció per circumstàncies familiars, contemplant-se, entre d’altres, el perjudici per
discapacitat física, intel·lectual o sensorial del perjudicat,
per convivència amb la víctima, per ser el perjudicat únic
en el seu categoria o per mort de l’únic fill. El perjudici
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patrimonial (Taula 1C) preveu una quantitat fixa de 400
euros que no requereix justificació, despeses de trasllat,
enterrament i funeral, així com una quantitat per lucre
cessant que es calcula multiplicant els ingressos de la
víctima per un coeficient actuarial. En cas que la víctima
es trobés en situació
d’atur o que tingués
EL LESIONAT
dedicació exclusiva a
VINDRÀ OBLIles tasques de la llar,
es computa com a
GAT A SER REingrés un salari mínim
CONEGUT PELS
interprofessional anual.

SERVEIS MÈDICS
DESIGNATS PER
LA COMPANYIA
DE L’EVENTUAL
RESPONSABLE
DEL SINISTRE

INDEMNITZACIÓ
PER SEQÜELES

En el cas de seqüeles, el
perjudici personal bàsic
(Taula 2A) és equivalent
a l’antiga Taula III i es calcula atenent al nombre
de punts de seqüeles
concurrents ia l’edat del
perjudicat. El perjudici personal particular (Taula 2B) contempla els antics factors de correcció de la Taula IV, com ara
la pèrdua de qualitat de vida ocasionada per les seqüeles,
pèrdua de qualitat de vida per a familiars de lesionats o els
danys morals complementaris per perjudici psicofísic. El
perjudici patrimonial (Taula 2C) es refereix a despeses previsibles d’assistència mèdica futura, rehabilitació domiciliària
o ajuda de tercera persona, entre d’altres. Contempla finalment el lucre cessant que també es calcula multiplicant els
ingressos de la víctima per un coeficient actuarial.

INDEMNITZACIÓ PER A LESIONS TEMPORALS
Pel que fa a lesions temporals, el perjudici personal bàsic
(Taula 3A) es determina mitjançant una quantitat fixa de
30 euros diaris. El perjudici personal particular (Taula 3B)
indemnitza la pèrdua temporal de qualitat de vida i inclou la
indemnització per perjudici bàsic, diferenciant-se entre molt
greu (100 euros / dia), greu (75 euros / dia) i moderat (52
euros / dia) . Es contempla també una indemnització per
cada intervenció quirúrgica. El perjudici patrimonial (Taula
3C) comprèn les despeses acreditables d’assistència sanitària i el lucre cessant en atenció a la disminució d’ingressos provinents del treball personal o de l’atenció a la llar.
Convé ressenyar, finalment, que les quanties indemnitzatòries establertes en el nou sistema són sensiblement superiors a les actuals, especialment en cas de mort donada
la concurrència de diversos perjudicats de forma autònoma
i independent i en els supòsits de grans lesionats.

SÁCALE PARTIDO A TU “OTRO YO”

100%
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Accede a todo
desde cualquier lugar

PRUÉBALO GRATIS SIN COMPROMISO
llamando al 902 44 11 88 o entra en
www.suitegestiondedespachos.com/prensa

EL COL·LEGI ES MOU
PERSONAL
QUALIFICAT,
PER PAL·LIAR
EL COL·LAPSE
DE LA JUSTÍCIA
Aquesta és l’aposta que es fa des del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per donar resposta al col·lapse dels
jutjats. Aquesta reclamació es va fer en el marc de la
presentació de l’Informe de la Justícia 2015 que va realitzar el degà del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Oriol
Rusca, la vicedegana, Rosa Ma. Barberà, i la diputada
responsable de la Comissió de Relacions amb l’Administració de la Justícia, Eva Pous i Raventós.
L’Informe de la Justícia és una publicació anual que realitza aquesta Corporació des del 2007. Recull les dades
sobre l’evolució de la taxa de litigiositat, de congestió,
de pendència (relació assumptes pendents/resolts), de
resolució i durada en els diferents àmbits jurisdiccionals
(civil, penal, contenciós administratiu i social) i les analitza per donar a conèixer la visió de l’advocacia en relació
al funcionament del que anomenem el sistema de justícia, prenent com a referència els últims 5 anys. Enguany
s’analitza el període 2009-2014.

cediments ingressats. En el marc de la presentació de
l’Informe el degà va recordar el treball i lluita que ha fet
aquesta corporació primer perquè les taxes judicials no
entressin en vigor i, en segon lloc, per derogar-les. Per
això l’ICAB es congratula pel treball realitzat i per haver
aconseguit derogar les taxes judicials per a les persones
físiques amb l’aprovació, per part del Govern, del Reial
decret llei 1/2015, de 27 de febrer. Igualment es seguirà
treballant des del Col·legi per aconseguir la derogació
per a les petites i mitjanes empreses.
Finalment, l’Informe de la Justícia també indica que al
2014 s’han resolt més expedients dels ingressats.
Davant la realitat dels jutjats que mostra l’ICAB insisteix
que la resolució dels conflictes mitjançant la mediació i
l’arbitratge ha de promoure’s i que els advocats i advocades són els principals valedors d’aquest tipus de resolució alternativa, consensuada i conciliadora de conflictes.
Micròfon obert
Com a novetat l’Informe de la Justícia 2015 inclou l’apartat “Micròfon obert”, que recull la veu i opinió de diferents
advocats en relació a les últimes modificacions legislatives que s’han produït en l’àmbit de l’Administració de
Justícia. Concretament s’han analitzat una vintena de lleis
diferents que inclouen tots els àmbits jurisdiccionals.
Podeu consultar l’Informe de la Justícia 2015 a www.
icab.cat, a l’apartat Col·legi/Publicacions/Informe Justícia

Arran de les dades d’aquest Informe, el Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona va mostrar la seva preocupació pel retard que es dóna en l’execució dels procediments civils. Les execucions poden demorar-se més de
3 anys, al que s’ha de sumar els 6 mesos de mitjana del
procediment. L’Informe de la Justícia de l’ICAB, també
indica que els procediments penals fins a sentència
ocupen més d’un any, 2 mesos més que al 2009, quan
els assumptes penals han disminuït. Des del Col·legi es
considera que la manca de recursos judicials han propiciat aquesta demora.
L’ICAB també va denunciar el paper dissuasori que han
comportat les taxes judicials, un mecanisme que ha
obstaculitzat el dret de defensa de les persones i que
ha tingut el seu reflex en la litigiositat o índex de pro-

Roda de premsa de presentació de l’Informe de la Justícia amb el
degà de l’ICAB, Oriol Rusca, la vicedegana, Rosa M. Barberà i la
diputada. Eva Pous i Raventós.
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POSTGRAU EPJ I
MÀSTERS ICAB, LA
CLAU PER MILLORAR
EL TEU FUTUR
Necessites especialitzar-te? Vols millorar el teu CV? Consulta
l’oferta formativa del Col·legi, ja que el proper mes de gener
s’inciaran els màsters de Propietat industrial i intel·lectual,
Litigació Administrativa, Família i Dret de l’Esport. Segur que
trobes el màster que s’adapta a les teves necessitats.
Enguany, per exemple, tindrà lloc
la sisena edició del Màster de
Dret de l’Esport, una experiència
que va marcar un abans i un després en la carrera professional de
Cristian Zarroca: “L’experiència va
resultar d’allò més positiva. Em va
servir per formar-me en aquesta
àrea del dret que tant m’apassiona de la mà de grans advocats i
professionals experts en la matèria, treballant sempre des d’una
visió molt pràctica, realitzant visites a entitats esportives
i a més tenint la possibilitat de fer unes pràctiques en un
despatx, on després he pogut seguir col·laborant”.
Passar per les aules de l’ICAB també ha estat satisfactori
per als alumnes del Postgrau en Pràctica Jurídica de l’Escola de Pràctica Jurídica, que per primer cop té una segona
edició dins el mateix curs lectiu i que permetrà als nous
alumnes millorar els seus coneixements pràctics i enfocar
l’inici de la seva carrera professional com a advocat a partir
de gener.
Així per exemple, Ana Tizón afirma: “Inscriure’m a l’Escola de
Pràctica ha suposat una de les
decisions més encertades de la
meva vida professional. Quan sortim de la facultat tenim un munt
de coneixements teòrics però
pocs de pràctic. No sabem com
fer l’escrit més simple, no sabem
com ens hem de comportar en
una sala... L’EPJ és una font de
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coneixement pràctic molt bona, sobretot per aquelles persones que com jo no tenim cap familiar o conegut que ens
pugui facilitar ajuda per començar”.
Els coneixements pràctics que
es faciliten en el Postgrau de
l’Escola de Pràctica és un dels
aspectes que més valoren els
alumnes junt amb el companyerisme que es crea. “A l’EPJ vaig
conèixer als que actualment són
avui els meus socis. En acabar
l’ EPJ, un grup de companys i jo
que compartíem les mateixes
inquietuds i passió pel Dret vam
decidir emprendre el nostre projecte professional i vam muntar
un despatx que fa poc va complir un any. Per això, puc dir
que l’EPJ ha estat una de les millors inversions que he fet
en la meva carrera professional”, afirma César Martínez.
No ho dubteu, entreu a www.icab.cat i doneu ales al vostre
CV!

DECORACIÓ ESPECIAL 50 ANYS EPJ
Com sabeu l’ICAB està preparant tot un seguit d’actes
per commemorar els 50 anys de l’Escola de Pràctica
Jurídica. Molts de vosaltres ja heu participat enviant-nos
fotografies per a l’orla especial que es lliurarà al març i ja
en formeu part de la decoració.
Aquest mes de novembre hem estrenat la decoració
especial per celebrar aquestes noces d’or...Si encara no
l’heu vist, uns animem a què visiteu el Centre de Formació i la seu del carrer Mallorca! Perquè els protagonistes
de l’EPJ sou vosaltres!

18 El Col·legi es mou

L’ICAB CONDEMNA
ELS ATACS DE PARÍS
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona denuncia i condemna la cadena d’atemptats en locals públics que va
tenir lloc el passat divendres 13 de novembre i que va
provocar més d’un centenar de morts.
L’ICAB es rebel·la contra qualsevol tipus de violència o
atac terrorista que malmeti el principal dret fonamental a
la vida de qualsevol ésser humà. És un atac contra la humanitat i contra els valors universals. Tanmateix exigeix
responsabilitats al respecte i ofereix suport i solidaritat
als familiars de les víctimes.
Per mostrar el seu rebuig la Junta de Govern va realitzar
un minut de silenci el passat dilluns 16 de novembre.
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VÍDEO ANIMAT AL
BUS DE LA CAMPANYA
‘MAI CAMINARÀS SOL’
El Col·legi va iniciar el 9 de novembre una nova versió
de la campanya “Mai Caminaràs sol” als autobusos. Es
tracta d’un vídeo que es pot veure a les pantalles de les
línies D20 H16 H8 H12 V3 H8 7 V21.
L’objectiu d’aquesta campanya és transmetre que l’advocat és el professional que coneix tot l’ordenament
jurídic, que pot orientar i assessorar per ajudar als ciutadans a evitar un problema i que en cas d’haver d’anar als
jutjats, pot defensar-lo fins al final i no haver de recórrer
a un altre professional. Aquesta campanya es projectarà
a 300 pantalles de 84 autobusos. De l’anunci es faran
més de 2.000 emissions i més de 300.000 passis.

DIA DE LES NACIONS UNIDES
24 d’octubre: L’ICAB es va sumar als actes commemoratius “El Dia de les Nacions Unides”. La bandera de la
ONU, organització que enguany compleix 70 anys, va
onejar al “Palauet Casades”.

L’ICAB PRESENT AL CONGRÉS
DE LA UIA
L’ICAB segueix apostant per la seva participació en projectes d’àmbit internacional.
És en aquesta línia de treball l’ICAB va acollir els passats
22 i 23 d’octubre el seminari ‘Fundamental Rights of the
European Union in Practice’, especialment dirigit a l’àmbit
del Dret Laboral, arran de la seva col·laboració institucional
amb l’Academy of European Law (ERA) www.era.int.
El Col·legi també va ser present al 59è Congrés de la
‘International Association of Lawyers (UIA)’ celebrat a
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València del 28 d’octubre a l’1 de novembre, on es van
realitzar sessions de treball per donar a conèixer l’arbitratge internacional, el dret d’assegurances, el dret de
les Biotecnologies, el dret mèdic i la responsabilitat civil.
Podeu consultar les conclusions d’aquesta edició del
Congrés a www.uianet.org

REGALA “TROSSETS
DE LA BIBLIOTECA”
La Biblioteca del Col·legi és un dels tresors d’aquesta
corporació. Per tal que us pugueu endur un “trosset”
a casa vostra, la Biblioteca compta amb un seguit de
regals aptes per a tots els públics i per a totes les butxaques. Ara que s’acosta el Nadal, tots aquells detalls
poden ser regals excel·lents per a grans i petits. Hi ha
cartells preciosos per decorar els vostres despatxos, són
mapes extrets de l’Atles Blaviana (segle XVII), que forma
part de la nostra col·lecció patrimonial. Un és un mapa
de Catalunya (abans del 1659) i l’altre és un acolorida
Rosa dels Vents.
Pels amants dels llibres hi ha Ex-libris, la Biblioteca disposa de totes les lletres per fer-los i es poden personalitzar.
I finalment, no podien faltar els punts de llibre, que representen parts de les obres i instal·lacions que es conserven en les nostres col·leccions. Aquest Nadal, regala
“Trossets de la Biblioteca”.
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PANETTONES PER
AJUDAR A L’ADVOCACIA
Ara que el Nadal s’acosta, la Fundació Privada degà Ignasi de Gispert ven uns ‘panettones’ italians a 12 euros
(IVA inclós). L’objectiu és, recaptar fons per millorar la
qualitat de vida dels advocats i advocades que es troben
en situació vulnerable.
Els dolços es poden adquirir a la seu del Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona i també al Servei d’Atenció al
Col·legiat de la Ciutat de la Justícia.
Igualment trobareu al Col·legi caramels ‘softfruit’ de la
Fundació ‘Cáncer y vida’ http://www.canceryvida.es. El
Col·legi és sensible a preocupacions socials col·labora
un any més mitjançant la compra dels mateixos amb la
seva causa.
I és que la RSC a l’ICAB va més enllà d’una etiqueta o
d’un segell que s’enganxa. És per a la Corporació un
compromís, una causa ètica.

A Q U E S T E S F E S T E S A J U D A’ N S A A J U D A R

PANETTONE
SOLIDARI
Aquesta campanya de Nadal la Fundació Privada degà Ignasi de Gispert
posarà a la venda uns Panettone italians amb fins socials

El preu de venda serà de 12€ unitat i es podrà adquirir a la seu col·legial.
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L’ICAB, AMB “LA MARATÓ”
Igualment us informem que, per primer cop, el Col·legi
de l’Advocacia de Barcelona se sumarà a “La Marató de
tv3” que se celebrarà el diumenge 13 de desembre i estarà dedicada a la diabetis i l’obesitat. Aquell dia, l’ICAB
organitzarà diferents activitats amb l’objectiu de recaptar-hi fons per a aquesta iniciativa solidària.
En primer lloc, el Col·legi obrirà les portes del Palauet
Casades i conjuntament amb Cases Singulars programarà tres visites guiades en grups a les 11, 12 i 13
hores. Durant les visites hi haurà l’actuació d’un mag,
per tal que es tracti d’una activitat en família i que els
nens la puguin gaudir.
A més, cada visita, d’aproximadament 45 minuts, es
clausurarà amb una breu actuació musical de l’Escola Eòlia. Per confirmar l’assistència és imprescindible
enviar un e-mail a actes@icab.cat especificant l’hora de
la visita escollida, quants assistents i el nombre d’adults
i de nens, si és el cas. Per cada persona que visiti el Palauet, l’ICAB i Cases Singulars faran una aportació de 5
euros per a “La Marató”.
En segon lloc, a les 11h, a la 8a planta, es farà la conferència gratuïta Malalties metabòliques i capacitat
d’obrar en la qual hi participaran el fiscal coordinador
d’incapacitats, Victor Alegret, i el cap del Servei d’Endocrinologia de l’Hospital de Sant Pau, Alberto De Leiva
Hidalgo. L’acte estarà moderat pel president de la Secció
de Dret Sanitari, Josep Corbella Duch.
I en tercer lloc, i amb l’objectiu d’ajudar a resoldre dubtes jurídics a la ciutadania derivats de patir una malaltia,
el Col·legi realitzarà un Servei d’Orientació Jurídica –amb
la participació d’advocats voluntaris- per tal que els ciutadans que vulguin fer una consulta prèvia a un advocat ho
puguin fer de 10 a 13h, de manera gratuïta.
Paral·lelament a totes aquestes activitats, el Col·legi
obrirà un número de compte perquè els col·legiats/des
que ho desitgin puguin fer les seves aportacions a “La
Marató de tv3”. Podran fer-ho per ingrés o transferència
al compte Bantierra: ES95 3191 0500 0545 7915 5021
fent constar el nom, número de col·legiat i indicant
“MARATÓ”.
A través d’aquest seguit d’iniciatives, l’ICAB vol aportar el
seu gra de sorra solidari a “La Marató”, un programa que
ja ha esdevingut una tradició més de la nostra societat.
Us animem a col·laborar-hi el diumenge 13 de desembre!

4 ANYS D’ÈXIT DE
L’OBRA DE TEATRE
DIRIGIDA PER
KIKO PEYRÓ
Per quart any consecutiu l’advocat Kiko Peyró dirigeix
l’obra de teatre que es posa en escena en el marc de l’activitat educativa, “Justícia i Joves”, que promou el Col·legi
amb estudiants de tercer i quart d’ESO amb l’objectiu
d’apropar-los el dret i el món de l’advocacia.
Aquesta obra, que va ser escrita per Peyró amb l’objectiu
de mostrar el perill d’un mal ús de les xarxes socials serveix per introduir un col·loqui-debat amb els alumnes que
participen en el “Justícia i Joves”. Aquesta obra, interpretada per advocats de l’ICAB i actors del Col·legi de Teatre
en pràctiques, ha estat realment un èxit. Prova d’això és
que el Col·legi d’Advocats de Màlaga ha demanat la cessió
dels drets per tal de poder-la escenificar en una activitat
educativa que volen instaurar també en aquesta ciutat i
seguir així el model pioner que va implantar el Col·legi de
Barcelona.
12 escoles i 600 nens visitaran enguany l’ICAB en el marc
del “Justícia i Joves”.

L’ICAB JUGA AMB EL 88.497
L’ICAB participa enguany en el sorteig de la Loteria de
Nadal amb el número 88.497. Trobareu aquest número a
l’Administració núm. 97 de Barcelona, situada a la Plaça
Urquinaona, 8. L’horari de l’Administració és de 8.30h a
19.30h.

DEFUNCIONS
Món Jurídic vol expressar el seu condol als familiars i
amics dels companys i companyes de l’ICAB que han
causat baixa per defunció: Joan Francesc Barberà Plasa,
Josep Maria Bosch Borrell, José M. Casas Huguet, José
Luis Gaminde Cortejarena, Óscar Gómez Díaz i Juan
Saumoy Calbet

PROTESTO!

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

Què ens fa diferents?

• Som els únics que cobrim íntegrament la tècnica

LASIK per a la cirurgia dels defectes de la refracció de

• 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

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).

i pediatre amb el reembossament del 80% de les
despeses.

• La nostra cobertura de pròtesis inclou totes les
actualment sense excepció.

ROGER DE LLÚRIA, 108
08037 BARCELONA
T. 93 207 77 75 F. 93 207 11 85
altermutua@altermutua.com
www.altermutua.com
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promoció vàlida per a noves afiliacions
fins al 31 de desembre de 2015
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Sota el lema “Fes mutualista un familiar”, la Mutualidad,
pensant en tots els membres de la família, vol traslladar
als mutualistes totes les possibilitats d’estalvi i previsió
per al futur. I és que, entre els objectius de l’entitat, hi ha
el de dissenyar productes flexibles i personalitzats.
Així doncs, en el cas dels més joves, la Mutualidad
ha dissenyat el Pla Junior, una fórmula d’estalvi a mig
termini que més endavant els serveix d’ajuda per als
projectes personals, formatius o professionals que
tinguin.
D’altra banda, els pares es poden beneficiar del Pla
Estalvi 5, un producte d’estalvi el capital del qual es pot
disposar a partir del cinquè any sense haver de pagar
pels interessos, ja que és una assegurança individual de
vida/estalvi a llarg termini (AIELT). Així mateix, aquest
producte és compatible amb la titularitat d’un Pla
Universal, amb el qual es pot aconseguir una rendibilitat
per partida doble del 5,51%, el percentatge mitjà
obtingut des del 2005, i alhora multiplicar per dos els
beneficis fiscals com a unitat familiar, en cas que tots
dos tinguin ingressos.
Pel que fa a la gent gran, tenen a la seva disposició
l’assegurança Renda Vitalícia Remunerada, una garantia
per als mutualistes que vulguin augmentar la pensió,
complementar una altra renda o rendibilitzar els estalvis.
En l’àmbit de la salut i també pensant en la unitat
familiar, la Mutualidad ofereix una assegurança
d’assistència sanitària privada, el Plus Salut, amb unes
àmplies cobertures a un preu competitiu i amb el millor
quadre mèdic mitjançant Adeslas.

ELS BENEFICIS
DE LA CAMPANYA
“FES MUTUALISTA
UN FAMILIAR”

L

a Mutualidad de la Abogacía ha posat
en marxa una campanya l’objectiu de
la qual és informar els mutualistes dels
diversos productes que els familiars poden
contractar.

En el context d’aquesta campanya, tots els futurs
mutualistes que es donin d’alta entre l’1 de setembre
i el 31 de desembre de 2015 seran premiats amb una
aportació de 50 euros al Pla Universal, i si contracten el
Plus Salut es beneficiaran de dues quotes gratuïtes per
cada nou assegurat.
Per participar-hi, cal entrar a l’espai propi de la campanya,
a través de la pàgina web www.mutualidadabogacia.
com, i emplenar-ne el formulari. Després, un assessor
es posarà en contacte amb el familiar donat d’alta com a
nou mutualista.
Finalment, també se sortejarà un creuer per a dues
persones entre tots els mutualistes que presentin
familiars.

Sabadell
Professional
�

�

PROpulsar:

Posem a disposició
teva una pòlissa de
crèdit amb uns
avantatges
exclusius.

Document Publicitari. Data d'emissió: Novembre
2015

Una manera de propulsar les teves iniciatives és oferir-te una pòlissa de
crèdit professional amb uns avantatges exclusius, per tal de mantenir
la teva tresoreria personal equilibrada al llarg de tot l’any i pagar els
interessos només quan la utilitzes.
Si ets membre de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i vols
promoure la teva feina, protegir els teus interessos o els teus valors
professionals, amb Banc�Sabadell ho pots fer. Et beneficiaràs de les solucions
financeres d’un banc que treballa en PRO dels professionals.

Al cap i a la fi, som el banc de les millors empreses.
O el que és el mateix, el banc dels millors professionals: el teu.
Truca’ns al 902�383�666, identifiqui's com a membre del seu col·lectiu,
organitzem una reunió i comencem a treballar.
sabadellprofessional.com

El banc de les millors empreses. I el teu.

AHEEEHAPEIALCIENCGDGFPLAIPAHEEEHA
BNFFFNBPFPIDELBPFGMDIDMPBPBNFFFNB
HFFDKIFNDMAFBMFOABBLLFMIOHIOFHBIB
PIFCAMFGJGFIDDJDKJOIFOGHHAOAFDILP
POCHNCFPOKJOHHOFEEAPJHEKICCJBADFC
EBNJHLFELCBOOODPMBIDIBLBMOIONKFIJ
MFNFFFEPDGLDMBACFDCIMIOIAHFHAEMOG
APBBBPAPIIMFIHMIDMLGCFHEEHEEGJHJG
HHHHHHHPHHPHPHPPPHPHHHPHPPPHHHHPP

Captura el codi QR i
coneix la nostra news
‘Professional Informa’
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COM TREURE EL
MÀXIM AVANTATGE
FISCAL DE LES
APORTACIONS
FETES A LA NOSTRA
MUTUALITAT
Lluis Maristany Estabanell,
President de la Comissió de Prestacions
Econòmiques d’Alter Mútua dels Advocats.

A

rriba desembre i, com cada any, és un
bon moment perquè tots els advocats
recordem quin és el tractament fiscal
de les quotes i aportacions fetes a la
nostra Mutualitat, tant de les que hem
pagat durant l’any com d’aquelles extraordinàries
que podem fer fins al 31 de desembre per treure’n
el màxim benefici fiscal en la propera declaració de
l’IRPF.
Veiem els avantatges fiscals
en funció de la tipologia de
l’exercici:
- Per als advocats exercents
per compte propi que han
escollit una Mútua privada
Alternativa al RETA, com ara
Alter Mútua, com sistema
de previsió social. Val a dir
que el tractament fiscal de
les aportacions per aquests
advocats és molt avantatjós.
Poden deduir com despeses
de la seva activitat professional la totalitat de les quotes
pagades a la Mútua per les
prestacions d’Estalvi i Jubilació, Mort, Viduïtat, Orfenesa, Incapacitat Permanent i
Incapacitat Temporal. El límit
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per a la deducció d’aquestes quotes és, per l’exercici 2015, de 12.895,06€. Però a més, en excés
d’aquesta xifra, poden reduir la Base Imposable
amb les aportacions addicionals que hagin fet a
les prestacions d’Estalvi i Jubilació, Mort, Viduïtat,
Orfenesa, Dependència i Incapacitat Permanent.
El límit d’aquesta reducció és, per a l’any 2015, de
8.000€, sempre i quan no superi el 30% dels rendiments nets.
- La resta dels advocats exercents per compte
propi que han escollit Alter Mútua com opció voluntària i complementària també poden gaudir d’un
tractament fiscal molt favorable. En aquest cas, les
aportacions fetes a la Mútua per les prestacions
d’Estalvi i Jubilació, Mort, Viduïtat, Orfenesa, Dependència i Incapacitat Permanent poden reduir la
Base Imposable de l’IRPF amb el límit de 8.000€ o
el 30% dels rendiments nets de l’advocat.
- Els advocats exercents per compte aliè o no
exercents poden reduir de la seva Base Imposable
els imports de les prestacions fetes a PPA, amb el
límit dels 8.000€ o 30% dels rendiments nets del
treball.
Disposem fins al 31 de desembre per complementar el nostre Pla de Previsió amb una aportació extraordinària i aconseguir el màxim avantatge fiscal.

La teva Jubilació sempre
en les millors mans

Fes la teva aportació extraordinària abans del 31/12/2015 i “veuràs”
créixer la teva Jubilació gaudint de la màxima deducció fiscal

des de 1840 garantint el futur del Advocats
Les coses importants... amb els que hi som sempre!
Més informació:
www.altermutua.com
Tel 902 512 777

assessors@altermutua.com
i a les nostres xarxes socials

SERVEI DEL MES

Telèfon vermell 900 500 301
Exclusiu per a col·legiat/ades, gratuït i operatiu les 24 h
al dia els 365 dies de l’any
Podeu comunicar qualsevol incidències o sol·licitar
intervenció davant del que considereu un greuge patit
davant les administracions públiques; sempre que sigui
en l’exercici de les funcions com advocat/ada.
Aquest servei té com a objectiu aglutinar en una única
oficina les figures en defensa del col·legiat: el Diputat
de Guàrdia, la sol·licitud d’emparament col·legial, la
presentació de queixes sobre l’anormal funcionament
de les Administracions Públiques o la comunicació
d’incidències sobre l’anormal funcionament de les Administracions Públiques.
Entrevistes amb Fiscalia
L’ICAB us tramita sol·licituds per poder-vos entrevistar
amb els fiscals. Aquestes peticions són només pels supòsits en què es vulguin tractar algunes qüestions amb
el Ministeri Públic, però NO per plantejar els termes
d’una conformitat.
A l’apartat Solucions Professionals del web www.icab.
cat us podeu descarregar l’imprès per fer aquesta sol·licitud.

MÉS
SOLUCIONS
PROFESSIONALS
ALS JUTJATS

També es poden fer sol·licituds per entrevistes de conformitat amb la Fiscalia. En aquest cas, el protocol de
conformitats podrà ser instat a iniciativa del Ministeri
fiscal, o d’un o varis lletrats amb l’objectiu de buscar
una solució consensuada, entre les parts i els seus
clients, per tal d’arribar a un acord previ al judici. Preveient la possibilitat de la conformitat parcial respecte
la responsabilitat civil.
El conveni preveu un Fiscal competent per a la conformitat segons el moment del procés i el tipus de
procediment de què es tracti, així com la forma en què
s’ha de traslladar la mateixa davant el Jutjat o Tribunal
corresponent.
També trobareu el full de sol·licitud corresponent a Solucions Professionals del web www.icab.cat

DEFENSEM ELS TEUS INTERESSOS

TELÈFON VERMELL
GRATUÏT I EXCLUSIU PER AL COL·LEGIAT

900 500 301
Per sol·licitar:

Diputat de guàrdia
Emparament col·legial
Intervenció del defensor del col·legiat

SERVEI delMES

MÉS SOLUCIONS PROFESSIONALS ALS JUTJATS

Interposició de queixa contra l’Administració

El Col·legi al teu servei les 24h i els 365 dies de l’any.

LES TEVES URGÈNCIES SÓN TAMBÉ LES NOSTRES.

ENTREVISTES AMB FISCALIA

Tramitació d’entrevistes amb els fiscals, per tractar qüestions amb
el Ministeri públic, però no per plantejar els termes d’una conformitat.
Sol·licituds per entrevistes de conformitat amb la Fiscalia. Podran ser
instades a iniciativa del Ministeri fiscal.

MÉS SERVEIS ICAB TAMBÉ ALS JUTJATS
Tota la informació a l’apartat Solucions Professionals del web: www.icab.cat

EL CONTINGUT DE LA REFORMA 2015 DE LA LLEI
ORGÀNICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:
NI INDISPENSABLE NI NECESSARI
Anàlisi del contingut i comentari crític de la reforma derivada de la Llei Orgànica
15/2015 per a l’execució de les resolucions del Tribunal Constitucional.

Tomàs Gui i Mori
Col·legiat núm. 7.917
President de la Secció de Dret Constitucional
de la Comissió de Cultura de l’ICAB

I. PLANTEJAMENT
Arran de la proposta de resolució sobre l’inici del procés
polític dirigida pels grups “Junts pel Sí” i “Candidatura
d’Unitat Popular” (CUP) de data 27 d’octubre, publicada al
Butlletí oficial del Parlament de la mateixa data, demanant
que com a “poder constituent” iniciï el procés de “desconnexió democràtica” sense supeditar-se a les decisions
de l’Estat Espanyol i en particular del Tribunal Constitucional, a qui es considera “deslegitimat i sense competència”, pren plena vigència la valoració de les darreres
reformes de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional.
A banda d’altres modificacions, la LOTC 2/1979, de 3
d’octubre, del Tribunal Constitucional, va ser objecte
d’una profunda reforma per la Llei 6/2007 (que va introduir el concepte de “especial transcendència constitucional” i l’obligatorietat del “incidente de nulidad de
actuaciones”).
Ara ha estat objecte de dues modificacions importants.
La primera, derivada de la Llei Orgànica 12/2015, de 22
de setembre, restablint el recurs previ d’inconstitucionalitat (suprimit per la LO 4/1985), pels projectes de Llei
Orgànica dels Estatuts d’Autonomia o de la seva modificació. L’objecte és, seguint l’informe del Consell d’Estat,
evitar que l’examen de la constitucionalitat es produeixi
“a posteriori” sobre un text ja aprovat en via parlamentària, el que hauria evitat sentències com la 31/2010
sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006.
La segona és la derivada de la Llei Orgànica 15/2015, de
16 d’octubre, que té per títol “para la ejecución de las
resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía
del estado de Derecho”.

El preàmbul reitera la finalitat de la LO de “garantizar la
efectividad de las resoluciones dictadas por el TC, para
que su efectividad sea real”.

II. CONTINGUT
Amb aquesta finalitat estructura el seu contingut que
podem sintetitzar en sis punts essencials:
1. Reitera l’obligació de prestar al TC tot el “auxilio jurisdiccional” que necessiti, per a executar la seves resolucions,
sigui directament o a través de qualsevol poder públic.
2. Considera les seves sentències i resolucions com a “títulos ejecutivos” i, per tant, d’immediata aplicació sense
necessitat de la intervenció de cap altre poder públic,
perquè tots estan obligats al compliment del que el TC
resolgui.
3. Estableix l’aplicació supletòria de la LOPJ, de la LEC i,
en matèria d’execucions de resolucions els preceptes de
la LJCA, quines últimes reformes deriven de la Llei 37/11
de mesures d’agilització processal i de la LO 7/15, de 21
de juliol que modifica la LOPJ.
4. Possibilitat de la notificació directa i personal de les
seves resolucions pel TC a qualsevol “autoridad o funcionario público que se considere necesario”.
5. Establiment d’un règim especial per a assegurar el
compliment efectiu de les seves resolucions, dirigit a
qui les tingui que executar, amb les mesures d’execució
necessàries, possibilitat de resoldre les incidències, nul·litat de qualsevol resolucions que les contradiguin, amb
possibilitat de multes coercitives reiterables (de quantia
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revisable per llei ordinària), possibilitat de suspensió de
les funcions de les autoritats i empleats públics desobedients, execució substitutòria amb col·laboració del govern si fos necessari i deducció de testimonis per a exigir
responsabilitats penals.
6. En els supòsits de “especial transcendencia constitucional” (que no defineix però que pot ser més ampli que
l’establert per l’article 50.1 de la LO 6/07 i la STC 155/09
que la interpreta), i que aclareix “como, por ejemplo, los
supuestos de incumplimiento notorio de la ejecución de
resoluciones que acuerden la suspensión de disposiciones o actuaciones impugnadas”, el TC pot adoptar, d’ofici
o instàncies del govern “las medidas necesarias para asegurar su debido cumplimiento sin oír a las partes”. Aquestes mesures “inaudita parte”, només permeten l’audiència
“a posteriori”.

III.- COMENTARI
Realment la reforma de la LOTC, quant al contingut de
la LO 15/2015, no era indispensable, ni tant sols estrictament necessària, perquè l’auxili jurisdiccional o la condició
de títol executiu de les seves resolucions estava ja garantit. L’evitar les conseqüències de la TSC 31/2010 sobre el

Actualitat 29

EAC, ja es garanteix amb la LO 12/2015. El propòsit de
la LO 15/2015 sembla el de reforçar l’executivitat real
i efectiva de les resolucions del TC i evitar qualsevol
discussions o entrebancs, davant del perill derivat de
l’evolució de la situació catalana, en un moment especialment delicat per la dissolució de les Corts i la proximitat de les eleccions generals del 20 de desembre. La
proposta de resolució del Parlament de Catalunya del
dia 27 d’octubre, reforça aquest criteri i, molt especialment, la forma de tramitació d’urgència de la LO 12/15
i les circumstàncies de la seva aprovació immediata,
publicació al BOE i entrada en vigor el mateix dia de la
seva publicació, 17 d’octubre, just 10 dies abans de la
resolució catalana.
Evidentment, la nostra opinió, estrictament com a jurista, és que la LOTC està al servei de la Constitució, que
és la norma fonamental que presideix tot l’ordenament
jurídic i de la que ningú es pot “desconnectar” sense seguir els procediments de reforma establerts per ella mateixa. I que la reforma és possible i tanmateix necessària
i oportuna, amb la participació “enraonada” de tothom. I
em “remullo” més: els catalans, profundament romanitzats, som pactistes i possibilistes i ens agrada per sobre
de tot “tocar de peus a terra”.

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA:
TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LA
OPOSICIÓN EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL
La posibilidad de tramitar y resolver la oposición en el procedimiento
general de Jurisdicción Voluntaria (en adelante, JV), prevista en el párrafo
3º del art. 17 de la Ley 15/2015, supone una novedad sustancial respecto de
la prohibición de la oposición establecida en el art. 1817 del procedimiento
general regulado en los arts. 1811 a 1824, del derogado Libro III,
correspondiente a la JV, de la LEC de 1881.

Antonio Fernández de Buján y Fernández
Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.
Vocal de las Ponencias de Jurisdicción Voluntaria en la
Comisión General de Codificación (2002- 2005 y 2012)

L

a posibilidad de oponerse a la petición del
solicitante, y con ello de generar contradicción
que deberá resolverse en el curso del expediente, configurada como regla general que se
aplicará en todos los supuestos de procedimiento general, y en todos aquellos procedimientos específicos en los que no exista una previsión específica en
sentido contrario, constituye la novedad más significativa del nuevo procedimiento general de JV, caracterizado
por su carácter garantista y por sus escasas diferencias
con el proceso.
En los procedimientos en los que se debate la situación
de los menores de edad y de las personas con capacidad modificada judicialmente, personas con discapacidad y, en general, personas vulnerables, se prevé, en la
mayor parte de los supuestos, un trámite de oposición,
ante la frecuente confluencia de intereses contrapuestos entre menores, progenitores, tutores, afectados,
terceros con interés legítimo, órganos de la administración etc., lo que no supone ninguna novedad, dado que
ya se preveía en los procedimientos específicos de esta
naturaleza previos a la nueva LJV, que en buena medida
han sido incorporados al nuevo texto legal.
Así, conforme al 17. 3 LJV: “Si alguno de los interesados
fuera a formular oposición, deberá hacerlo en los 5 días

siguientes a su citación, y no se hará contencioso el expediente, ni impedirá que continúe su tramitación hasta
que sea resuelto, salvo que la ley disponga lo contrario.
Del escrito de oposición se dará traslado a la parte solicitante inmediatamente”.
La previsión de no tramitar la oposición establecida en el
derogado art. 1817 del procedimiento general de JV, en
vigor hasta la Ley 15/ 2015, que rezaba” Si a la solicitud
promovida se hiciere oposición por alguno que tenga
interés en el asunto, se hará contencioso el expediente
(...)”, ha sido, por tanto, sustituida por una regulación en
sentido contrario. En este sentido, se ha pronunciado
Joan Picó en “La desjudicialización y procesalización de
la Jurisdicción Voluntaria”, en Especial Nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria, en La Ley, edición julio 2015.
En relación a la previsión de que la Ley establezca expresamente que la oposición hará contencioso el procedimiento, como excepción a la regla general, cabe subrayar
que de los 38 procedimientos específicos regulados en
el texto legal de la LJV, sólo en los supuestos de adopción, art. 39.3, remoción del tutor, art. 49.1, II, remoción del curador, art. 49.1,II, y fijación del plazo para el
cumplimiento de las obligaciones, art. 97.3, se prevé que
la oposición de un interesado formulada en la tramitación
del expediente hará contencioso el procedimiento.
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Así como la oposición en la adopción justifica la transformación del expediente en contencioso en atención a la
irrevocabilidad de sus efectos en la constitución judicial,
la oposición en la remoción del tutor o curador y, sobre
todo, en la fijación del plazo para el cumplimiento de las
obligaciones, en el que se acude al juez precisamente
porque no hay acuerdo sobre el plazo para la devolución, no debería, a mi juicio, producir el efecto previsto
en el nuevo procedimiento plenamente garantista de JV,
dado que en todos los demás supuestos que afectan
a menores o a personas con la capacidad modificada,
o en los que están en juego la restricción de derechos
fundamentales, muchos de los cuales tienen una mayor
trascendencia que los mencionados, se adopta la solución contraria.
Es por todo ello que no cabe considerar suficientemente
clarificadora, y puede generar confusión, la afirmación
contenida en el art. 1. 1 de la LJV, conforme a la cual:
“Se consideran expedientes de Jurisdicción Voluntaria
a los efectos de esta ley todos aquellos que requieran
la intervención de un órgano jurisdiccional (...), sin que
exista controversia que deba sustanciarse en un proceso
contencioso”, dado que si bien debe ponerse, por una
parte, en relación con lo dispuesto en el art. 17.3, del
procedimiento judicial, en el que se prevé con carácter
general la sustanciación de la oposición en el expediente, lo que lógicamente implica la existencia contradicción
y controversia y, por otra parte, en la fórmula utilizada
en el art. 1.1, no se afirma que no exista controversia,
sino que no requiere que deba sustanciarse en proceso
contencioso, la alusión a la posibilidad de la oposición
debería haberse mencionado en el propio artículo prime-
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ro, en atención a que es nota más novedosa de toda la
nueva regulación de la jurisdicción voluntaria.
La virtualidad de oposición se manifiesta así mismo en
relación con el carácter preceptivo de abogado y procurador, dado que si bien no establece la regla general
de la intervención preceptiva de estos profesionales en
el procedimiento
judicial, sino que se
LA POSIBILIDAD
opta por prever, en el
art.3. 2. de LJV, que
DE OPONERSE
en los expedientes
A LA PETICIÓN
que se tramiten ante
DEL SOLICITANTE el órgano judicial sólo
será preceptiva la inCONSTITUYE LA
tervención de abogado y procurador en
NOVEDAD MÁS
aquellos casos en los
SIGNIFICATIVA
que la ley así lo disDEL NUEVO PRO- ponga, en el párrafo
del mencionado art.
CEDIMIENTO
3. 2, se afirma que si
GENERAL DE
se formula oposición,
se exigirá la intervenJURISDICCIÓN
ción del abogado y
VOLUNTÀRIA
procurador: “Para la
presentación de los
recursos de revisión
y apelación que se
interpongan contra la resolución definitiva que se dicte
en el expediente, y a partir del momento en que se
formule oposición, será necesaria, en todo caso, la intervención de abogado y procurador”.
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JURISDICCIÓ VOLUNTÀRIA: UNA NOVETAT
A CONSIDERAR RELATIVA AL DRET PRIVAT
Leandro Martínez-Zurita Santos De Lamadrid
Col·legiat núm. 10.982

M’agradaria dedicar aquestes línies a destacar una
novetat important de la Llei de jurisdicció voluntària,
amb la modificació dels articles 1.176, 1.178 i 1.180 del
Codi Civil per la qual s’habilita amb competència als
notaris per al pagament per consignació.
La seva nova redacció ve a donar satisfacció als més
que raonables consells d’il·lustres companys experts
en arrendaments urbans, entre ells voldria destacar a
Ramon Contijoch Pratdesaba i a Joaquim Marti Marti,
advertint que la consignació notarial de rendes, per
acreditar la manca de cobrament de la propietat, no
sempre era eficaç davant els tribunals en ser exigible
la consignació judicial. El mateix aplicava, per exemple, per a l’exercici del retracte arrendatici, o d’altres
drets d’adquisició preferent, amb la dificultat del
còmput dels terminis de caducitat (“Caducitat i Prescripció extintiva” José Puig Brutau) i el seu exercici
processal.
Però aquesta vegada el legislador, almenys respecte
a aquest article 1.178, ha estat ambiciós assenyalant
que la consignació de la quantitat deguda suposa la
carta de pagament i la cancel·lació de la garantia hipotecària, superant el tenor de l’art. 179 del Reglament
Hipotecari que exigia per a la cancel·lació d’inscripcions relatives a hipoteques, l’escriptura pública, en
la qual constés l’exprés consentiment del creditor
satisfet, o executòria.
Cert és que la interpretació de la pròpia DGRN ja des
de les Resolucions de 10 de novembre de 2001 i 10
de setembre de 2005, venia mantenint que acreditat
per resolució judicial ferma (article 245.4 LOPJ i article
207.2 LEC) l’existència: (i) de l’ oferiment de pagament
al creditor sense oposició; i (ii) l’efectiva consignació a
favor del mateix de la quantitat oferta, n’hi havia prou
per cancel·lar la garantia inscrita o tabular. La “ràtio”
del centre director era que la Llei no podia escudar
actuacions omissives de creditors que havent estat
satisfets únicament amb la seva malaptesa perjudi-

caven al pagador ia la desitjada coincidència entre la
realitat i la resultancia registral.
Aquesta interpretació garantista de la DGRN ha estat
incorporada pel legislador amb la nova redacció dels
articles 1.176, 1.178 i 1180 del Codi Civil, mantenint
la necessitat de l’anunci previ (article 1.177 CC), i la
previsió establerta en l’article 1.181 del mateix cos
legal que per al cas de ser procedent la consignació,
imposa que les despeses incorregudes són a càrrec
del creditor. En la mateixa línia doctrinal de cancel·lació d’inscripcions hipotecàries animo a la lectura de la
Resolució de la DGRN de 6 de juliol de 2015, publicada al BOE de 12 d’agost passat, que distingeix entre
coneixement del creditor com personat i “coneixement real”.
Esperem que es compleixin els desitjos del legislador,
i després de la reforma, ja no es produeixin aquelles
actituds omissives, en què en ocasions, incorren alguns creditors.
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SIMPLIFICACIÓ DEL
PROCÉS CANÒNIC DE
NUL·LITAT DE MATRIMONI
El 8 de desembre d’enguany entren en vigor les normes que han
agilitat el procés canònic de la declaració de nul·litat de matrimoni,
amb el Motu Proprio: Mitis Iudex Dominus Iesus. Tot seguit
trobareu l’objectiu de la reforma i les novetats més rellevants.

Dr. Lluís Martínez Sistach
Cardenal i administrador apostòlic
de l’Arquebisbat de Barcelona

E

n l’Assemblea general extraordinària del Sínode dels Bisbes, d’octubre de 2014, un gran
nombre de pares sinodals demanàrem que
es reformessin algunes normes que regulen
el procés canònic de la declaració de nul·litat
de matrimoni (Relació final, n. 48). Si bé aquesta petició
consta en el document preparat per a l’Assemblea Sinodal d’octubre de 2015, el Papa ha volgut avançar aquesta
reforma.
El Papa Francesc, el 15 d’agost de 2015, ho ha realitzat amb dos documents: el Motu Proprio: Mitis Iudex
Dominus Iesus (per a l’Església llatina) i el Motu Proprio
Mitis et misericors Iesus (per a les Esglésies orientals
catòliques).

El primer document que comentem té un preàmbul
sense títol explícit, vint cànons que estableixen la reforma i vint-i-una regles processals per al tractament de les
causes de nul·litat de matrimoni.
Què pretén aquesta reforma? Francesc afirma que no es
pretén afavorir les nul·litats de matrimoni. Cerca la rapidesa del procés juntament amb una justa simplicitat, de
manera que, a causa de la retardada decisió del judici, el
cor dels fidels que esperen l’aclariment del propi estat
no es vegin llargament oprimits per les tenebres del
dubte (Cf. M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus, Preàmbul).

Quines són les reformes més importants? El mateix document de l’Església llatina que comentem
assenyala els criteris fonamentats que han orientat
aquesta reforma i les innovacions. Són principalment
les següents:
1. Una sola sentència a favor de la nul·litat executiva.
Des de Benet XIV fins ara eren necessàries dues
sentències afirmatives per poder contreure nou matrimoni canònic. Amb la reforma és suficient la certesa moral assolida
pel primer jutge que
AQUESTA REFOR- hagi fallat afirmaMA CERCA LA RA- tivament. Tanmateix, la part que es
PIDESA DEL PROconsideri perjudicada, el promotor de
CÉS JUNTAMENT
justícia i el defensor
AMB UNA JUSTA
del vincle tenen el
dret d’interposar
SIMPLICITAT
querella de nul·litat de sentència o
apel·lació. Aquesta
reforma és molt important ja que prescindirà en la
majoria dels casos de la segona instància, agilitza i
abarateix el procés. Si l’apel·lació resulta manifestament dilatòria, el Tribunal Superior ha de confirmar
amb un decret la sentència de primera instància.
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2. El Bisbe sota la seva responsabilitat pot establir la
constitució d’un jutge únic en primera instància i cal
que sigui un clergue (un sacerdot o diaca). Això es
pot fer quan el Bisbe no pot constituir un tribunal col·
legial a la diòcesi o en un tribunal més pròxim. El jutge
únic serà ajudat per dos assessors de vida provada,
experts en ciències jurídiques i humanes, aprovats
pel Bisbe. A segona instància sempre hi ha d’haver
un tribunal col·legial.
3. El Bisbe diocesà és jutge i per tant es regula que el
Bisbe en la seva Església faci de jutge dels fidels que
li són confiats, per tal de no delegar totalment la seva
funció judicial. Això s’aplica especialment en el procés
més breu que estableix aquesta reforma de Francesc
per resoldre els casos de nul·litat més evidents. Es demana que la causa sigui proposada per ambdós cònjuges o per un sol d’ells, amb el consentiment de l’altre.
Es designa un instructor i un assessor. Rebudes les
actes si el Bisbe arriba a la certesa moral
ELS MOTU
sobre la nul·litat del
dicta la
PROPRIO ESMEN- matrimoni,
sentència. Altrament
TATS ENTREN
remet la causa al
tràmit ordinari.
EN VIGOR EL 8

DE DESEMBRE
DE 2015

4. El procés més
breu dissenyat per
la present reforma, no només com
fins ara que era el
documental, per tal de resoldre els casos de nul·litat
de matrimoni amb arguments particularment evidents.
Tanmateix el procediment abreujat pot posar en perill
el principi de la indissolubilitat del matrimoni. Per això
s’estableix que en aquest procés sigui constituït jutge
el Bisbe mateix.
El Motu Proprio hi té unes regles processals i en
l’art. 14.1 s’expliciten unes circumstàncies a manera
d’exemple que poden permetre aquest tractament
breu: aquella manca de fe que pot generar la simulació
del consentiment o l’error que determina la voluntat, la
brevetat de la convivència conjugal, l’avortament provocat per impedir la procreació, la permanència obstinada
en una relació extraconjugal al temps de les noces o en
un període immediatament successiu, l’ocultació dolosa de l’esterilitat o d’una greu malaltia contagiosa o de
fills nascuts d’una relació precedent o d’haver estat a la
presó, que el motiu del matrimoni sigui del tot aliè a la
vida conjugal o estigui causat per l’embaràs imprevist
de la dona, que exerceixi violència física per arrencar el

10 de novembre: Sessió pública i solemne d’inauguració del Curs
Acadèmic 2015-2016 de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació
de Catalunya. Recepció com Acadèmic de número del Cardenal
de Barcelona, Dr. Lluís Martinez Sistach.

consentiment, la falta d’ús de raó verificada amb documents mèdics, etc. El Vicari Judicial ha de determinar la
fórmula del dubte i ha d’establir si la causa ha de tractar-se amb procés ordinari o amb procés més breu.
5. L’apel·lació a la Seu Metropolitana s’estableix com la
norma ordinària per posar en relleu el distintiu de la col·
legialitat de l’Església. Tanmateix es manté l’apel·lació
a la Seu Apostòlica per raó d’un principi jurídic antiquíssim, de tal manera que quedi enfortit el vincle entre
la Seu de Pere i les Esglésies particulars. La reforma
confia a les Conferències Episcopals que es proveeixi
a cadascun dels Bisbes l’estímul i alhora l’ajut per a
posar en pràctica la reforma del procés matrimonial.
6. Composició del Tribunal per a les causes sobre nul·litat del matrimoni: és un col·legi de tres jutges que ha
de presidir un jutge clergue i els altres dos poden ser
laics. Per poder fer-ho, abans de la reforma es demanava que la Conferència Episcopal ho permetés. Els
nomenaments dels jutges laics ja no depèn de la Conferència Episcopal, sinó únicament del Bisbe.
7. Gratuïtat dels processos. Les Conferències Episcopals
han de procurar, salvada la justa i digna retribució dels
treballadors dels tribunals, que sigui assegurada la gratuïtat dels processos, perquè l’Església en una qüestió tan
estretament vinculada a la salvació de les ànimes manifesti l’amor gratuït de Crist pel qual hem estat salvats.
Els Motu Proprio esmentats entren en vigor el 8 de
desembre de 2015.

ENTREVISTA A MARC ANTONI BROGGI,
PRESIDENT DEL COMITÈ DE BIOÈTICA DE CATALUNYA

“Qualsevol persona ha de poder
dir ‘no’ a un tractament”
Marc Antoni Broggi, cirurgià. De 73 anys. Ha format part
del Comitè de Bioètica de Catalunya des de la seva fundació, fa 25 anys
i n’és el president. Considera que avui en dia és necessària una atenció
personalitzada, que no només asseguri la màxima eficàcia contra
la malaltia sinó també tenir en compte la voluntat del malalt.
Text: Roser Ripoll Fotografia: Albert Muñoz

Què és i quina funció fa el Comitè de Bioètica de Catalunya, un organisme que fa 25 anys que es va crear?
El Comitè de Bioètica de Catalunya és un organisme consultiu del Govern de la Generalitat per formular recomanacions que ajudin als professionals, a l’Administració o
als poders legislatiu o judicial, en qüestions “d’àmbit de
la vida i de la salut” que siguin discutibles i en les quals
calgui preservar (o augmentar) el respecte a les persones,
sobretot les més vulnerables; també pretén orientar la
ciutadania en algunes controvèrsies o debats. El nostre
Comitè és un bon referent, per la pluralitat i pluridisciplinaritat, la seva continuïtat malgrat canvis polítics i sobretot
per l’oportunitat i qualitat dels documents presentats.
Quin és el tema més difícil sobre el qual ha hagut
de resoldre el Comitè de Bioètica de Catalunya?
De vegades la dificultat ve de la necessitat d’aprofundir
en un tema nou, o bé de diferències de criteri entre els
membres, com pot passar en l’objecció de consciència, o
l’obligatorietat de la vacunació o les “Big Data”. Es demana
un treball de deliberació que el Comitè té molt assumit. El
més difícil d’aconseguir, però, és ser escoltat, avançar en
la vida real. Per exemple, la Llei d’autonomia del pacient
(com anomenem a la 21/2000) ens va costar tres anys
d’esforços fins a ser votada per unanimitat de tots els
grups parlamentaris, i després per superar reticències en
la pràctica sobre l’abast del Consentiment Informat i dret
al No Consentiment... Doncs bé: ara, 15 anys després, una
reforma legislativa de la Llei bàsica 41/2002 (amb nocturnitat: del 28 de juliol) ens fa retrocedir altre cop. Quan creus
que acabes, torna a començar; com Sísif.
Algun tema del qual se senti més
orgullós durant el seu mandat?
El 2009 vam començar amb un text que ha tingut una

gran transcendència: “Recomanacions als professionals per l’atenció als malalts al final de la vida”. Però són
molts: sobre “el dret a rebutjar tractament”, o sobre “el
principi de justícia en els serveis sanitaris”. Em costa
triar entre més de 25 recomanacions ben raonades, a
més de posicionaments sobre fets puntuals, problemes de recerca, decisions de la Fiscalia, o de revisió de
documents de l’Administració, contestes al Síndic de
Greuges. Molta feina, que es pot visitar a http://comitebioetica.cat/documents/
En quins grups de treball estan
treballant actualment?
El Comitè funciona amb projectes que encarrega a grups
de treball formats per membres seus i especialistes
externs, i que haurà d’acabar esmenant el seu Plenari
i aprovant a la fi. Hi ha pendent els de “dret al coneixement dels orígens biològics”, el de “revisió del dret a la
no vacunació”, el de “conceptes i terminologia en Bioètica (juntament amb el TermCat)”, el d’“atenció pal·liativa a pediatria”. La Comissió Permanent pot fer de grup
redactor en casos peremptoris. Potser caldrà denunciar
la modificació esmentada de la Llei bàsica 41/2002 i les
seves possibles conseqüències.
Quines conseqüències tem?
Aprofitant la darrera Llei sobre el menor, el Congrés
dels Diputats introdueix en l’article 9 de la Llei d’autonomia del pacient (bàsica 41/2002), una greu limitació al
consentiment per representació, sense distingir qui no
ha tingut encara capacitat i qui ha perdut la competència
degut a la malaltia però en que el representant substitueix la seva voluntat. És un pas enrere greu, que pot incitar
a “l’aferrissament terapèutic” i a un enfrontament amb
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moltes famílies i a una judicialització abusiva i desproporcionada de les decisions clíniques.
Tenim dret a morir dignament?
Com dic en un meu llibre, tenim dret a una mort apropiada, que cadascú se la pugui apropiar al màxim: aquesta
és la dignitat que reclamem prop de la mort. De moment,
podem exigir que ens arribi sense actuacions que no
volem (tractaments, trasllats, tubs per alimentar-se) o que
pretenen únicament posposar-la; i també sense dolor o
símptoma massa molest, fins i tot arribant a la sedació per
aconseguir-ho. Alguns defensem, a més, que hauríem de
tenir dret a què se’ns ajudi a evitar els últims trams d’una
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ella, a fer-ho a través del seu representant. Altra cosa
és quan es demana al professional una actuació seva
no indicada: no es tracta de passar-nos a una “medicina
a la carta”.
La no acceptació del tractament
mèdic es pot considerar un suïcidi?
Un ciutadà (encara que estigui malalt) pot rebutjar una
actuació sobre el seu cos. És un dret que se li haurà
de respectar sempre que la persona sigui lliure (no estigui coaccionada), competent (és a dir, capaç “de fet”
per prendre aquella decisió en aquell moment) i ben
informada sobre què li passa i què representarà aquella

Potser caldrà denunciar la modificació
esmentada de la Llei bàsica 41/2002
vida quan aquesta ja és pitjor, per a nosaltres, que una mort
propera i inevitable: tal com diu un document molt treballat
del Comitè de l’any 2006.
Poder decidir com volem morir passa obligatòriament
per deixar fet un “document de voluntats anticipades”?
Evitar les actuacions desproporcionades i lluitar eficaçment
contra el dolor són “bones pràctiques”, ara ja esperables,
si es compta amb un professional competent (a un equip
de cures pal·liatives, de PADES, per exemple) i es té la sort
de tenir uns familiars sensibilitzats al voltant. Es recomana
parlar-ne i arribar a acords sobre límits i preferències, potser inscrits en un Pla Anticipat de Decisions en la Història
Clínica, tal com recomana el Departament de Salut. Però si
tenim una demanda difícil (“arribat el grau de demència en
què ja no pugui ..x.., no admeto ni antibiòtics en cas d’infecció”, per exemple) convé haver-la explicitat fefaentment
per tal d’assegurar que es compleixi i de tranquil·litzar qui
l’hagi de respectar (professionals i parents). Amb la reforma
legal esmentada serà molt recomanable.
Què ha de prevaldre, el dret del malalt
o el criteri del metge?
Del criteri del metge, basat en el coneixement, s’espera que proposi què caldria fer. Però no pot obligar cap
actuació sense el consentiment del pacient i, menys
encara, contra la seva voluntat. Qualsevol persona ha
de poder dir “no” al que se li proposa i triar entre possibilitats (sempre hi ha la d’abstenir-se). I, quan no pugui

decisió seva. Aquest rebuig a una actuació que troba
desagradable o desproporcionada per a un mateix,
és diferent de voler morir, tot i que pugui acabar igual
(sigui aviat, com passa si un no vol sang en una hemorràgia; o a la llarga, com passa si un deixa la diàlisi, no
vol una quimioteràpia pot ser eficaç o no vol deixar de
fumar malgrat patir un emfisema).
Fa uns dies es parlava del cas de l’Andrea, que patia
una malaltia degenerativa... La desconnexió va ser
possible perquè Galicia compta amb una Llei de
drets per a malalts terminals? Creu que seria beneficiós que a tot Espanya existís una llei d’aquestes
característiques o amb l’actual ordenament jurídic
no cal una llei específica sobre aquest àmbit?
El Comitè creu que amb la Llei 21/2000 i la Llei bàsica
41/2002 n’hi havia prou pels malalts (terminals o no),
i que no en calia una altra de redundant. En canvi, va
proposar la reforma fàcil de consensuar d’alguns punts
concrets que milloraven la seva interpretació. Per ara,
no ha trobat encara ressò al Parlament. Queda pendent, és clar, ampliar els drets de la persona que ha de
morir legalitzant o despenalitzant ajudes a actuacions
més directes: això sí aportaria una novetat beneficiosa.
Avui i aquí, el trist és que l’important és no fer passos
enrere com ha fet el Congrés de Diputats en la Llei
bàsica, que ens obligarà a tornar a canviar-la pel bé dels
nostres ciutadans en estat greu.

DES DE LA JUNTA

I PREMI MEMORIAL
PEDRO MARTÍN
La Junta de Govern ha instituït el Premi “Memorial
Pedro Martín García” per honrar la memòria de Pedro
Martín García, qui fou president de la Secció Segona de
l’Audiència Provincial de Barcelona i considerat un paradigma de professionalitat, excel·lència jurídica i respecte
a l’advocacia.
El Premi, dotat amb la quantitat de 3.000 euros, està
destinat a guardonar un treball o article sobre Dret Processal Penal presentat per col·legiats/des de l’ICAB.
La data límit per a la presentació dels treballs és el 15
de gener de l’any 2016.

NOMENAMENT DEL
COMITÈ EXECUTIU
DE LA COMISSIÓ DE
DRET PENITENCIARI
La Junta de Govern, en haver estat proclamada una
única candidatura per proveir els càrrecs vacants al
Comitè Executiu de la Comissió de Dret penitenciari del
Col·legi, de conformitat amb l’article 14.6 del Reglament
d’aquesta Comissió, ha acordat la desconvocatòria de
les eleccions inicialment previstes per al 12 de novembre de 2015, així com la proclamació com a electes dels
candidats i candidates presentats:
Presidenta: M. Amparo Bataller Pardo
Vicepresident: Esteve Lamoglia Puig
Secretària-Tresorera: Alba Pérez González
Vocals: José Gómez López
Màrius Roch Izard
Emma Mondragón Vial
Francesc Lluís Bonatti Bonet
Carles Martínez Mirón
Gloria Soto Aguilera
Ferran Marsol Vázquez
Ana Isabel Suso Casamian

PREMI NOVES
IDEES 2015
Es convoca el “Premi Noves Idees 2015” que té com a
objectiu la participació de totes les persones col·legiades
en la promoció i millora dels serveis col·legials. El Premi
es convoca en dues categories:
• Premi Noves idees de Servei: es premiarà el servei
novador o de millora d’un servei existent adreçat als
col·legiats i col·legiades que pugui oferir o estigui oferint
el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
• Premi Noves idees per al Jove Emprenedor: es guardonarà la millor idea per desenvolupar un despatx d’advocats i que específicament tingui com a beneficiari a
joves advocats menors de 40 anys.
Cadascuna de les dues modalitats està dotada amb
1.500 euros.
El termini de presentació de projectes a concurs finalitza
el 18 de gener de 2016.
Trobareu les bases completes d’aquests dos premis a
www.icab.cat

La passió

PER L’ADVOCACIA

Centre de Formació i
Documentació del
Col·legi de l’Advocacia
de Barcelona
Formació especialitzada

13 edició
Inici gener 2016

Màsters
2015-2016

Família
Esport
Propietat industrial i intel·lectual
Litigació Administrativa

D’UN COP D’ULL

COL·LEGI DE NOTARIS DE CATALUNYA

9 de novembre: Trobada institucional de l’ICAB, amb Oriol Rusca, Rosa Ma. Barberà, Rafael Espino i diputats de la
Junta de Govern i el Col·legi de Notaris de Catalunya, amb Joan Carles Ollés, José Alberto Marín, Guzmán Clavel,
Susan Marsinyach i Esteban Cuyàs.

NOVA SECCIÓ A LA BIBLIOTECA

5 de novembre: Acte de presentació, a càrrec de la vicedegana, Rosa M. Barberà i la responsable de biblioteca,
Elena Moreno Badia, de la nova secció de llibres de
Prospectives Professionals a la biblioteca de l’ICAB.

JORNADA NOVETATS JURÍDIQUES

13 de novembre: Jornada sobre novetats jurídiques en
matèria d’habitatge, organitzada per la Comissió de Defensa, l’Observatori DESC i l’Ajuntament de Barcelona.
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TROBADA INSTITUCIONAL

3 de novembre: Trobada institucional del degà, Oriol Rusca, la vicedegana, Rosa Ma. Barberà, i diputats de la Junta de
Govern del Col·legi, amb representants de l’Agència Tributària a Catalunya.

PREMIS TARONJA I LLIMONA

13 de novembre: Gala de lliurament dels Premis Taronja i
Llimona 2015 als jutges i oficines judicials.

DRET PER A NO JURISTES

17 de novembre: La vicedegana Rosa M. Barberà va participar en aquest cicle de conferències amb el tema “El
meu fill se separa. Què puc fer? Què no s’ha de fer?” a
la sala de dret marítim de la Biblioteca.
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REVISTES
Juez: cuadernos de
investigación [en línia]
Editor: Tirant lo Blanch México
Periodicitat: semestral
1r fasc.: N. 1 (2014/15)
Accesible només des de la
Sala Multimèdia de la Biblioteca

Aquesta secció conté una sel·lecció d’obres adquirides i incorporades darrerament al catàleg de la
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Versió en línia accesible només
des de la Sala Multimèdia de la
Biblioteca

MONOGRAFIES
DRET ADMINISTRATIU
Acción exterior y comunidades
autónomas: seminario,
Barcelona, 1 de julio de 2014.
Barcelona: Generalitat de
Catalunya, Institut d’Estudis
Autonòmics, 2015.
[353.072.1(46)(063)Acc]
eBook Biblioteca Digital

Revista latinoamericana de
derecho y religión [en línia]
Editor: Centro UC - Derecho y
Religión; Pontificia Universidad
Católica de Chile. Facultad de
Derecho
Periodicitat: anual
1r fasc.: N. 1 (2015)Accés lliure Biblioteca Digital

ARENAS ESCRIBANO,
FERNANDO; CABRA DE LUNA,
MIGUEL ÁNGEL (COORDS.)
Comentarios al Texto
Refundido de la Ley General
de derechos de las personas
con discapacidad y de su
inclusión social. Las Rozas
(Madrid): La Ley, 2015.
[351.84(46):364.26Com]

“Nueva Ley de la jurisdicción
voluntaria”, EN: Proceso civil:
cuaderno jurídico, n. 121, 4º
trim. 2015, p. 91-141
Versió en línia accesible només
des de la Sala Multimèdia de la
Biblioteca

“Dictámen 2/13 del TJUE
sobre la adhesión de la UE
al Convenio Europeo para la
protección de los derechos
humanos y libertades
fundamentales”, EN: Revista
Aranzadi Unión Europea, n. 8-9,
agosto-sept. 2015, p. 31-98

BLASCO GASCÓ, FRANCISCO
de P. Instituciones de derecho
civil: derecho de sucesiones.
2ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch,
2015. [347.65(46)(035)Bla]
OROZCO MUÑOZ, MARTÍN
El enriquecimiento injustificado.
Cizur Menor (Navarra): Thomson
Reuters Aranzadi, 2015.
[347.55(46)Oro]

FERNÁNDEZ, TOMÁS-RAMÓN
La Justicia deportiva: cuatro
estudios. Cizur Menor (Navarra):
Civitas Thomson Reuters, 2015.
[351.855.3(46):796Fer]
PALOMAR OLMEDA, ALBERTO
(COORD.); AGUADO I CUDOLÀ,
VICENÇ (AUTS.)…[ET AL.]
El nuevo régimen de la
seguridad ciudadana. Cizur
Menor (Navarra): Thomson
Reuters Aranzadi, 2015.
[351.75(46)Nue]
SANTAMARÍA PASTOR, JUAN
ALFONSO
Principios de derecho
administrativo general. 3ª ed.
Madrid: Iustel, 2015. 2 vol.
[35(46)(035)San]
VILLORIA MENDIETA, MANUEL
(DIR.); FORCADELL ESTELLER,
XAVIER (COORD.); CARDONA,
FRANCESC (AUTS.)…[ET AL.]
Bon govern, transparència
i integritat institucional al
govern local. [Barcelona]:
Diputació de Barcelona, 2015.
[352.072.7(46.71)Bon]

DESTAQUEM:

“Especial refugiados”, EN:
Abogados: revista del CGPJ, n.
extraord. oct. 2015, 57 p.
Versió en línia d’accés lliure
Biblioteca Digital [http://www.
abogacia.es/actualidad/revistas/]

DOMINGUEZ VILA, ANTONIO…
[ET AL.]; GUTIÉRREZ COLOMINA,
VENANCIO; LLAVADOR
CISTERNES, HILARIO (COORD.)
Ley de racionalización
y sostenibilidad de la
Administración Local:
estudio sobre la aplicación
de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2015. [352(46)Ley]
eBook Biblioteca Digital

AYMERICH CANO, CARLOS
Un problema pendiente: la
anulación de los contratos
administrativos afectados
por actos de corrupción. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi
Thomsom Reuters, 2015.
[351.712(46):343.35Aym]

ZAFRA VÍCTOR, MANUEL
Respaldo político para buenas
ideas: mi experiencia en dos
direcciones generales sobre
gobiernos locales. Madrid:
Iustel, 2015. [352(46)Zaf]

BELTRÁN AGUIRRE, JUAN LUIS;
EZQUERRA HUERVA, ANTONIO
(DIRS.)…[ET AL.]
Atención y protección jurídica
de la discapacidad.
Cizur Menor (Navarra): Thomson
Reuters Aranzadi, 2015.
[351.84(46):364.26Ate]

ARANDA RODRÍGUEZ,
REMEDIOS (COORD.); BARDAJÍ
GÁLVEZ, Mª DOLORES...[ET AL.]
Practicum: familia: 2016.
Cizur Menor (Navarra): Thomson
Reuters Aranzadi, 2015.
[347.6(46)(076)Pra]

DRET CIVIL

DRET CONSTITUCIONAL
MONTILLA MARTOS,
JOSÉ ANTONIO
Reforma federal y estatutos
de segunda generación: los
estatutos de autonomía de
segunda generación como
modelo para la reforma
federal de la Constitución.
Cizur Menor (Navarra): Thomson
Reuters Aranzadi, 2015.
[342.25(46):321.6Mon]

SÁNCHEZ GONZÁLEZ,
SANTIAGO (COORD.); DIEGO
ARIAS, JUAN LUIS DE (AUTS.)…
[ET AL.] Dogmática y práctica
de los derechos fundamentales.
2ª ed. Valencia:Tirant lo Blanch,
2015. [342.7(46)(035)Dog]
eBook Biblioteca Digital
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DRET FISCAL
ADAME MARTÍNEZ,
FRANCISCO (DIR.)…[ET AL.]
Fiscalidad ambiental en
España: situación actual y
perspectivas de futuro. Cizur
Menor (Navarra): Thomson
Reuters Aranzadi, 2015.
[351.777.6(46):336.2Fis]
MARTÍN CÁCERES,
ADRIANA FABIOLA
La familia en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas
Físicas. Cizur Menor (Navarra):
Thomson Reuters Aranzadi, 2015.
[336.226.11(46):347.61Mar]

VÁZQUEZ TAÍN, MIGUEL A.
Impuesto sobre el valor
añadido: IVA manual práctico.
2ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch,
2015. [336.226.32(46)(035)Vaz]
eBook Biblioteca Digital

DRET INTERNACIONAl
AGÚNDEZ, MIGUEL ÁNGEL;
MARTÍNEZ-SIMANCAS, JULIÁN
(DIRS.); ALONSO, CARMEN
(COORD.)
Fuentes e instituciones del
derecho comunitario. Las Rozas
(Madrid): La Ley, 2014.
[341.176(4-672UE)(035)Fue]
COUNCIL OF THE BARS AND
LAW SOCIETIES OF THE
EUROPEAN COMMUNITY
El Tribunal Europeo de
Derechos Humanos: preguntas
y respuestas para los abogados
2014. Brussels (Belgium): Council
of the Bars and Law Societies of
the European Community (CCBE),
eBook Biblioteca Digital
2014.

ESPLUGUES MOTA, CARLOS;
IGLESIAS BUHIGUES, JOSÉ
LUIS; PALAO MORENO,
GUILLERMO
Derecho internacional privado.
9ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch,
2015. [341.9(035)Esp]
eBook Biblioteca Digital
LÓPEZ CASTILLO,
ANTONIO (DIR.)
Instituciones y derecho de la
Unión Europea.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015.
[341.176(4-672UE)(035)Ins]
eBook Biblioteca Digital
SUÁREZ TEROL, JUAN RAMÓN
Practicum comercio exterior:
internacionalización de
empresas: 2016. Valladolid: Lex
Nova Thomson Reuters, 2015.
[347.7(46)(076):341.96Pra]

DRET LABORAL
NIETO ROJAS, PATRICIA
Las representaciones de los
trabajadores en la empresa.
Valladolid: Lex Nova Thomson
Reuters, 2015. [331.88(46)Nie]
RIBES GINER,
GABRIELA…[ET AL.]
Gestión de los recursos
humanos: la dirección de personas.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015.
[658(076)Ges]

DRET MERCANTIL

MONTOYA MELGAR, ALFREDO
Derecho laboral concursal.
2ª ed. Cizur Menor (Navarra):
Civitas Thomson Reuters, 2015.
[347.736(46)”2011”:331Mon]

CANEDO ARRILLAGA,
MARÍA PILAR (DIR.)
Administración y competencia:
un análisis de la labor general
de la Administración y una
especial mirada a la situación
de competencia en los puertos.
Cizur Menor (Navarra): Thomson
Reuters Aranzadi, 2015.
[DM-347.799.1(46):351.72Adm]

MORA LAVANDERA, AGUSTÍN
Combinación de negocios,
consolidación y operaciones entre
empresas del grupo. Valladolid:
Lex Nova Thomson Reuters, 2015.
[347.72.04(46)Mor]

ESPLUGUES MOTA, CARLOS
(DIR.); PALAO MORENO,
GUILLERMO…[ET AL.]
Derecho del comercio
internacional. 6ª ed. Valencia:
Tirant lo Blanch, 2015.
[347.7(035):341.96Der]

MUÑOZ BULLÓN, FERNANDO;
SÁNCHEZ BUENO, MARÍA JOSÉ
Teoría y práctica de administración
de empresas: fundamentos y
opciones estratégicas. Cizur Menor
(Navarra): Civitas Thomson Reuters,
2015. [658(46)(035)Muñ]

GARBAYO BLANCH, JUAN P.;
SORIA MARTÍNEZ, GABRIEL
(COORDS.); ARIÑO SÁNCHEZ,
RAFAEL…[ET AL.]
Afección del derecho concursal
en el sector inmobiliario.
Cizur Menor (Navarra):
Thomson Reuters Aranzadi, 2015.
[347.736(46)”2011”:69Afe]
GISBERT POMATA, MARTA
El contrato arbitral.
Cizur Menor (Navarra):
Thomsom Reuters Civitas, 2015.
[347.918(46):347.74Gis]
MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA,
ALFONSO; CAMPUZANO, ANA
BELÉN; MÍNGUEZ PRIETO,
RAFAEL (DIRS.)
La gestión de la crisis bancaria
española y sus efectos. Las
Rozas (Madrid): La Ley, 2015.
[347.734(46)Ges]

MONTES, ÁNGEL
Esquemas de contabilidad
básica. Valencia: Tirant lo Blanch,
2015. [347.719(46)(083.13)Mon]

DRET PENAL
ASENCIO MELLADO, JOSÉ Mª
Derecho procesal penal. 7ª ed.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015.
[343.1(46)(035)Ase]
BOSQUET, SERGIO
Criminalística forense.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015.
[343.9:340.6Bos]
CERVELLÓ DONDERIS, VICENTA
Prisión perpetua y de larga
duración: régimen jurídico de la
prisión permanente revisable.
Valencia: Tirant lo Blanch,
2015. [343.26(46)”2015”Cer]
eBook Biblioteca Digital
CUERDA ARNAU, MARÍA
LUISA (DIR.); FERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ, ANTONIO
(COORD.); GONZÁLEZ CUSSAC,
JOSÉ LUIS…[ET AL.] (AUTS.)
Vistas penales: casos resueltos
y guías de actuación en sala.
2ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch,
2015. [343.2(46)(036)Vis]
eBook Biblioteca Digital
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FEIJÓO SÁNCHEZ, BERNARDO
El delito corporativo en
el Código Penal español:
cumplimiento normativo
y fundamento de la
responsabilidad penal de las
empresas. Cizur Menor (Navarra):
Civitas Thomson Reuters, 2015.
[343.222(46):347.19Fei]
GISBERT GRIFO, SUSANA;
MARTÍNEZ GARCÍA, ELENA
Género y violencia: análisis
del fenómeno de la violencia
de género tras 10 años de
aplicación de la ley: en el
umbral de un gran cambio
de modelo de sociedad.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015.
[343.615(46)Gis]
LÓPEZ BARJA DE QUIROGA,
JACOBO
La reforma de los delitos
económicos: la administración
desleal, la apropiación indebida
y las insolvencias punibles.
Cizur Menor (Navarra): Civitas
Thomson Reuters, 2015.
[343.7(46:43)Lop]
MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ,
CARLOS
Derecho penal económico y
de la empresa: parte especial.
5ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch,
2015. [343.7(46)(035)Mar]
eBook Biblioteca Digital
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complementarias. 5ª ed. Las
Rozas (Madrid): La Ley, 2015.
[343.2(46)Cod]

DRET PROCESSAL
ABEL LLUCH, XAVIER
Las reglas de la sana crítica.
Las Rozas (Madrid): La Ley, 2015.
[347.94(46)Abe]
CANO, PAZ
Cuadro comparativo de la
Ley 42/2015, de 5 de octubre,
por la que se modifica la Ley
1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil.
Barcelona: VLEX, 2015.
eBook Biblioteca Digital
Ley 13/2015, de 5 de octubre,
de modificación de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal
para el fortalecimiento de
las garantías procesales y la
regularización de las medidas
de investigación tecnológica:
cuadro comparativo.
Las Rozas (Madrid): Sepin, 2015.
eBook Biblioteca Digital
PLANCHADELL GARGALLO,
ANDREA
La tutela del crédito en el
proceso monitorio. Las Rozas
(Madrid): La Ley, 2015.
[347.919(46):347.28Pla]

MÍNGUEZ LÓPEZ, JUDITH
El fenómeno de la delincuencia
sexual en España: análisis y
propuestas de intervención.
Barcelona: Editorial UOC, 2015.
[343.54(46)Min]
QUERALT JIMÉNEZ, JOAN J.
Derecho penal español: parte
especial. 7ª ed. Valencia: Tirant
lo Blanch, 2015.
[343.3/.7(46)”2015”(035)Que]
eBook Biblioteca Digital
RODRÍGUEZ RAMOS, LUIS
(DIR.); RODRÍGUEZ-RAMOS
LADARIA, GABRIEL (COORD.);
RODRÍGUEZ DE MIGUEL
RAMOS, JOAQUÍN; COLINA
OQUENDO, PEDRO (AUTS.)
Código penal: concordado y
comentado con jurisprudencia
y leyes penales especiales y

RECENSIONS
Recurso de casación para la unificación
de doctrina en la jurisdicción social:
cómo lograr su admisión (doctrina,
jurisprudencia, definición y formularios).
Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters
Aranzadi, 2015. [331.16(46):347.957Rec]

Aquest llibre té com a finalitat oferir una guia per interposar aquest
recurs de cassació de l’ordre laboral davant del Tribunal Suprem. En ella
trobareu quins són els motius per interposar-lo com s’ha de fer, quines
són les claus per al seu admissió i la seva casuística i, també, quin és
l’iter processal. S’hi inclou la jurisprudència més actual, preguntes amb
resposta i formularis.

YÚFERA SALES, PEDRO L.;
LEGARRETA FONTELLES, MARTA
Guía práctica de la comunidad de
propietarios en Cataluña: cómo evitar
problemas legales con tus vecinos:
contiene modelos imprescindibles de
gestión de la comunidad. Barcelona:
Atelier, 2015. [347.238.3(46.71)(036)Yuf]

Partint del concepte de propietat, els autors analitzen amb detall la
propietat horitzontal i les seves modalitats, amb particular menció
dels seu règim jurídic, l’organització i el funcionament de la comunitat
i els drets i obligacions dels propietaris, formulant i donant resposta
als aspectes més cabdals d’aquesta matèria. Hi trobareu models de
documents que compleixen l’objectiu que el llibre esdevingui una guia
pràctica per gestionar els problemes d’una comunitat de propietaris.

SALVATIERRA OSSORIO,
DOMINGO (COORD.)…[ET AL.]
Cuestiones de derecho
sustantivo y procesal: la
respuesta del Tribunal
Supremo. Las Rozas (Madrid):
La Ley, 2015. [347.9(46)Cue]

TARGETA ACA
Autoritat de certificació de l'Advocacia

SISTEMA
GESTIÓ
PROCESSAL
(SGP)
ADVOCAT

ÒRGAN JUDICIAL

NOTIFICACIONS
PRESENTACIÓ D’ESCRITS I DEMANDES

ACA, LA TEVA FIRMA ELECTRÒNICA QUE T’IDENTIFICA COM
ADVOCAT, I ET PERMETRÀ OPERAR EN EL SISTEMA LEXNET
A partir de l’1 de gener de 2016, els professionals de la justícia i els òrgans judicials estaran obligats a utilitzar els
sistemes telemàtics existents per la presentació d’escrits i documents, i la realització dels actes de comunicació
processals.
Podràs accedir i operar en LexNet, i també podràs fer servir la resta de funcionalitats previstes (sol.licitar passis de
presó des del teu despatx, BuroSMS, Buromail, Oficina Postal Virtual, tràmits amb les administracions públiques,
digitalitzar la gestió del teu despatx: signatura de contractes, factures, emails...)
PREPARA’T PEL PROPER REPTE PROFESSIONAL: adreçat al SAC o sol.licita hora a travès del web ICAB, per tal de
sol.licitar o activar la teva targeta ACA.

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

ANUNCIS
OFERTES
LLIBRES
Colección de Aranzadi de
Anticuario, de 1960 hasta
1990. Así como colección
de libros jurídicos antiguos.
Más de 100 libros en perfecto
estado. Precio a convenir. Tel.
Ana Puig 677375173.

DESPATX A COMPARTIR
Abogado y economistas comparten despacho en el centro
de Barcelona, finca regia,
todos los servicios, exterior,
precio a convenir. 180 m2. Tel.
655899990 (Maria).
Aragó, 335, despachos de
140 a 250 euros. Teléfono,
ADSL, Sala de juntas, Tel.
610685515. Álvaro.
Aragó/Pg. de Gràcia, excelente imagen, despacho de
11 m2, 225 euros, secretaria, conserje, sala de juntas
común de 29 m2. Jordi Tel.
676972089.
Aribau/Paris. 15 m2.Totalment
moblat i exterior. Sala Juntes
annexa, amb parquet i a/a.
Fotocopiadora, escàner, fax i
2 bases jurídiques. 520 euros.
Ramon Tel. 637806808.
Av. Diagonal/Muntaner, despatx virtual hores convingudes 110 euros/mes. Sense
límits. Varies sales de visita i
de juntes, domiciliació, gestió
correspondència, trucades,
fax, fotocòpies i wifi. Tel.
932007805.
Balmes/Gral. Mitre, amueblado, a/a/c, sala de juntas,
archivo, fotocopiadora, fax,
parquet, conserje, precio 250
euros. Tel. 616498879.
Balmes/Pl. Molina, desp.
virtual, 60 euros/mes + IVA:
domiciliacions, fax, sala de
juntes; porteria; correspon-

dència; pos. visites presencials; notificacions; mails. Tel.
629047455 info@juridicabalmes.com
Balmes/Valencia. Disponemos de un despacho amplio
y totalmente amueblado para
alquilar. Sala de espera y
sala de juntas comunes. Tel.
934155690.
Bruc/Consell de Cent. Bufete de Abogadas. Bonitos
despachos amueblados,
exteriores y luminosos de
20 y 30 m2. 500 y 800 euros
respectivamente. Servicios
incluidos, Sala J. y Secretaria.
Eva. Tel. 934875053.
Bufet d’Advocats ofereix espai
de treball amb dret a sala de
juntes i possible col·laboració.
250 euros/mes. Recepcionista, aigua, llum, a/a, ADSL,
fax i neteja. Bon ambient de
treball. 934140820.
Córcega, Bailén/Pg. San Joan,
se alquilan 2 despachos en
centro de trabajo. Luminosos
y funcionales. Totalmente
equipados y reformados.
Acabados de calidad y buen
ambiente de trabajo. Tel.
932857002.
Còrsega, 317, Rbla. Catalunya/
Pg. Gràcia. Despatx exterior
12m2 moblat. Atenció telefònica, conserge, fotocopiadora, fax, c/ a/a, aigua, llum,
adsl, wifi, neteja, cuina office.
Tel. 932387100.
Eixample/Aribau/París, sala
reunions, cuina office comú
amb altres companys. Despatxos individuals 190/ 290
euros, compartit 165 euros
ADSL i despeses incloses.
Tel. 932427857
Eixample, Av. Roma /Aragó.
16 m2, sala de juntes (20
m2). Exterior i lluminós. A/a,
parquet natural, moblat. 300
euros/mes + IVA (llum, aigua,
internet i neteja inclosos). Tel.
670287722.

Eixample/Gràcia, Especialistas civil, inmobiliario, laboral,
despacho en local (70 m2).
Acceso desde calle. Amueblado. Posibles colaboraciones.
300 euros + gastos. Tel.
696621616.
Enric Granados, 12 m2 amueblado, s. juntas a compartir;
s. espera; a/a. Todos servicios incl. Secretaria tardes.
250 euros/mes +iva. Tel.
932150020 (16’30-19’00).
Mallorca/Muntaner. Despacho
amueblado. Conserje. Parquet, calefacción, a/a, internet, cocina. Sala de Juntas y
limpieza. Servicios incluidos.
Posible colaboración. Mª
José. Tel.934532403.
Muntaner/Mitre dos despachos (15 m y 10m). ADSL.
Servicio conserjería todo el
día. Vistas impresionantes de
Barcelona. Buen precio. Preguntar Rosa. Tel. 635245290.
Muntaner/Travessera, despatx virtual hores convingudes 100 euros/mes. Sala de
juntes, domiciliació, correspondència, recepció de trucades i fax. Molt bona imatge.
Tel. 933682567.
Muntaner /Via Augusta.
Despatxos a compartir des
de 250 euros/mes. Possibles
col·laboracions professionals.
Preferiblement mercantil, civil
i fiscal. Tel. 936676773.
Muntaner/Via Augusta. Se alquila Despacho de 18M2 por
350 euros/mes, con todos
los suministros y servicios en
Entresuelo de finca regia con
conserje. Tel. 619711741.
Pl. Cerdà en edificio de Oficinas, conserje, posible plaza
de parking, luminoso. 40 m2
de uso exclusivo, diáfano y
con baño independiente. Alarma, ADSL. 500 euros/mes.
Tel. 607220643.
Roger de Llúria/Aragó, despacho de 10 m2. Todos los

servicios incluidos: consumos, secretaria. 400 euros.
Tel. 617484432.
Roger de Llúria/Diputació,
despatx amb sala de juntes,
recepcionista, amb tots els
serveis i molt ambient, 350
euros. Tel. 934881908.
Trafalgar 14, 16 M2 , luminoso, calle 350 euros+Iva+60
euros gastos incluidos, fax,
fotocopiadora, impresora,
adsl, limpieza, conserje, sala
juntas. Interesados llamar
Ana 627039610.
Travessera/Vía Augusta, sala
de visitas, sala de juntas, dirección fiscal, gestión de notificaciones, llamadas, correo,
fotocopias, wifi, 130 euros/
mes. Tel. 607970384 –Mario.
Valencia 281, 2-2, colaboraciones, al lado del Colegio 250
euros. Tel. 687031909.
Vía Augusta/Av. Diagonal,
despacho de 15 m2, todo
exterior. 300 euros, todos
los servicios incluidos. Tel.
675581462.
Vía Laietana. Zona cèntrica i
ben comunicada, amb sala de
juntes i sala d’espera comunes. Serveis inclosos excepte
tel./fax. 250 euros/mes. Tel.
616620868 o 659510576.
Via Laietana, alquiler amplia
sala de juntas, 10 euros/hora.
Posibilidad alquiler despacho
virtual 50/30 euros/mes, con
o sin servicio de fax y recepción de correo. 699029609,
663037110.
Vía Laietana/Urquinaona. Disponibles 3 despachos 15m2
a 20m2.Exteriores 84m.
Soleado. Reformado. Desde
450 euros+iva. Fibra óptica,
suministros, cocina, sala juntas. Posible colaboración. Tel.
620340854.
Vía Laietana/Urquinaona.
Despacho virtual. 2 Salas de
Juntas. Domiciliación, gestión
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de correspondencia y notificaciones, fax, fotocopiadora,
wifi, conserje. 50 euros/mes.
Tel. 670885724.

DESPATX PER LLOGAR
I VENDA
Muntaner/Mallorca/Valencia, lluminós, silenciós, ben
comunicat. 2 sales ext, 1 int.
sala de juntes de 14 m2 i 2
més d’arxiu. Alta llum i aigua,
ADSL. Acabat d pintar! 800
euros. Mercè 635625884.
Traspasso petit despatx a Vilafranca del Penedès. Molt ben
situat. Tel. 687320819.
Llogo despatx a Igualada per
al Torn d’Ofici, 60 euros mes.
Tel. 679782042.
Vendo despacho, Fira/Pl. España, muy iluminado, 105m,
parquet, ascensor, sala de
juntas, ascensor. Amueblado y con muebles susceptibles de ser adquiridos. Tel.
605251552.
Es traspassa local d’oficines
amb 3 despatxos, recepció,
arxiu i lavabo. 60 m2 i façana
a la via pública de 6.20 m a
peu de carrer a St. Feliu de
Llobregat. Mobiliari d’oficina.
Tel. 936675731.
Local en lloguer. 45 m2. Perfecte estat, exterior i molt lluminós, a peu de carrer davant
de zona enjardinada. Diàfan
amb lavabo independent. Pl.
Font Castellana (Guinardó).
300 euros. Tel. 932158302.
Ana.

Anuncis 50

Abogada especializada en
derecho penal, con despacho propio en Barcelona,
se ofrece para colaboraciones y/o sustituciones. Tel.
606756940.

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

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

Despacho ubicado en BCN,
especialistas en procesal/
civil/mercantil/penal, se ofrece para colaborar, asistencia
penitenciaria, juicios. Tel.
682891074 amarimon@abogados.com

Abogado Fiscalista con dilatada experiencia y despacho
propio ofrece para colaboraciones en Asesoramiento,
Planificación y Gestión Fiscal
y Tributaria. Tel. 600084868.
Juan Carlos.
Abogado con 8 años de
experiencia se ofrece para
colaborar. Experiencia en
civil, laboral, accidentes de
tráfico y algo de extranjería.
atorrerodelacruz@yahoo.es
Tel. 691813874.

Se ofrece colaboración, Edificio Atlántida, Provenza 281 2º
1º. Tel. 935323732.
Se ofrecen colaboraciones
en materia de procedimiento penal, laboral, extranjería, gestión de nóminas y
de RRHH. Tel. 681253411,
Mónica.

DIVERSOS

Abogado con idiomas para
proyecto internacional y
compartir infraestructura y
clientela. Dedicado a derecho
privado internacional. Tel.
609356165.

Casual Advocats cerquem
per a clients del despatx,
edificis sencers a Barcelona
ciutat, buits o llogats, per
a la seva adquisició. Marta
696438626.

Abogado mercantilista con
idiomas: francés (madrelingua), inglés (alto), italiano
(madrelingua) y castellano
se ofrece como colaboradora
externa para llevar la dirección letrada de asuntos civiles y merc. Tel. 677456974.

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

COL·LABORACIONS

Abogado sénior con experiencia en procesal, mercantil,
laboral y civil se ofrece para
colaboraciones puntuales,
sustituciones en vistas laborales y mercantiles, etc. Tel.
639180585.

Abogada con diez años de
experiencia, con despacho
propio en Barcelona, se ofrece
para colaboraciones en civil,
general, familia (mediadora), hipotecario y penal.
Contactad con Ana Pérez. Tel.
610430108.

Advocada amb experiència, ofereix col·laboracions
en dret penal i civil, substitucions a judicis i altres
actuacions judicials arreu
de Catalunya. També tràmits penitenciaris. Mercè.
675812488.

Bufete Perera precisa pisos
en alquiler y venta en Barcelona. Excelentes clientes.
Seriedad y solvencia: jueces,
médicos, porf. Universidad,
etc. Bufete Perera. Rosa Tel.
606325105.
Vendo casa independiente
en el centro de Sant Feliu de
Llobregat 330 m2 construidos, ideal para vivienda-despacho, con garaje y jardín.
Rosa 607431481.
Local en venda o lloguer a
L’Hospitalet. 100 m2 aprox.,
molt a prop de metro Pubilla

Casas. Oportunitat. Tel.
669641657.
Perito judicial inmobiliario.
Todo tipo de tasaciones de
inmuebles, ratificación en
juicio, valoración de viviendas, terrenos, naves industriales en toda Cataluña. Tel.
645412400.

DEMANDES
DESPATX A COMPARTIR
Abogado con alianza internacional país mediterráneo
busca despacho a compartir
y/o colaboración con despacho especialista y experiencia
en derecho internacional
(fiscal, mercantil, etc.) Tel
616424706.
Advocada busca company
per compartir despatx i
col·laborar. Av. Diagonal/Pg.
Sant Joan, moblat, serveis
inclosos menys telèfon. 350
euros, mercantil/laboral/ fiscal. Tel. 667767337.
Advocada amb cartera pròpia de Clients, civil, penal,
família, busca company/a/
soci, preferible processal civil
i/o laboral, per constituir o
integrar- se en despatx d’advocats. Col·laboracions. Tel.
666092350.
Consultoría en derecho laboral, contable y fiscal busca
abogadas/os especializados
en civil, mercantil o penal
para colaborar y compartir
despacho. 2 espacios de 15
m2 y 25 m2. Sala de juntas a
compartir. Balmes/travesera
de Gracia. Jordi 690118986

OYSTER PERPETUAL SK Y-DWELLER

un rolex es más que un reloj, es una inversión. la elegancia eterna
se une a la pasión por la perfección y los materiales de la más alta
calidad. el valor de un rolex es tan inalterable como el propio reloj.

